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Vooraf
Het onvergankelijke zaad 
Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwigblijvende 
Woord Gods. 1 Petrus 1: 23 

Als zendeling werkzaam zijn op een eenzame post in een ver land en in een vreemde cultuur is moeilijk. Het voelt 
zo vaak als ploegen op rotsen. Het gaat zo vaak gepaard met teleurstellingen. Soms lijkt de vrucht uit te blijven. 
Gelukkig is het werk van de zending niet afhankelijk van zendelingen, bureaumedewerkers of deputaten. Dan 
kwam er niets van terecht. De hoop en de verwachting richten zich op het onvergankelijke zaad, op het zaad dat 
niet vergaat, op het Woord van God. 

Dit zaad heeft een scheppende kracht wanneer het door de Heilige Geest wordt gebruikt, zodat gevallen mensen 
wederom geboren worden. Waar de dood heerst, zorgt dit zaad voor het eeuwige leven, want in dit zaad ligt de 
kracht van de Levensvorst. Dit zaad zal altijd vrucht dragen. Het kan lang duren voor het ontkiemt, maar op Gods 
tijd zal dat gebeuren. Het zal niet ledig tot God wederkeren. Alles in deze wereld gaat voorbij, ook ons leven. Maar 
het Woord Gods blijft in der eeuwigheid. Dat is de troost in het zendingswerk. 

Gij die wedergeboren zijt… Kan dat tegen ons gezegd worden? Heeft Gods Woord al kracht gedaan? Ben ik door een 
waar geloof Christus ingelijfd? Want niet alleen in de harten van de ‘onbereikten’ moet het zaad ontkiemen, maar 
ook in ons leven. 

ds. P.D. den Haan   |   secretaris deputaatschap



Mandaat
ZGG werkt vanuit een mandaat. In het mandaat geeft de generale 
synode aan het deputaatschap de opdracht en bevoegdheid om het 
zendingswerk uit te voeren. Het mandaat van ZGG luidt: ‘Zending is die arbeid 
van de kerk onder de niet-gekerstende volken, die in Woord en daad gestalte geeft 
aan Christus’ opdracht aan Zijn Kerk, opdat onder Zijn zegen en tot eer van Zijn Naam 
daar Zijn Koninkrijk mag komen en openbaar zal worden in zelfstandige gemeenten 
(Mattheüs 28: 19, Markus 16: 15, Lukas 24: 47).’ 

Kerkelijke zending
Bij Zijn hemelvaart heeft Christus de bevoegdheid tot zending bij de apostelen gelegd. 
Die opdracht is ter hand genomen. Sindsdien wordt het Evangelie gepredikt aan alle 
creaturen, onder alle volken. Er ontstaan gemeenten door ambten in te stellen. Voor het 
uitvoeren van de zendingsopdracht van de Koning is kerkelijk mandaat de koninklijke 
weg. Het mandaat onderstreept dat zending een opdracht van Christus aan Zijn Kerk 
is. ZGG mag namens de kerk werken op grond van Gods Woord, verbonden aan de 
eeuwenoude gereformeerde belijdenis. Kerkelijke bevoegdheid is nodig om te kunnen 
dopen en ambtsdragers aan te stellen en zo gemeenten te stichten. Daarom staat ZGG 
voor kerkelijke zending.
Zendingswerk is gericht op de verheerlijking van een Drie-enig God. Het verlangen is 
dat dit zichtbaar wordt in zelfstandige gemeenten. Het kost tijd om zover te komen. Dit 
vraagt gebed, geduld, wijsheid en volharding.

Deputaatschap
Dat ons kerkverband als geheel via ZGG het zendingswerk ter hand neemt, betekent dat 
opgedane kennis van de praktijk van tientallen jaren bewaard en gebruikt wordt. Dat 
levert bouwmateriaal voor een gefundeerd beleid. 
Rode draad in dat beleid is zendingswerkers een goede opleiding bieden voordat zij 
uitgaan en hen begeleiden tijdens uitzending en bij repatriëring. Ook voorziet het 

erin dat het deputaatschap bij repatriëring weer nieuwe werkers 
werft en uitzendt om het werk voort te zetten. In zendingswerk 
is continuïteit, geduld en volharding nodig. Om dit te kunnen 

bieden is ook voldoende omvang van de achterban nodig waaruit 
mensen, financiële steun en voldoende kennis kunnen voortkomen om 

zendingswerk mogelijk te maken.
Het deputaatschap heeft van de synode de taak gekregen om namens de 

kerk het zendingswerk uit te voeren. Elke drie jaar legt het daarover aan de synode 
verantwoording af.

Missie
De uitvoering van het mandaat op het zendingsveld vindt op twee manieren 
plaats, namelijk:
1. ZGG verricht pionierszendingswerk in gebieden waar de Bijbel niet bekend is. Ook 

bijbelvertaalwerk hoort hierbij. ZGG beoogt gemeentevorming en zendt daartoe 
zendingswerkers uit voor evangelisatie, jeugd- en vrouwenwerk, alfabetisering en 
diaconale activiteiten.

2. ZGG ondersteunt activiteiten van zusterkerken en steunt theologisch onderwijs in 
diverse landen door personele en financiële ondersteuning.

Steun
Zendingsvelden van ZGG kennen meestal armoede en achterstand. ZGG werkt vaak 
onder mensen die wonen op het platteland of in achterstandswijken van steden. Het 
accent ligt daarbij op het brengen van Gods Woord, het Evangelie van zonde en genade. 
Als er samenkomsten komen, zal er van meet af aan aandacht zijn om naar elkaar en de 
naaste om te zien. Ook werkt ZGG samen met Bijzondere Noden.

Thuisfront
Het thuisfront in Nederland is onmisbaar voor de uitvoering van zendingswerk. 
Daarom betrekt ZGG graag alle leden van de Gereformeerde Gemeenten door middel 
van voorlichting en toerusting bij de ondersteuning van zendingswerk. Dit wordt 
samengevat met de werkwoorden meeleven, meebidden en meedoen.

DIT IS ZGG
Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) is een kerkelijke zendings
organisatie. Zij voert namens alle plaatselijke gemeenten het 
zendingswerk uit. Een hechte relatie tussen ZGG en de gemeenten 
is daarom onmisbaar.



ZENDINGSWERKERS BIJ ZGG
Per 31 december 2020

DURRËS

TEPELENË

DELVINË

TIRANA

ALBANIË
CAMBODJA

ECUADOR

Henk van Bochove werkt in Durrës als evangelist. In deze 
havenstad woont hij met zijn vrouw Janneke en kinderen 
Monica en Maurits. Uitzending: 24 juni 2014 in Capelle aan 
den IJssel-Middelwatering. 

Carolien Geluk woont en werkt in Tepelenë. Zij is 
uitgezonden als kinder-, jeugd- en vrouwenwerker.
Uitzending: 25 juni 2019 in Zeist. 

Pieter van Ojen is uitgezonden naar Albanië als evangelist. 
Hij en zijn vrouw Arianne volgen taal- en cultuurstudie in 
Tirana. Zij wonen hier samen met hun kinderen Benjamin 
en Matthias. Uitzending: 21 juli 2020 in Zeist.

Willemien van Schothorst is begeleider van jeugd- en 
vrouwenwerk. Zij woont en werkt in Tepelenë en Delvinë. 
Uitzending: 10 juni 2014 in Rotterdam-Zuidwijk.

Henk Visser is uitgezonden als evangelist. Hij en zijn vrouw 
Marianne wonen in Tepelenë. Uitzending: 8 januari 2019 
in Woerden.

Gerard Wassink is theologisch toeruster. Samen met zijn 
vrouw Gerda woont hij in Tirana. Uitzending: 28 september 
2015 in Doetinchem. 

Gerdine Zoeteman werkt in Durrës als jeugd- 
en vrouwenwerker. Uitzending: 3 juli 2017 in 
Rotterdam-Zuidwijk. 

Hanneke Boer volgt in Phnom Penh de taalstudie. Na de 
afronding daarvan zal zij aan de slag gaan als vrouwen-  
en kinderwerker. Uitzending: 4 september 2018 in Tricht-
Geldermalsen. 

Steven Baan, zijn vrouw Karine en hun kinderen Josephine, 
Daniël, Amélie, Matthias en Jonathan wonen in Machala. 
Steven is hier evangelist. Uitzending: 2 juli 2019 in Utrecht.

Cristian Dekker is evangelist in Portoviejo, waar hij en 
zijn vrouw Annelien met hun kinderen Marylène, Daniël, 
Gilian en Yessenia wonen. Uitzending: 24 april 2018 in 
Middelburg-Zuid. 

Peter Fris is evangelist. Hij is getrouwd met Marije en samen 
met hun kinderen Juda, Anna, Josia, Naema en Ruchama 
wonen zij in Quevedo. Uitzending: 6 juli 2016 in Benthuizen. 

Dick Korpel is theologisch toeruster. Met zijn vrouw Marja 
woont hij in Guayaquil. Uitzending: 26 augustus 2015 
in Houten. 

Aline van de Maat woont in Guayaquil. Zij is uitgezonden 
als begeleider kinder- en jeugdwerk. Uitzending: 16 oktober 
2018 in Amersfoort. 

PHNOM PENH

GUAYAQUIL

QUEVEDO

MACHALA

PORTOVIEJO



ZENDINGSWERKERS BIJ ZGG
Per 31 december 2020

GUINEE

PAPOEA

WERKERS IN OPLEIDING

REPATRIANTEN

Hanneke van der Blonk is uitgezonden als vrouwen-, jeugd- en 
alfabetiseringswerker in Guinee. Ze volgt taalstudie. Zij woont in 
Coliah en Boké. Uitzending: 5 maart 2019 in Nunspeet.

Fennie Haase is zendingswerker in Garama. Vrouwenwerk, 
alfabetiseringswerk en medisch werk behoren tot haar 
werkzaamheden. Uitzending: 30 mei 2012 in Rijssen-Zuid.

Teun Hakvoort is evangelist. Hij is getrouwd met Gerdien en zij 
wonen samen met hun kinderen Evelyn, Aliëtte, Joëlle en Matthea 
in Boké. Uitzending: 27 juni 2017 in Scherpenzeel.

Peter de Niet woont samen met zijn vrouw Ineke en kinderen 
Joseph en Miriam in Garama. Peter begeleidt het bijbelvertaalwerk 
in de Mogofin-taal. Uitzending: 10 september 2013 in Amersfoort.

Annemieke Vader is werkzaam in Boké als vrouwen- en 
jeugdwerker. Uitzending: 22 februari 2017 in Houten.

Marlies ten Voorde woont en werkt in Boké en Coliah, als vrouwen-, 
kinder- en gezondheidswerker. 
Uitzending: 7 april 2018 in Amersfoort.

Yvonne Sturm is onderwijsondersteuner voor de zendingskinderen 
in Guinee sinds augustus 2020. Zij geeft les aan de kinderen 
Hakvoort en De Niet. Yvonne is lid in de gemeente van 
Middelburg-Centrum. 

Dick Kroneman werkt vanuit Sentani als 
coördinator bijbelvertaalwerk op Papoea. Dick 
en zijn vrouw Margreet werken samen met SIL-
Wycliffe. Uitzending: 16 december 1987 in Utrecht. 

Naast bovengenoemde werkers heeft ZGG werkers 
in een gesloten gebied, waarover we in verband 
met hun veiligheid geen informatie kunnen geven.

Guinee
Per 1 juni 2020 is Jos Kardol in opleiding als evangelist 
voor Garama, Guinee. Hij is getrouwd met Jannemieke. 
Zij hebben een dochter, Sara. Familie Kardol woont voor 
taalstudie in Frankrijk en is lid in de gemeente van Utrecht.

Ecuador
Jan-Henry Seppenwoolde is samen met zijn vrouw Wilma 
en hun kinderen Thirza, Deborah, Rhodé en Nathanael 
vanuit Ecuador teruggekeerd naar Nederland. Jan-Henry was 
evangelist in Machala tot en met mei 2020.

Nederland/Bali
Per 31 juli 2020 is Jan van Doleweerd gestopt als theologisch 
docent aan de hogere theologische school Johanes 
Calvin op Bali.

COLIAH

BOKE

GARAMA SENTANI



ZGG IN NEDERLAND
Per 31 december 2020

Deputaatschap
Ds. G.W.S. Mulder, voorzitter
Ds. S. Maljaars, tweede voorzitter, Albanië / Ecuador
Ds. P.D. den Haan, secretaris, Cambodja / Guinee
A. van der Heiden, penningmeester, Cambodja / Guinee
F. van Toor, algemeen adjunct, Albanië / Ecuador
Ds. H.J. Agteresch, Indonesië / Nigeria 
Ds. M. Blok, Albanië / Ecuador
Ds. W. Harinck, Indonesië / Nigeria
Ds. J.M.D. de Heer, Cambodja / Guinee
C.J. Hogendoorn, Cambodja / Guinee
A.J. Stufken, Albanië / Ecuador
J. Willemsen, Indonesië / Nigeria
Ds. J.B. Zippro, Indonesië / Nigeria

Bureaumedewerkers
J. (Judith) Boogaard, secretaresse
D.J. (Hanneke) van Eckeveld, communicatieadviseur
P. (Paul) Eikelboom, directeur
D.L. (Lennard) Elenbaas, relatiebeheerder
A.J.L. (Anneke) van de Hoef, managementassistent
A.J. (Anton) Herrebout, hoofd administratie en personeel
J.H.C. (Jan-Kees) Kooijman, missioloog en toeruster
P. (Nelleke) van Rumpt, administratief medewerker
J.H. (Henk) Jansen, voorlichter
T.W. (Trudie) van der Waal, administratief medewerker 

Commissies
Commissie theologisch 
onderwijs (CTO)
Ds. W. Harinck
Ds. J.M.D. de Heer
J.H.C. Kooijman
Ds. J.B. Zippro

Commissie financiën en 
organisatie (CFO)
P. Eikelboom
A. van der Heiden
A.J. Herrebout
A.J. Stufken

Onderwijsbegeleidings-
commissie (OBC)
Jan van Dam
Jan-Kees Kooijman, voorzitter
Suzanne Scherpenisse
Anneke Vervat, secretaris

Onderwijs Voorlichtings-
commissie (OVC)
Judith Boogaard
Hanneke van Eckeveld, voorzitter
Marja van der Jagt
Connie Kop
Arianne van der Pligt

Zendingsdagcommissie
Kees van de Beek
Sieger Beukens
Judith Boogaard
Hanneke van Eckeveld
Simon Hooimeijer
Henk Jansen, voorzitter
Johanneke van Leersum 
Geert Liefaard
Willem Mooij
Maarten van der Spek
Marit Tuinier

Redactiecommissie 
Paulus (RCP)
Jacoline van den Dool
Hanneke van Eckeveld, secretaris
Martin van Emous
Ds. J.M.D. de Heer, hoofdredacteur
Henk Jansen, eindredacteur
Liesbeth de Jongste
Elbert Lindhout
Willianneke Ruit
Evelien Smit
Fokeline Weerheim
Jeanet Zuidweg



Corona
Bij 2020 denkt iedereen aan ‘corona’. Bij zending wordt echter ook het 
laatste woord van Handelingen onderstreept: ‘onverhinderd’. Natuurlijk 
is het zendingswerk in 2020 beïnvloed door maatregelen en beperkin-
gen. De pandemie plaatst ZGG vaak voor moeilijke keuzes. In het begin 
van de epidemie heeft ZGG overwogen of zij haar uitgezondenen naar 
Nederland zou laten terugkeren. Het besluit is gevallen dat niet te doen, 
omdat het negatieve gevolgen zou hebben voor de verhouding met 
de lokale mensen. Al snel kán er bovendien niet meer gereisd worden. 
Vluchten worden geannuleerd, regeringen kondigen strikte regels 
af, lockdowns worden ingesteld en samenkomsten verboden. Zo zit 
bijvoorbeeld de kerkdeur in Ecuador twintig weken op slot. Toch vindt 
men manieren om gemeenteleden te bereiken met ingesproken berich-
ten, bijbelstudies en preken. Dit gebeurt ook in Albanië. Zo gaat toch 
het Woord voort, onverhinderd. 
Na de lockdowns komt het samenkomen weer op gang. Er ontbreken 
helaas bezoekers, maar er komen ook nieuwe mensen. 

Corona is niet in alle landen even sterk of overheersend aanwezig. Als 
corona niet zichtbaar is, wil dat echter niet zeggen dat het er ook niet 
is. Bovendien gaan besmettingsgolven op verschillende momenten 
over werelddelen heen. In het land waar de pandemie begint, is het met 
strenge maatregelen teruggedrongen, in Guinee komt het (nog) niet 
veel voor. In Albanië en Ecuador zijn verschillende besmettingspieken 
met soms veel sterfgevallen. 

In de landen waar ZGG werkt, is de gezondheidszorg vaak niet zo goed. 
Teamleden kijken uit voor besmetting en gaan soms periodes in zelfiso-
latie. Onzekerheid over de situatie en bezorgdheid over de gezondheid 
van familieleden in Nederland weegt zwaar. In Nederland staat het er 
immers ook niet rooskleurig voor. 
Op diverse velden worden lokale mensen ziek. Dit treft ook zendings-
werkers. Zij mogen herstellen. Alles overziend kunnen we niet anders 
zeggen dan: tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.

Deputaatschap
Eind 2020 valt het besluit dat ds. G. Clements zich terugtrekt uit het 
deputaatschap. Dit houdt direct verband met zijn benoeming tot rector 
van de Theologische School. In hem verliest het deputaatschap een 
lid dat als zendingspredikant gediend heeft en vanuit die praktijk zijn 
gewaardeerde bijdrage levert. Hij is opgevolgd door ds. M. Blok. Zen-
dingswerk is ds. Blok van huis uit met de paplepel ingegeven door de 
jarenlange betrokkenheid van zijn vader bij zending.

De vergaderingen van het deputaatschap kunnen door de maatregelen 
in verband met corona niet altijd doorgaan. Een aantal is vervangen 
door een digitale vergadering via Teams. Ook is het niet mogelijk om in 
het Centraal Bureau te vergaderen door de omvang van het deputaat-
schap. Omdat sollicitatiegesprekken niet digitaal kunnen plaatsvinden, 
is uitgeweken naar kerkgebouwen met grote zaalruimte. Fysiek verga-
deren heeft een grote plus boven digitaal vergaderen als het gaat om 
spreken over beleid, het nemen van besluiten in complexe situaties en 
uiteraard bij het voeren van gesprekken met sollicitanten.
Na twee visitaties in februari zijn er in 2020 door lockdowns en quaran-
taine-maatregelen geen reizen naar velden meer geweest van deputaat-
schap of bureau. Dit is een belemmering die zowel in Nederland als bij 
de teams op zendingsvelden gevoeld wordt.

In de samenstelling van de veldoverleggen is alleen in het veldoverleg 
Albanië-Ecuador door de opvolging van ds. Clements door ds. Blok 
verandering opgetreden. In de veldoverleggen verdiepen deputaten zich 
in bepaalde velden en thema’s, zoals pionierszendingswerk (in Guinee 
en Cambodja), gemeenteopbouw (Albanië en Ecuador) en de relatie 
met zusterkerken en theologische instituten (Indonesië en Nigeria). 
Deputaten bezoeken meestal ook de velden van hun aandachtsterrein. 
Bovendien spreken zij met uitgezondenen tijdens hun verlof. Zo is er 
een nauwe verbinding tussen beleid en praktijk.

TERUGBLIK

Nadat eind 2019 de 
eerste signalen als 
voorboden van de 
coronapandemie 
binnenkwamen, is die 
in 2020 als een tsunami 
over de wereld gespoeld. 
De coronapandemie 
heeft consequenties 
gehad voor ZGG, 
het zendingswerk 
en het thuisfront. 
Maar zendingswerk is 
niet stilgevallen.



Beleid 
De coronapandemie heeft veel tijd gevraagd van bureau en deputaat-
schap. De Meerjarenplannen en andere beleidsvoornemens moeten 
door de omstandigheden bijgesteld of uitgesteld worden. Het herijken 
van beleidsdocumenten loopt vertraging op, maar is aan het eind van 
het jaar weer opgepakt. Dit betreft bijvoorbeeld beleid met betrekking 
tot pionierszending en gemeentevorming, maar ook het bijwerken van 
de Gedragscode. 
Het Veiligheidsbeleid heeft in 2020 zijn waarde bewezen. Het wordt 
periodiek getoetst en bijgesteld.
ZGG werkt waar mogelijk samen met andere deputaatschappen. Zo 
participeert het in een project met de deputaatschappen Bijbelver-
spreiding, Bijzondere Noden, Evangelisatie en Israël dat gereformeerde 
lectuur via internet beschikbaar wil stellen in inmiddels veertien talen. 
Daarnaast participeert het in een samenwerkingsproject met de depu-
taatschappen Bijzondere Noden en Israël in het kader van steun aan de 
Vervolgde Kerk en werk in het Midden-Oosten. 
Het deputaatschap heeft het beleid met betrekking tot de zusterkerken 
geëvalueerd. Uiteraard zal hierover zodra dat kan met de zusterkerken 
worden gesproken om ook hun gedachten te horen. 

Crisis Management Team
Onderdeel van het Veiligheidsbeleid is het hanteren van crises. De co-
ronapandemie is een uitzonderlijke crisis die voortdurend om beleidsaf-
wegingen en besluitvorming vraagt.
Omdat deze crisis de normale overleg- en beslisstructuur zou belasten 
is door de directeur een Crisis Management Team (CMT) ingesteld om 
risico’s, noodzaak en mogelijkheden rond verblijf, uitzending en verlof 
af te wegen en daarover passende besluiten en maatregelen te nemen. 
Daarbij wordt nauw samengewerkt met lokale CMT’s die de situatie op 
het zendingsveld kunnen overzien. 

Overigens beïnvloedt niet alleen de coronapandemie allerlei besluiten, 
maar spelen ook onveiligheid en geweld een rol. De maatregelen tegen 
verspreiding van besmettingen dienen in diverse landen soms ook poli-
tieke doelen. Soms vormt de politieke situatie zelfs een extra belemme-
ring omdat iemand bij uitreizen zijn verblijfsvisum kan verliezen.

Benoemingen 
De werving voor de vacatures is in 2020 doorgegaan. Er zijn ook vacatu-
res vervuld. 
In 2020 zijn Jos en Jannemieke Kardol (Utrecht) en Maarten en Gerdi-
neke Baan (Opheusden) voor Guinee en Truus Verweij (Apeldoorn) voor 
Ecuador benoemd. Deze benoemingen betekenen dat enkele vacatures 
die al jarenlang bestaan vervuld worden. Dat is voor de al uitgezon-
den zendingswerkers in moeilijke omstandigheden een positief be-
richt geweest. 
Uitgebrachte beroepen op respectievelijk ds. H. Brons en kand. P.C. Vlot 
(voor Ecuador) en ds. A.P. Baaijens en ds. J.B. Huisman (voor Albanië) 
zijn niet aangenomen. Omdat eind december bekend wordt dat ds. J. 
IJsselstein en zijn vrouw niet kunnen terugkeren naar Cambodja heeft 
ZGG eind 2020 geen enkele zendingspredikant meer onder haar uitge-
zondenen. Dit betekent dat ZGG blijvend geconfronteerd wordt met ur-
gente vacatures als het gaat om predikanten die voor zendingswerk in 
Gods Koninkrijk uitgaan. Ligt hier niet een ereschuld van onze gemeen-
ten ten opzichte van de zendingsopdracht en de Koning van de Kerk?

TERUGBLIK



Komen en gaan
In juli kan de uitzenddienst en het vertrek van familie Van Ojen na een 
vertraging van enkele maanden gelukkig doorgaan. Het is de eerste 
uitzenddienst in de geschiedenis van ZGG met weinig mensen in de 
kerk en veel mensen thuis die via de livestream verbonden zijn. Vliegen 
is bepaald niet vanzelfsprekend in die periode, maar het is gelukt om 
een vlucht naar Albanië te boeken. 

Het verlof van de families Dekker en Fris in Nederland duurt enkele 
maanden langer dan oorspronkelijk gepland. Nadat reguliere vluchten 
worden hervat kunnen zij terugreizen naar hun woonplaats in 
Ecuador. Vanuit Ecuador repatrieert de familie Seppenwoolde met een 
humanitaire vlucht naar Nederland. Jan-Henry en Wilma hebben met 
hun kinderen twaalf jaar gewoond en gewerkt in Machala.
Een andere zendingswerker die afscheid neemt, is J.H. (Jan) van 
Doleweerd. Meer dan 25 jaar zijn Jan en Wilma verbonden geweest aan 
ZGG. Daarbij zijn veel landen aangedaan: Nigeria, Ecuador, Nederland en 
Bali. Familie Van Doleweerd is enkele jaren geleden al naar in Nederland 
teruggekeerd, maar het dienstverband loopt tot halverwege 2020. In 
deze periode is een Indonesische lesmethode dogmatiek ontwikkeld, 
in nauwe samenwerking met de docenten aan de theologische school 
op Bali. Het afscheid van familie Van Doleweerd is gemarkeerd met een 
symposium in Zeist.

Diverse werkers uit Guinee kunnen via contacten met de ambassade 
reizen voor een bevalling, medische ingreep of verlof. Ook kan 
Yvonne Sturm na uitstel toch naar Guinee vliegen om daar als 
onderwijsondersteuner aan het werk te gaan. Het zendingsbureau 
heeft rond het regelen van reizen niet eerder zoveel moeten plannen, 
organiseren en omzetten om werkers (en hun gezinnen) hierin bij te 
staan zodat hun reis probleemloos kon verlopen. 

TERUGBLIK

JanHenry 
Seppenwoolde 
overhandigt de sleutel 
van het kerkgebouw 
in Machala aan zijn 
opvolger Steven Baan.



Velden
Albanië
In Albanië staat het begin van het jaar in het teken van herstel van de 
schade door hevige aardbevingen eind 2019. Bijzondere Noden heeft 
daarvoor veel financiële middelen uit de gemeenten ontvangen en het 
team heeft de besteding en het toezicht daarop in goede banen geleid. 
In Durrës wordt een nieuw kerkgebouw geopend omdat het oude te 
veel aardbevingsschade heeft opgelopen. Een theologische opleiding is 
gestart. Lokale evangelisatiemedewerkers krijgen er hun opleiding en 
leveren tegelijkertijd in de praktijk hun bijdrage aan het zendingswerk 
in Delvinë, Tepelenë en Durrës. 
De coronapandemie betekent in Albanië dat de kerken drie maanden 
lang dichtgaan en mensen grote delen van de dag binnen moeten blij-
ven. Het team deelt voedselpakketten uit onder mensen die inkomen 
mislopen omdat ze niet naar hun werk kunnen. Ook contact met leden 
en bezoekers van zendingsgemeenten kan zo onderhouden worden. In 
de hele periode is op digitale manieren contact gezocht met leden en 
bezoekers en zijn bijbelstudies, meditaties en preken verspreid. Zowel 
onder bezoekers als zendingswerkers zijn mensen ziek geworden door 
het coronavirus.
Doordat het kerkcomité in Delvinë in 2020 niet goed functioneert, is 
daaraan veel aandacht besteed vanuit het team. In een open verhou-
ding is nagedacht over het vervolg. De instituering van een gemeente in 
Delvinë is voorlopig nog niet aan de orde.
Eind 2020 is een familie bezig met taalstudie, de andere teamleden zijn 
werkzaam op hun standplaats. Er zijn beroepen uitgebracht op een zen-
dingspredikant. Verder is een vacature voor evangelist niet vervuld.

Ecuador
Ook Ecuador heeft langdurig en hevig te maken gekregen met lock-
downs en kerksluiting. Vijf maanden lang zitten de kerken dicht. Ook 
hier worden via digitale weg bijbelstudies en preken uitgezonden. In 
de loop van de periode wordt ook waar mogelijk via Zoom kerkdienst 
gehouden. 
Niet alleen de zondagse samenkomsten maar ook het zondagsschool-
werk waar tientallen kinderen naartoe komen, kan niet doorgaan op de 
gewone manier. Het zondagsschoolwerk plaatste eerder de leidingge-
venden al voor vragen omdat er te veel kinderen kwamen. Het is moei-
lijk beslissen waar dan de grens getrokken wordt en welke kinderen niet 
meer kunnen komen. 
Het zendingswerk vindt plaats in een armoedecultuur. Tijdens de 
lockdown zijn voedselpakketten verspreid omdat geen werk, geen 
eten betekent. Intussen blijft het wikken en wegen hoe hulp het beste 
besteed kan worden zonder dat dit ten koste gaat van de aandacht voor 
Gods Woord. 
In diverse gemeenten is nagedacht over de weg naar instituering. In 
Portoviejo is daarom het kerkcomité uitgebreid. In Guayaquil wordt 
nagedacht over de mogelijkheid ambten te vervullen en zo de gemeente 
te institueren. De coronapandemie kan dit proces wel vertragen, maar 
uiteindelijk niet verhinderen. Intussen vordert ook de opleiding van de 
broeders Jorge Chancay en Dani Alava (respectievelijk tot predikant en 
evangelist). Hoewel ook in Ecuador mensen ziek zijn geworden door het 
coronavirus zijn werk en opleiding doorgegaan. 
Er zijn beroepen uitgebracht op een zendingspredikant. De vacatures 
worden vervuld; een nieuwbenoemde werker zal in 2021 met de oplei-
ding beginnen. 

TERUGBLIK



Guinee
Guinee is verblijd met benoemingen. Hierdoor is perspectief gekomen 
op de vervulling van de vacatures voor evangelist en uitbouw van het 
zendingswerk. 
In Coliah hebben twee werkers zich gevestigd. Daar is aandacht voor 
taalstudie, leggen en verdiepen van lokale contacten en het regelen van 
betere huisvesting. 
In februari 2020 wordt tijdens de visitatie de leeszaal in Boké heropend. 
Dit is een feestelijke gebeurtenis met veel toespraken en belangstelling. 
Spoedig daarna moet de leeszaal sluiten door het risico op besmet-
tingen. Samenkomsten worden verboden; via WhatsApp houdt men 
contact. Het team gaat ruim drie maanden in zelfisolatie. Toch is in 
2020 relatief weinig te merken van de coronapandemie als het gaat om 
besmettingen en doden. 
De samenkomsten worden verplaatst naar de bovenzaal in het gebouw 
dat daar jaren geleden voor is gebouwd. Er wordt toegewerkt naar het 
doen van geloofsbelijdenis, waarna ook sacramenten bediend kunnen 
worden. Een nieuwe stap naar gemeentevorming. 
In Garama gaat het bijbelvertaalwerk in het Mogofin onverhinderd door. 
Het bijbelboek Leviticus is uitgegeven en gepresenteerd. Daarnaast is 
een uitgave over de tabernakeldienst met verwijzingen en lijnen naar 
het werk van de Heere Jezus gepubliceerd. Filippenzen en dertig Psal-
men zijn gecheckt door de vertaalconsultent. Als fysieke vertaalchecks 
niet door kunnen gaan, worden ze digitaal, op afstand, gedaan. 
Intussen blijft het in zendingswerk aankomen op contact en ontmoe-
ting. Een kraam op een weekmarkt en de leeszaal blijven dan ook be-
langrijke plaatsen voor gesprek en om Bijbels en lectuur in allerlei talen 
te verkopen. 
Aan het einde van het jaar is een nog uit te zenden evangelist in oplei-
ding, terwijl een andere benoemde evangelist daarmee hoopt te begin-
nen. Er staat nog één vacature open. Dit is uitzonderlijk voor Guinee: 
het is jaren geleden dat het team zo goed bezet was.

Cambodja
In Cambodja ontkent de overheid aanvankelijk de coronapandemie. 
Maar ook daar moet het in het verslagjaar voorgekomen zijn. Er zijn 
zieken geweest, hoewel de omvang blijkbaar beperkt is gebleven. Goede 
cijfers ontbreken. De tijd zal leren hoe dit zich ontwikkelt. 
De zendingspredikant en zijn vrouw keren om medische redenen terug 
naar Nederland en krijgen vervolgens te maken met de ernstige ge-
volgen van besmetting en ziekte door het coronavirus. Na een lange 
periode van afweging wordt aan het einde van het jaar besloten dat 
verlenging van de uitzending niet verantwoord is. Beroepbaarstelling in 
Nederland volgt. Dit is een moeilijke afweging en weg voor alle betrok-
kenen. De Heere regeert. De overblijvende zendingswerker rondt in 
2020 haar taalstudie in de hoofdstad af en verhuist na haar verlof naar 
Siem Reap. ZGG zet de werving voort om in eerste instantie het team 
uit te breiden naar drie uitgezondenen. 
Het ontwikkelen van een goede verblijfsstatus (visum) krijgt eveneens 
de nodige aandacht. Aan het einde van 2020 is hier, evenals op 
huisvesting, goed perspectief op. In Cambodja ligt het accent op het 
winnen van vertrouwen. Daaraan is veel aandacht besteed en dit is 
een proces dat veel tijd kost en dus geduld vraagt. Door jarenlange 
traumatisering heerst in de samenleving veel onderling wantrouwen en 
dat straalt ook af naar buitenlanders.
Eind 2020 is er één vacature, terwijl bekend is dat begin 2021 een 
tweede vacature zal ontstaan.

TERUGBLIK



Gesloten gebieden
Er zijn ook werkers in gebieden die niet genoemd kunnen worden 
omdat zendingswerk niet welkom is. Toch werken zij daar onverhin-
derd buiten ieders aandacht in hun goddelijk beroep. Zij hebben allerlei 
contacten. Door hun voorleven en in gesprekken kunnen zij het Woord 
delen, vaak verrassend, onverwacht en ongedacht, soms in langdurige 
contacten onder de mensen met wie zij leven en werken. Het zaaien van 
het goede zaad gaat zeker ook hier gepaard met het gebed: ‘Uw Konink-
rijk kome!’
ZGG zet het werk in deze gebieden voort en blijft mensen erheen uit-
zenden. Eind 2020 zijn er twee vacatures.

Zusterkerken
Een bezoek aan een zusterkerk is in 2020 niet mogelijk geweest. In zo’n 
bezoek gaat het in de eerste plaats om het onderhouden van de band 
met de kerken op Papoea en in Nigeria. Er liggen lange jaren achter 
ons van nauwe betrokkenheid op elkaar en het is een aandachtspunt 
hoe deze betrokkenheid voor het vervolg ingevuld wordt. Vooral het 
veldoverleg voor de zusterkerken heeft zich daarop bezonnen. Het 
deputaatschap heeft in dat kader het beleid zusterkerken geëvalueerd. 
Daarbij is teruggekeken op de periode 2017-2020. In deze periode heeft 
het accent gelegen op de ondersteuning van de autonomie van de zus-
terkerken. Er zijn bezoeken afgelegd en conferenties gehouden. 
Het afnemen van de financiële steun is een behoorlijke uitdaging voor 
het kerkelijke leven van de zusterkerken. Ook zijn er vanuit de GJRP 
(Papoea) vragen gesteld om advies en uitwisseling met betrekking tot 
theologisch onderwijs. De NRC (Nigeria) vroeg concreet om gastdo-
centen en denkkracht gericht op urban evangelism. Daarnaast is er van 
beide zusterkerken de vraag om vertaalde theologische literatuur. 
Op en vanaf Papoea werkt al ruim drie decennia het echtpaar Dick en 
Margreet Kroneman in het bijbelvertaalwerk ten dienste van de GJRP en 
voor de wijde regio. Hoewel zij in stilte hun werk doen, is in 2020 door 
hen en hun vertaalteam weer veel werk verzet voor het bijbelvertaal-
werk in het Una. ZGG heeft met hen de hoop dat dit levenswerk bij hun 
pensionering afgerond kan zijn.

TERUGBLIK



Zendingsbureau
Vanaf het uitbreken van de coronapandemie is de dagelijkse bezetting 
van het zendingsbureau verminderd. Er wordt veel meer dan voorheen 
vanuit huis gewerkt. Gelukkig is de digitale infrastructuur op orde 
en kan de dienstverlening doorgaan. Intussen wijzigt de aard van de 
werkzaamheden op een aantal punten. Zo vallen door de wereldwijde 
beperkingen reizen voor deputaatschap en bureau weg, maar neemt de 
inzet voor het regelen van reizen voor zendingswerkers sterk toe. 
Ook kunnen talrijke activiteiten niet doorgaan en worden digitale 
alternatieven opgezet. Het meest in het oog springende voorbeeld 
daarvan is de alternatieve zendingsdag 2020: de videoserie Gods Woord 
gaat voort. 
In de personeelsbezetting treedt een verandering op als voorlichter 
J.W. (Just) van Toor een andere baan aanvaardt. Na bijna dertien jaar 
trouwe dienst en talrijke contacten in het land verdwijnt daarmee een 
vertrouwd gezicht en ook veel kennis. Per 1 oktober begint H.J. (Henk) 
Jansen als voorlichter. 
Het bureau heeft veel tijd besteed aan crisismanagement. Per veld moet 
telkens het ZGG-beleid rond de coronapandemie bijgesteld worden. Er 
worden veel gesprekken gevoerd met uitgezondenen die in de veldsitu-
atie te maken hebben met forse beperkingen. Dit geeft mede het nodi-
ge inzicht om beleid telkens op de wereldwijde situatie toe te snijden. 
Het crisismanagement team stuurt periodiek brieven. 
Gelukkig kan het opleiden van nieuwe werkers en organiseren van 
kleinschalige bijeenkomsten voor verlofgangers doorgaan. 

Ontwikkelingen 
Dat veel in Nederland door beperkingen niet door kan gaan, betekent 
niet dat alles stil komt te liggen. De beperkingen stimuleren creativiteit 
bij diverse PZC’s. Digitale veilingen, kofferbakverkopingen, bestel- en 
afhaalacties, activiteiten in de buitenlucht, er is van alles bedacht. De 
acties lopen goed en brengen veel op, terwijl de sfeer uitstekend is. 
Mensen zijn blij elkaar even te ontmoeten en weer iets samen te doen. 
Dat geldt ook voor de verschillende kringloopwinkels. Deze zijn enkele 
periodes gesloten maar gaan ook weer open. Er komen veel bezoekers, 
zelfs als de winkels beperkt open zijn. 
Werkers die op verlof zijn, merken de beperkingen. Normaal vertellen zij 
tijdens een verlof tijdens gemiddeld tien bijeenkomsten over hun werk 
en verblijf op het zendingsveld. Nu komen daar digitale (gemeente-)
avonden voor in de plaats, soms speciaal voor jongeren of vrouwen. 
Die avonden worden goed bekeken, ook achteraf. De zendingswerkers 
missen het contact, maar kunnen wel de gemeenten vertellen over het 
zendingswerk waarbij zij betrokken zijn. 
Tijdens het symposium ter gelegenheid van het afscheid van Jan van 
Doleweerd is de nieuwe digitale bibliotheek op zgg.nl/bibliotheek 
gelanceerd. Via deze website kan ZGG belangrijke artikelen en (beeld)
opnames beschikbaar maken voor een breed publiek. Het is de be-
doeling om via deze bibliotheek meer historisch en actueel materiaal 
te ontsluiten.

TERUGBLIK

Jan van Doleweerd 
aan het woord tijdens 
het symposium ter 
gelegenheid van 
zijn afscheid.



Beleid
Het deputaatschap wil visitaties hervatten, maar onduidelijk is of 
en wanneer dit kan. Het is wel een relevant punt. Gesprekken met 
uitgezondenen en teams ter plekke hebben meerwaarde als het gaat 
om een goed beeld van het werk en ook voor wederzijds begrip. 
De herijking van allerlei beleid zal in 2021 afgerond worden of in ieder 
geval een stevige impuls krijgen.

Zendingsbureau
Voor het zendingsbureau blijft het accent liggen op begeleiden en 
ondersteunen van uitgezondenen en zendingsteams. Daarbij is 
aandacht nodig voor de middellange gevolgen van de pandemie voor 
hun welbevinden en gezondheid, en het zendingswerk. Verder is het 
bemoedigen en soms stimuleren van PZC’s om activiteiten weer op 
te pakken een aandachtsveld. Het zal het takenpakket van de nieuwe 
voorlichter beïnvloeden.

Relatiebeheer
Fondsenwerving en relatiebeheer is een ander terrein van aandacht. 
De inkomsten en uitgaven vertonen door het stilvallen van 
fondsenwervende activiteiten een afwijkend patroon. De reserves 
van ZGG kunnen nu en in de komende jaren aangewend worden om 
eventuele tekorten op te vangen, maar op de middellange termijn 
moeten de inkomsten voorzichtig stijgen om oplopende kosten 
te dekken. 

Zusterkerken
Met de zusterkerken hoopt ZGG nieuwe meerjarenovereenkomsten 
te sluiten. Daarbij is de verwachting dat enerzijds financiële steun 
langzaam minder wordt, terwijl anderzijds de aanwending van de 
middelen geheel aan het inzicht van de kerken overgelaten wordt. 
Daarnaast worden er middelen bestemd voor vertaling en publicatie 
van theologische literatuur. 
Het gesprek zal verder ook gaan over de mogelijkheid dat het 
deputaatschap iemand een aantal weken naar een zusterkerk afvaardigt 
voor een inhoudelijke bijdrage ter plekke. Dit moet overlegd worden 
met de zusterkerken, maar zou betekenen dat ZGG periodiek tijdelijk 
presentie voor een specifieke taak mogelijk maakt. Het wederzijds 
bijwonen van elkaars synodes en organiseren van conferenties wordt 
voortgezet. Ook het deputaatschap Buitenlandse Kerken participeert bij 
synodebezoek in de afvaardiging.

Zendingswerk
Het zendingswerk wordt gecontinueerd en enigszins uitgebreid. Dit 
gebeurt door opbouw van teams van uitgezondenen, maar ook door 
het uitzenden van mensen naar nieuwe werkvelden. De samenwerking 
met Bijzondere Noden en Israël in het Midden-Oosten past in het 
laatstgenoemde perspectief.
Het ligt in de verwachting dat het deputaatschap het beroepingswerk 
voor zendingspredikanten voortzet. Daarbij kan gedacht worden 
aan Albanië, Ecuador, maar ook op termijn aan Guinee. Er zal ook 
nagedacht worden over de consequenties van het bevestigen van lokale 
predikanten voor het beroepingswerk van ZGG. Dit zal staan in het 
totale perspectief van een veld waar hopelijk in de loop van de jaren 
meerdere gemeenten geïnstitueerd worden. 
ZGG hoopt in afhankelijkheid van de Heere het zendingswerk in de 
diverse landen voort te zetten opdat onder Zijn zegen en tot eer van 
Zijn Naam daar Zijn Koninkrijk mag komen en openbaar zal worden in 
zelfstandige gemeenten.

Als de afgelopen periode 
één ding geleerd heeft, 
dan is het wel dat we 
de toekomst niet in 
eigen hand hebben. 
Intussen blijft het de 
verantwoordelijkheid 
van ZGG om in 
afhankelijkheid van 
de Heere de koers 
uit te zetten. Het is 
duidelijk dat veel in 
het teken staat van 
weer oppakken van 
activiteiten, terwijl 
ongewis is in welke 
mate, op welke manier 
en voor hoe lang de 
coronapandemie 
invloed zal hebben. 
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THUISFRONT
Pijnlijke beslissingen
Het jaar 2020 is begonnen zoals andere jaren. Maar de kentering in 
maart bij het uitbreken van de coronapandemie heeft de rest van het 
jaar gestempeld. Veel activiteiten zijn niet doorgegaan. Een pijnlijk 
besluit voor actieve vrijwilligers die de organisatie op zich nemen. Dit 
geldt ook de jaarlijkse zendingsdag, sinds 1957 in een onafgebroken 
reeks georganiseerd door enkele medewerkers op het zendingsbureau 
en een commissie van vrijwilligers. De gevolgen van de coronapande-
mie maakt het veel betrokkenen moeilijk om hun verbondenheid met 
het zendingswerk om te zetten in daden.

Creativiteit
Te midden van alles wat niet kan, heeft het thuisfront ook gezocht 
naar passende mogelijkheden om wel in beweging te blijven. Verga-
deringen op afstand, een grote zendingsmarkt via een website, bezor-
gen in plaats van ophalen, bezinning op zending door middel van de 
streamingsmogelijkheden van de kerkdiensten. Dat crisistijd creativi-
teit opbrengt, is bewezen op veel plaatsen in het land.
Ook het zendingsbureau moet creatief zijn om het thuisfront te 
informeren over en betrekken op het zendingswerk. Daarbij hebben 
de digitale mogelijkheden geholpen. De videoserie Gods Woord gaat 
voort is gepubliceerd als alternatief voor de geannuleerde zendingsdag. 
De presentatie van het nieuwe boek Omgekeerd van Jos Kardol wordt 
door enkele bezoekers bijgewoond, maar door meer betrokkenen via 
de livestream gevolgd. En in december is de landelijke vrouwenvereni-
gingsavond met Aline van de Maat en Hanneke Boer op talloze plaatsen 
in het land ‘bijgewoond’ in verenigingsverband of in huiskamers.

Meester op een wiel
In augustus komt Henry Bax weer in actie voor ZGG. In 2019 nam hij 
deel aan de ZGG Zomertour; nu is hij Meester op een wiel. Zes dagen 
lang fietst hij op een eenwieler door Midden-Nederland. Onderweg gaat 
hij in gesprek met allerlei betrokkenen bij het zendingswerk. Hij spreekt 
met (oud-)zendingswerkers, familie van uitgezondenen en de directeur 
van ZGG. Van zijn fietstocht en van de interviews maakt hij video’s. Via 
www.zgg.nl kan het thuisfront Henry volgen en een gift voor de spor-
tieve actie overmaken. Het streefbedrag van ¤ 8.000 wordt behaald: in 
totaal brengt de actie ¤ 8.845 op. De video’s zijn nog steeds te bekijken 
op het YouTube-kanaal van ZGG.

Het thuisfront van ZGG 
wil graag betrokken 
blijven op de zending 
en haar werkers, maar 
spant zich ook in om 
inhoud en middelen met 
elkaar te verbinden. 
Verbondenheid aan 
zendingswerk komt op 
het thuisfront onder 
meer tot uiting bij de 
vrijwillige inzet voor tal 
van activiteiten.



THUISFRONT

Kringloopwinkels
Praktische betrokkenheid op de zending wordt ook zichtbaar in de vijf 
kringloopwinkels voor ZGG. De vijfde winkel, Kringloop Oude Molen 
in Opheusden, is op 4 januari feestelijk geopend. Het pand met een 
oppervlakte van 850 vierkante meter wordt door de burgemeester van 
gemeente Neder-Betuwe ontsloten. De verkoop gaat daarna direct van 
start en de vrijwilligers zijn verrast door de enthousiaste reacties van 
het publiek. 
In maart zien de besturen en vrijwilligers met lede ogen aan hoe alle 
kringloopwinkels gesloten worden. In mei gaan de deuren weer open, 
met inachtneming van de corona-maatregelen. Eind december is slui-
ting opnieuw de realiteit. Toch is en blijft merkbaar dat de goed georga-
niseerde kringloopwinkels populair zijn in de directe omgeving en in de 
regio. De afdracht van kringloopwinkels neemt verhoudingsgewijs toe 
in de totale inkomsten.

Betrokkenheid bij 
kinderen
Waar de corona-maatregelen in eerste instantie ook de basisscholen 
treffen, zijn later in het jaar verschillende voorlichtingsmomenten op 
basisscholen geweest. Soms is het één klas, waar het vuur van de zen-
dingsliefde oplaait en de kinderen met hun leerkracht in actie komen 
voor een zendingsdoel. Regelmatig is het een hele school, die zendings-
geld ophaalt voor ZGG en graag meer informatie krijgt over de besteding 
van het geld. En telkens weer zijn er kinderen in het land die spontaan 
hun vrije tijd besteden aan het rondgaan met een kijkdoos, het werken 
met een klusjeskaart of het verkopen van zelfgemaakte producten in de 
omgeving. Regelmatig staat zo’n actie van een kind in Paulus. 
Door medewerkers op het zendingsbureau is een complete vernieuwing 
van de website www.zggjunior.nl gerealiseerd. De pagina biedt infor-
matie, ideeën en materialen voor kinderen, maar ook voor hun ouders 
en leerkrachten. 
ZGG hecht waarde aan het betrekken van kinderen bij het zendings-
werk. Kinderen zijn immers de zendingswerkers en het thuisfront van de 
toekomst. Daarom is er ook de OnderwijsVoorlichtingsCommissie (OVC). 
Deze vrijwilligers maken elk jaar een nieuwe Pinksterlesbrief en zijn be-
trokken bij de ontwikkeling van andere materialen voor het onderwijs. 

De vijfde 
kringloopwinkel 
ten bate van ZGG 
is geopend.
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Zendingsblad Paulus
Een andere actieve commissie uit het thuisfront is de Redactiecom-
missie Paulus (RCP). Vijf keer per jaar verschijnt het zendingsblad. De 
redactieleden verzorgen de meeste artikelen. In de vergaderingen wordt 
afgewogen welke thema’s belicht kunnen worden en is dit jaar goed 
nagedacht over de wijze waarop de corona-ontwikkelingen een plek 
krijgen in Paulus.
Even belangrijk als de redactiecommissie zijn de vele vrijwilligers in het 
land die Paulus bezorgen bij gemeenteleden en daar ook een zendings-
busje bij presenteren. Het is een traditie uit de begintijd van ZGG, die 
ook vandaag aanzienlijk bijdraagt aan de financiële middelen voor het 
zendingswerk. Het is terecht dat veel zendingscommissies in het land 
de collectanten nadrukkelijk bedanken voor hun werk, soms met een 
cadeautje of maaltijd. 

Digitale informatie-
voorziening
ZGG maakt naast Paulus ook volop gebruik van de digitale mogelijkhe-
den om het thuisfront te bereiken. Op de website worden activiteiten 
en nieuwsberichten geplaatst. Onder de kop ‘Ervaringen van het veld’ 
zijn in het begin van de coronapandemie bijdragen van de verschillende 
zendingswerkers verschenen. Zo is het thuisfront op de hoogte gehou-
den van de ontwikkelingen op de velden. 
Elke twee maanden verschijnt een digitale nieuwsbrief per mail. Dit 
medium is geschikt om actuele informatie, bijvoorbeeld over de co-
ronapandemie op de zendingsvelden, te delen. Ook een nieuw product 
in de webshop of achtergrondinformatie rond een passend thema 
wordt erin uitgelicht. 
Daarnaast is ZGG ook actief op sociale media. Nieuws en snelle infor-
matie wordt gedeeld op Instagram en Facebook. Het aantal volgers op 
Instagram is de 1.000 gepasseerd. Video’s van ZGG worden geplaatst 
op het YouTube-kanaal. Ook hierop is abonneren mogelijk, om direct 
melding te krijgen van een nieuwe video. 
Leden van Plaatselijke Zendingscommissies (PZC’s) in het land heb-
ben toegang tot het besloten gedeelte van de website, onder de naam 
MijnZGG. Deze digitale omgeving biedt achtergronden, praktische 
informatie en een overzicht van de transacties door de PZC’s naar ZGG. 
Voor PZC-leden verschijnt ook met regelmaat een digitale nieuwsbrief 
met relevante informatie. 



FINANCIEN
..

Algemeen
In het jaar 2020 kwamen de baten uit op een totaal van bijna 3,7 mil-
joen euro. Dit is iets minder dan het voorgaande jaar. 

Baten
Ondanks dat veel activiteiten stilgelegen hebben, zijn de baten op peil 
gebleven. De giften van particulieren en bedrijven zijn sterk toegeno-
men. Terwijl de baten uit markten en acties van vrouwenverenigingen 
zijn gedaald door de effecten van de coronapandemie, zijn de baten uit 
kringloopwinkels gestegen. 

Lasten
De totale lasten van ZGG in 2020 komen uit op bijna 3,3 miljoen euro. 
Dat is minder dan de begrote 3,9 miljoen. Ook is er een daling van de 
lasten ten opzichte van 2019.
De daling van de lasten heeft er onder andere mee te maken dat de 
activiteiten en reizen door de verschillende lockdowns en beperkingen 
zijn afgenomen.
Doordat een aantal vacatures niet vervuld kon worden, blijven de perso-
neelskosten ook achter bij de begroting.
De financiële verplichtingen aan de zusterkerken op Papoea en in 
Nigeria en die aan de theologische school op Bali nemen net als in de 
voorgaande jaren af volgens de afspraken die daarover gemaakt zijn. 

Saldo
Het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van ZGG komt over 2020 
uit op een bedrag van ongeveer 376.000 euro positief. De reserves zijn 
gestegen tot 5,3 miljoen euro. Eind 2020 zijn enkele vacatures vervuld. 
Naar verwachting zullen de kosten in 2021 verder oplopen.

Koolanoten zijn 
in Guinee een 
waardevol cadeau.



Baten (x ¤ 1.000)

Collecten, giften en acties

Nalatenschappen

Baten uit levering 
verkoopmaterialen

Financiële baten

77 

223

32

96

16

286

Lasten (x ¤ 1.000)

Kosten buitenland

Voorlichting aan gemeenten

Kosten fondsenwerving

Kosten beheer en administratie
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2020 in het kort

Besteding aan 
doelstelling

Buitenland

Voorlichting

Beheer, administratie 
en fondsenwerving

¤ 0,07

¤ 0,89

¤ 0,11

¤ 0,82

3.544 

2.696
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Baten uit fondsenwerving over 2020 (x ¤ 1.000)

Baten uit fondsenwerving 2020 2019 2018

Uit de plaatselijke gemeenten

Giften  1.128 876  662 

Kringloopwinkels  743  545  603 

Busjes  235  280  361 

Collecten in gemeenten  447  376  357 

Markten en plaatselijke acties  363  417  296 

Vrouwenverenigingen  113  227  186 

Scholen  128  132  137 

Plaatselijke zendingsbijeenkomsten  80  89  80

Totaal baten plaatselijke gemeenten  3.237  2.942  2.682 

Regionale en landelijke baten

Oudpapier en regionale acties  221  348  377 

Zendingsdagen  58  95  104 

Voorjaarsactie  29  19  16 

Totaal regionale en landelijke baten  308  462  497 

Subtotaal collecten, giften, acties  3.545  3.404  3.179 

Baten uit nalatenschappen  77  229  268 

Totaal baten fondsenwerving  3.622  3.633  3.447 

Baten van verbonden organisaties 2020 2019 2018

Bijzondere Noden GG, Bali en diversen 12  20 

Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten  89 

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten  25 

Totaal baten van verbonden organisaties  -  12  134 

Baten uit levering verkoopmaterialen 2020 2019 2018

Winst op kalenders, boeken, cd’s en diversen  32  49  52 
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Baten en lasten over 2020 (x ¤ 1.000)

 Realisatie 2020  Budget 2020  Realisatie 2019 

Baten

Uit eigen fondsenwerving

Collecten, giften en acties  3.544  3.975  3.404 

Nalatenschappen  77 185  229 

Baten van verbonden organisaties -  32  12 

Baten uit levering verkoopmaterialen 32  45 49

Som van de baten 3.653  4.237  3.694 

 Realisatie 2020  Budget 2020  Realisatie 2019 
Lasten
Besteed aan doelstellingen

Zendingswerk buiten Nederland
Kosten uitgezonden werkers  1.713  2.093  1.843 

Kosten van programma's en activiteiten  628  822  825 

Ondersteuning zendingswerk derden  185  186  192 

Mutatie verplichtingen arbeid buitenland  -80  -105  - 

Coördinatie en begeleiding  248  253  233 

Voorlichting aan gemeenten  223  254 258
 2.917  3.503  3.351 

Kosten fondsenwerving  96  122 98

(als % van baten fondsenwerving) 2,7% 2,9% 2,7%

Kosten beheer en administratie  286  272  272 

(als % van totale lasten) 8,7% 7,0% 7,3%

Overige lasten  -6  -  24 

 

Som van de lasten  3.293  3.897  3.745 

Financiële baten en lasten  16  15  121 

Saldo van baten en lasten  376  355  70 

Vermogen einde boekjaar  5.289  4.914 

..



 Kostenbestemming 

Kostensoorten
 Arbeid in 

buitenland 

 Voor-
lichting en 

bewust-
making 

 Fondsen- 
werving 

 Beheer en 
admini-
stratie 2020

Budget 
2020 2019

Uitgaven zendingswerk buiten Nederland

Kosten uitgezonden werkers  1.714  1.714  2.093  1.843 

Kosten programma's en activiteiten  629  629  822  825 

Ondersteuning zendingswerk derden  185  185  186  192 

Mutatie verplichtingen arbeid buitenland  -80  -80  -105  -

 2.448  2.448  2.996  2.860 

   

Uitgaven organisatie Nederland

Personeelskosten  207  125  56  238  626  582  572 

Voorlichting en fondsenwerving  -  72  28  -  100  163  153 

Kantoor en algemene kosten  41  26  12  48  127  138  136 

 248  223  96  286  853  883  861 

Overige lasten  -  - -  -6  -6  -  -24 

Totalen  2.696  223  96  280  3.295  3.984  3.745 

Lasten zendingswerk buiten Nederland, naar locatie (x ¤ 1.000)

 Totale 
lasten 
2020 

 Budget 
2020 

 Totale 
lasten 
2019

Albanië  611  771  584 

Cambodja  117  183  166 

Ecuador  568  802  862 

Guinee  501  536  418 

Indonesië  273  273  310 

Nigeria  45  42  62 

Gesloten gebied  228  298  266 

Ondersteuning zendingswerk van derden  185  186  192 

Lasten zendingswerk buiten Nederland  2.528  3.091  2.860 

Mutaties in verplichtingen arbeid buitenland  -80  -105  - 

Totalen  2.448  2.986 2.860

Bestedingen aan doelstelling zendingswerk
in 2020 naar locatie (totaal ¤ 2,45 miljoen)

24,2%

4,6%

22,5%
19,8%

10,8%

1,8%

9,0%

7,3%

Specificatie en verdeling lasten naar bestemming (x ¤ 1.000)
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