Code: LV2013 – 08.02.01
Pagina 1 van 3

Commissie Vertegenwoordiging in de
Stichting Evangelie & Moslims
Secretaris: ds C.C. Koolsbergen
Winterdijk 44 6851 MT Huissen
026- 3250410; cckoolsbergen@betuwe.net

Rapport Commissie Vertegenwoordiging in de
Stichting Evangelie & Moslims
voor de Ned. Geref. Kerken
met het oog op
de Landelijke Vergadering 2013
te Zeewolde

26 september 2013

Code: LV2013 – 08.02.01
Pagina 2 van 3

Rapport van de
2

Commissie Vertegenwoordiging in de Stichting Evangelie & Moslims

4

Opdracht
Stichting Evangelie & Moslims (E&M) is ‘een interkerkelijke stichting die is opgericht om via de
plaatselijke kerken te bouwen aan respectvolle relaties met moslimmedelanders. Een beweging van
christenen die in de ontmoeting met moslims in woorden en daden willen laten zien dat Jezus
Christus het waard is om geëerd en gediend te worden als Redder en Heer’.
De stichting is in 1978 opgericht door de GZB en IZB (zendingsorganisaties vanuit de PKN), de
CGK en de Morgenlandzending. Later traden ook de NGK (in 1991) en de GKV toe.
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De Landelijke Vergadering van 1998 heeft een commissie ingesteld ter vertegenwoordiging van de
NGK in deze stichting; deze commissieleden hebben sindsdien ook zitting in het Algemeen Bestuur.
De Landelijke Vergadering van Houten 2010-2011 besloot o.a. de opdracht aan de commissie te
continueren en droeg haar op over haar werkzaamheden verslag uit te brengen aan de kerken met het
oog op de volgende Landelijke Vergadering.
Samenstelling commissie
De twee commissieleden zijn mw. Marja Hanemaaijer-Nagtegaal en ds. Casper Koolsbergen, allebei
benoemd in februari 2011 (de laatste vervult deze functie al sinds een tussentijdse benoeming in
2009).
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Werkzaamheden
Wij als commissieleden namen deel aan de bestuursvergaderingen van E&M in Amersfoort (drie à
vier keer per jaar). Op die vergaderingen werden werkverslagen van de zeven medewerkers
besproken en werd meegedacht en -beslist over werk- en beleidsplannen. E&M gaat uit van drie
kerntaken:
1. Motiveren en toerusten van gemeenteleden tot missionair werk onder moslims
2. Stimuleren en begeleiden van concreet missionair werk
3. Ondersteunen en bemoedigen van gelovigen met een moslimachtergrond
De laatste jaren is er meer nadruk komen te liggen op de laatste 2 kerntaken.
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Verandering van richting: naar een actieve benadering
Verschillende keren hebben we met ds. Pieter Kleingeld (van het Missionair Steunpunt) erover
nagedacht hoe we vanuit de NGK de betrokkenheid op moslims kunnen stimuleren. We constateren
dat er in het het bereiken van moslims met het evangelie al jaren een spanning is tussen waartoe de
Heer ons roept en onze dagelijkse werkelijkheid. Elke Landelijke Vergadering uiten we als
gezamenlijke kerken onze dankbaarheid richting E&M, terwijl we tegelijk constateren dat we over
het algemeen maar weinig gebruik maken van hun diensten. We dragen financiële en bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor een organisatie die erop gericht is ons toe te rusten tot dienstbetoon
richting onze islamitische buren. Maar we laten ons maar weinig toerusten, laat staan dat we zo
duidelijk toekomen aan dat dienstbetoon.
Concreet constateren we dit op drie schaalgroottes:
1. Dat we weinig horen van NGK-leden met betekenisvolle relaties.
2. Dat het maar in een klein deel van NG-kerken tot duurzame initiatieven komt en dat pogingen
daartoe worstelen met continuïteit en vruchtbaarheid.
3. Dat er tot op heden vanuit de NGK geen gemeentestichtingsinitiatieven zijn die zich specifiek
richten op moslims.
In november 2011 hebben we een bijeenkomst met als thema ‘Moslims in/en de kerk’ georganiseerd
op de E&M-locatie in Amersfoort, met name gericht op NGK-predikanten. Dit was een
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bemoedigende ontmoeting waar ervaringen konden worden uitgewisseld en handvatten konden
worden aangereikt. Toch bleef de opkomst, ondanks herhaalde uitnodigingen, beperkt tot zo’n tien
deelnemers. Daarom hebben we geen vervolg gegeven aan deze bijeenkomst.
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In de loop van 2013 ontwikkelden we samen met Pieter Kleingeld een plan om een andere weg in te
slaan. In het kort komt dit plan neer op: niet meer afwachten of NGK’ers gebruik maken van E&M,
maar E&M (i.s.m. het Missionair Steunpunt en mogelijk STAGG) een begeleidende en coachende
rol laten spelen in een aantal concrete initiatieven binnen de NGK. We hopen dat deze initiatieven zo
nog meer opbloeien en andere NGK-gemeenten inspireren en stimuleren om betrokken te raken op
moslims in hun omgeving. Dit plan hebben we in september voorgelegd aan E&M en dat werd
instemmend ontvangen. Binnen het huidige werkpakket van de E&M-medewerkers lijkt deze aanpak
goed mogelijk. Met dit plan is al een start gemaakt door het maken van een voorlopige inventarisatie
van wat er in den lande gebeurt en wat voor mogelijkheden er zijn:
1. initiatieven waar een plaatselijke NGK structureel in betrokken is en waar E&M intensief
contact mee onderhoudt
2. initiatieven waar E&M minder contact mee onderhoudt, maar waar zij dat contact wil
intensiveren en coaching wil aanbieden
3. plaatsen waar (voor zover wij weten) nog weinig gebeurt op dit gebied, maar waar naar onze
inschatting een uitdaging ligt en waar een plaatselijke NGK een rol in kan spelen
Met dit plan hopen we een stap in de goede richting te zetten in onze roeping t.a.v. onze
moslimnaaste.
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Financiën
We stellen voor de jaarlijkse bijdrage per ziel (73 cent per ziel) te handhaven.
Aanbevelingen/besluit
Wij vragen de kerken onderstaand besluit te willen nemen:
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De kerken, in Landelijke Vergadering te Zeewolde bijeen,
hebben kennisgenomen van het verslag van de commissie Vertegenwoordiging in de Stichting
Evangelie & Moslims;
spreken uit dankbaar te zijn voor het werk dat de Stichting Evangelie & Moslims verricht;
besluiten
1. het werk en de medewerkers van E&M blijvend te ondersteunen, ook door gebed;
2. dat werk onder de aandacht te blijven brengen en er dankbaar gebruik van te maken;
3. de commissie décharge te verlenen voor de verrichte werkzaamheden gedurende de
verslagperiode;
4. de commissie op te dragen namens de kerken te blijven participeren in de Stichting E&M;
5. de jaarlijkse bijdrage voor de komende drie jaar vast te stellen op € 0,73 per lid;
6. de commissie op te dragen over haar werkzaamheden aan de kerken te rapporteren met het
oog op de volgende Landelijke Vergadering.
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De commissie Vertegenwoordiging in de Stichting Evangelie & Moslims, september 2013
Mw. Marja Hanemaaijer-Nagtegaal
Ds. Casper Koolsbergen

