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1. Aanleiding 
Mede naar aanleiding van verzoeken uit het land van gemeenten heeft de commissie evangelisatie 
besloten een fonds evangelisatie voor gemeenten op te zetten. Het verzoek betrof gemeenten die de 
wens hebben uitgesproken om zich in te zetten voor missionaire werkzaamheden. Tegelijkertijd 
missen zij echter de mankracht en/of financiële middelen.  
 
De commissie evangelisatie is blij met de vraag om ondersteuning vanuit plaatselijke gemeenten. De 
commissie evangelisatie onderstreept het belang van evangelisatieactiviteiten door plaatselijke 
gemeenten. Tegelijkertijd is het belangrijk dat evangelisatieprojecten gedragen en gesteund worden 
door de betreffende classis. Daarom is ervoor gekozen om bij een aanvraag voor steun via het fonds 
evangelisatie advies aan het breed moderamen van de betreffende classis te vragen. Doelstelling 
hierbij is dat er geen ‘onmogelijke’ initiatieven ontstaan en dat er breder draagvlak is voor 
evangelisatieactiviteiten waar mogelijk meerdere gemeenten aan meewerken.  
 
Bij evangelisatiewerk moet gedacht worden aan al het werk wat gedaan wordt tot verbreiding van 
het Evangelie onder hen die daarvan zijn vervreemd. De commissie evangelisatie heeft als beleid om 
gemeenten die evangelisatieactiviteiten willen ontwikkelen of bestaande activiteiten verder willen 
uitbouwen, maar zelf over onvoldoende middelen beschikken, in financieel opzicht te ondersteunen. 
Daarnaast is de commissie evangelisatie beschikbaar voor toerusting, advisering en ondersteuning 
aan gemeenten en/of een classis.  
 
In dit beleidsstuk worden uitgangspunten, vereisten waaraan moeten worden voldaan voordat een 
aanvraag kan worden ingediend, alsmede rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen 
verder omschreven.  
 

2. Uitgangspunten  
De commissie evangelisatie wil zich inzetten om de beschikbare middelen op een evenwichtige wijze 
te verdelen. Hierbij is het uitgangspunt om alleen ondersteuning te bieden wanneer gemeente(n) zelf 
over onvoldoende financiële middelen beschikken. Wanneer dit onvoldoende kan aangetoond 
worden, zal een aanvraag niet in behandeling genomen worden. Waar mogelijk heeft het de 
voorkeur dat een classis (1 of meerdere gemeenten binnen de classis) zelf de kosten draagt voor de 
evangelisatieactiviteiten. 
 
Ondersteuning is in eerste instantie gericht op een periode van twee jaar. Verlenging is desgevraagd 
bespreekbaar. De ondersteuning is erop gericht dat gemeenten een start kunnen maken en dat er 
vervolgens draagkracht wordt ontwikkeld bij gemeenten binnen de classis om de activiteiten zelf te 
bekostigen. Onder voorwaarden is de commissie evangelisatie bereid om een verlenging van de 
periode in overweging te nemen, gegeven dat er voldoende financiële middelen in het fonds 
beschikbaar zijn. Na het indienen van een projectvoorstel zal advies aan het breed moderamen van 
de betreffende classis worden gevraagd.  

 
3. Verantwoordelijkheden & rollen en verantwoordelijkheden  

Verantwoordelijkheid voor de inhoud van het evangelisatiewerk ligt bij de gemeente(n). De 
commissie evangelisatie stelt de gelden beschikbaar en stelt ook richtlijnen vast om te na te gaan of 
gelden goed besteed worden. Hoewel de commissie evangelisatie niet verantwoordelijk is voor de 
inhoud van het werk, is zij wel beschikbaar voor ondersteuning. Dit wordt verder uitgewerkt onder 
punt 6.  
 
De volgende (hoofd)partijen zijn betrokken bij een aanvraag middels het fonds evangelisatie, 1) 
plaatselijke gemeente(n), (breed moderamen) classis en commissie evangelisatie:  
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3.1 Plaatselijke gemeente(n) 
o Het opstellen van een projectplan en begroting (in overleg met een evangelist en/of 

evangelisatiecommissie en andere betrokkenen) 
o Rapportage naar de commissie evangelisatie en classis 
o Fondswerving voor de financiële ondersteuning van evangelisatieactiviteiten (waar nodig 

in overleg met de classis) 
 
Wanneer een project meerdere gemeenten betreft is het mogelijk dat er een gezamenlijke aanvraag 
wordt ingediend door de gemeenten. In het geval van een benoeming door 1 gemeente is de 
kerkvoogdij ‘werkgever ’ en heeft onder andere tot taak het bepalen en uitvoeren van het 
personeelsbeleid. De kerkenraad is verantwoordelijk is voor de inhoud van de werkzaamheden en 
gaat over keuzes en benoeming. Wanneer meerdere gemeenten samenwerken of iemand willen 
benoemen, kan een samenwerkingsovereenkomst aangegaan worden waarin 
taken/verantwoordelijkheden/kostenverdeling tussen de gemeenten onderling et cetera nader 
beschreven worden.  
 
Een plaatselijke gemeente die (met financiële steun vanuit het fonds) evangelisatie wil bedrijven in 
een plaats die kerkordelijk behoort bij het grondgebied van een andere gemeente, zal hiervoor 
toestemming vragen aan de kerkenraad van de gemeente op wiens grondgebied deze plaats ligt. 
Alleen na het verkrijgen van deze toestemming kan er daadwerkelijk evangelisatie bedreven worden. 
In alle situaties dient een gemeente die een project voor evangelisatie wil opstarten zich bij de 
uitvoer hiervan te houden aan de kerkordelijke bepalingen.  
 

3.2  (Breed moderamen) classis 
o Adviseren ten aanzien van ingediende plannen & voorstellen van (een) gemeente(n) 
o Het ondersteunen van gemeenten bij fondswerving  

 
3.3 Commissie evangelisatie 

o Uitvoering van beleid zoals vastgesteld door de synode 
o Beoordeling van projectplannen op de gestelde criteria  
o Het monitoren van de projectvoortgang (middels projectrapportage) en evaluatie na 

afloop 
o Toerusting, advisering en ondersteuning van plaatselijke gemeenten (hierbij kan gedacht 

aan advisering, fondswerving et cetera) 
 

4. Voorwaarden & indiening van een projectvoorstel 
Ingediende plannen dienen in overeenstemming te zijn overeenstemming met de doelstellingen van 
de commissie evangelisatie. Daarnaast zijn er een aantal praktische voorwaarden:  
 

o Gemeenten die aantoonbaar behoefte hebben aan financiële ondersteuning dienen 
hiervoor een plan in bij de commissie evangelisatie. In dit plan worden tenminste de 
volgende zaken beschreven: 
 Het doel dat men met de activiteiten beoogt. 
 Welke activiteiten het betreft en met welke frequentie men deze gaat ondernemen. 
 Een begroting waarbij ook de uitgangspunten benoemd zijn en wordt aangegeven 

voor welk deel van de begroting men een beroep doet op het fonds. 
o Uiterlijk 3 maanden voor de start van het project worden een plan en begroting 

ingediend bij de commissie evangelisatie.  
o Uiterlijk twee maanden na elk jaar een verantwoording van de uitgaven. 
o Indien verlenging gewenst is wordt uiterlijk 3 maanden voor afloop van het project een 

geactualiseerd plan ingediend. 
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o Ondersteuning is in principe voor twee jaar waarna verlenging mogelijk is. Dit onder 
voorwaarde dat de aanvraag in lijn is met de doelstellingen van de commissie 
evangelisatie en dat er voldoende middelen in het fonds beschikbaar zijn.  

o De ondersteuning is voor de eerste projectperiode maximaal 80%. Bij een eventuele 
verlenging van het project na afloop van de 2 jaar financiert de commissie evangelisatie 
maximaal 60% van de kosten. Na een eventuele tweede verlenging (na 4 jaar) is de 
bijdrage van de commissie evangelisatie maximaal 40%. Na een eventuele derde en 
laatste verlenging (na 6 jaar) is de bijdrage van de commissie evangelisatie maximaal 
20%. Deze percentages zijn algemene richtlijnen waarbij de commissie evangelisatie de 
mogelijkheid heeft om daar in afzonderlijke gevallen van af te wijken. 

 
Indienen aanvraag 

1. Voor aanvragen via het fonds evangelisatie is een voorlopig format ontwikkeld. 
 

De criteria en richtlijnen zoals opgesteld zijn voorlopig. De commissie evangelisatie behoudt zich het 

recht voor om naar aanleiding van opgedane ervaringen de richtlijnen verder aan te passen of te 

herzien.  

5. Doelstellingen fonds 
Bij het evangelisatiewerk gaat het om het verbreiden van het evangelie onder hen die hiervan zijn 
vervreemd en hen die hiervan nog nooit hebben gehoord. Bij ingediende projectvoorstellen zal door 
de commissie evangelisatie gekeken worden of (een) gemeente(n) deze doelgroep voor ogen 
heeft/hebben en op welke manieren men deze doelgroep wil bereiken.  

 
6. Betrokkenheid commissie evangelisatie 

De commissie evangelisatie is beschikbaar voor het geven van toerusting en advisering aan 
gemeenten en/of een classis. De commissie evangelisatie is bijvoorbeeld bereid om desgewenst ook 
advies te geven hoe een en ander praktisch vormgeven kan worden bij de opzet van 
evangelisatieactiviteiten. Wanneer er sprake is van een benoeming, kan de commissie evangelisatie 
op verzoek participeren in de benoemingscommissie middels 1 afgevaardigde.  
 

7. Evaluatie 
Ten minste 3 maanden voor de afloop van het project zal een evaluatie plaatsvinden van het project 
met een vertegenwoordiger van de betreffende gemeente(n), evangelisatiemedewerker en 
evangelisatiecommissie. 
 

8. Budget 
In totaal is er 60.000 euro beschikbaar voor een periode van 2 jaar. Daarnaast zullen de al 
gereserveerde fondsen voor het werk in Den Helder aan het fonds worden toegevoegd. 
 
Het voornemen is om gemeenten te informeren over de mogelijkheid om (aanvullende) financiering 
aan te vragen via het fonds evangelisatie. Ook zal er een stappenplan ontwikkeld worden voor de 
wijze van behandeling van de aanvragen door de commissie evangelisatie. Hierin wordt onder 
andere aangegeven op welke termijn een gemeente reactie kan verwachten wanneer zij een 
aanvraag ingediend heeft en welke deadlines er zijn voor het indienen van een aanvraag, 
rapportages en dergelijke.  
 

9. Ten slotte 
De commissie evangelisatie hoopt dat op deze wijze het Evangelie tot zegen zal zijn voor hen die er 
tot nu toe onbekend mee zijn. 


