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1. Welkom en opening
De voorzitter, de heer De Waal, heet iedereen van harte welkom.
De voorzitter laat Psalm 26 couplet 1 en 5 zingen, daarna gaat hij ons voor in gebed.
We lezen uit Johannes 21: 1-13 waarna de voorzitter een meditatie verzorgt met als thema ‘tussen
Pasen en Pinksteren’.
Wij geloven en belijden de opstanding van Jezus Christus. Zonder Zijn opstanding is alles ijdel,
zinloos, zou Paulus zeggen. Maar als we het Johannes-evangelie vanaf hoofdstuk 20 doorlezen, blijkt
het toch niet zo eenvoudig te zijn. Jezus verschijnt meerdere keren, aan meerdere personen, die er op
z’n minst in ongeloof en in verwarring op reageren. Zijn verschijningen hebben een duidelijk doel,
maar zo eenvoudig is het allemaal niet. Misschien leert het ons om ook wat voorzichtiger te spreken
alsof de Opstanding gewoon en vanzelfsprekend is.
Bij de overdenking van wat hier gebeurt, wordt de aarzeling verdrongen. Hij doorbreekt de twijfel. Met
overmacht. Aan vissers. Aan geroepen mensen.
Die verrassing en verwondering kennen we ook als we het over de zending en de GZB hebben.
2. Representatie: Moderamen Protestantse Kerk in Nederland, door de heer C.A. de Vries
Namens het moderamen van generale synode van de Protestantse Kerk wordt een groet
overgebracht door de heer De Vries.
Sinds twee weken is De Vries lid van het moderamen.
De Vries benoemt drie belangrijk onderwerpen, passend bij de kerkvisie van 2025.
• De kerk is maatschappelijk betrokken, er is in het bijzonder aandacht voor duurzaamheid en
heelheid van de schepping.
• Samenwerking. Met kerken samenwerken en elkaar versterken. Onder andere de kerkcampus is
hier een voorbeeld van: samen op één plek werken.
• Missionair werk. We hebben een hoopvolle boodschap van eeuwig leven door te geven, die
boodschap vraagt om gedeeld te worden. Het is de laatste opdracht die Hij zelf gegeven heeft. Dat
is wat de kerk doet en moet doen. Onderwijzen en dopen.
We zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn en hoe we mensen kunnen bereiken met deze
boodschap. “En zie Ik ben met u….”.
In de kerk is missionair zijn belangrijk, dat vermeldt ook de kerkorde ordinantie 14 artikel 8. De kerk
vervult haar zendingsopdracht in Nederland en daarbuiten. De GZB verwoordt dat op de
homepage: ‘mensen bereiken met het Evangelie’. Bestuur en medewerkers zetten zich in met dit
doel voor ogen.
De Vries dankt alle betrokkenen voor hun inzet en wenst de GZB wijsheid en zegen op haar werk.
De Waal bedankt de heer De Vries voor zijn bijdrage en vraagt hem de groeten en zegen over te
brengen aan het moderamen en de synode.

3.
-

Verenigingszaken
Goedkeuring notulen d.d. 17 mei 2018
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

Jaarverslag 2018
▪ Inleiding op het jaarverslag door ds. J.P. Ouwehand
▪ Goedkeuring van het jaarverslag
Er wordt ingezet op meerjarenplannen en lange termijn visie met de partners.
Er zijn 12 programma’s goedgekeurd, voor de duur van vier jaar. Nadrukkelijk laten we hierin het
verlangen van de GZB zien, namelijk dat gemeenten groeien in geloof.
De GZB is diaconaal actief. In elk programma is diaconaat aanwezig. Er wordt gezocht naar
verbinding met lokale gemeenten.
-
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De relatie met de RCEA (Kenia) bloeit weer op, ondanks we geen uitzendingen meer verricht hebben
naar Kenia. Een nieuwe vorm van samenwerking met de RCEA lijkt te groeien.
Gesproken wordt over de koers en ontwikkelingen bij de GZB. Er doen zich mogelijkheden voor om bij
een nieuw werkgebied betrokken te raken, er worden twee uitzendingen gerealiseerd naar Bosnië.
Er zijn interessante ontwikkelingen in India. Er is grote behoefte aan opgeleide voorgangers. Veel
voorgangers zijn nauwelijks opgeleid. Er wordt een onderzoekje gedaan naar de trainingsbehoeften
van voorgangers in de afgelegen gebieden van India met als doel een training aan te bieden/te
ontwikkelen die helemaal past in de context van de voorgangers.
Er is verder geïnvesteerd in de samenwerking met de IZB. Met name waar het gaat om het project
‘Focus’. Dit heeft geleid tot het Focus-programma in Frankrijk. Ook andere landen hebben interesse in
het programma.
Samen met de HGJB wordt het twee jaarlijks diaconaal project opgezet.
De GZB wil zoeken naar mogelijke inzet in Zuidelijk-Afrika. Dit zou passen in een bredere zoektocht
naar de ontwikkeling van een programma gericht op het ondersteunen van kerken bij de problematiek
van (illegale)migratie.
Steeds meer gemeenten weten de weg naar de GZB te vinden voor advies en steun door middel van
de helpdesk. Er zijn zes aanvragen vanuit gemeenten in 2018 ontvangen.
Van toenemend belang is dat we inzetten op korte termijn uitzendingen.
De heer Van Doeselaar vraagt waarom er zo’n uitgebreid jaarverslag van 90 pagina’s is.
Ouwehand reageert dat het inderdaad een omvangrijk document is geworden. Het is belangrijk voor
ons eigen proces om één keer per jaar te verwoorden wat er in de regio’s is gebeurd en wat wij voor
uitdagingen en ontwikkelingen voor ons zien.
Het jaarverslag is zo een instrument om na te denken over de juiste koers.
Onder dank wordt het jaarverslag 2018 goedgekeurd.
De vergadering verleent het bestuur décharge voor het gevoerde beleid.
-

Jaarrekening 2018
▪ Toelichting financiën door dhr. T. van Steeg MSc RA
▪ Goedkeuring van rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar
gevoerd bestuur (dit strekt het bestuur tot décharge)

De inkomsten in 2018 waren € 8,1 miljoen, € 1 miljoen meer dan begroot. Belangrijkste oorzaken
daarvan waren de noodhulpactie voor Sulawesi en een hoger bedrag uit nalatenschappen.
De lasten bedroegen € 8,7 miljoen. Er waren op totaalniveau geen grote afwijking in vergelijking met
de begroting. De uitzendkosten zijn hoger dan begroot door nieuwe uitzendingen, hoge verhuiskosten
en scholingskosten. Er is minder uitgegeven aan activiteiten/bewustwording in Nederland.
Het netto tekort is lager uitgekomen dan begroot.
De norm voor de continuïteitsreserve wordt door het bestuur vastgesteld en bedraagt € 3,5 miljoen
Het niveau eind 2018 was € 4 miljoen. In de begroting 2019 is een onttrekking uit de
continuïteitsreserve van € 1 miljoen voorzien, waarmee deze onder de huidige norm zal uitkomen.
De stand van de totale reserves/fondsen per eind 2018 is € 6,7 miljoen (begin 2018: € 7,3 miljoen).
De heer Van Doeselaar vraagt of het wel verantwoord is om met een negatieve begroting van
€ 1,4 miljoen te werken. Dhr. Van Steeg reageert dat er ingezet wordt op een verantwoorde manier
van besteding van de gelden en dat er indien nodig tijdig weer bijgestuurd kan worden. Het aantal
nalatenschappen is hoog. Dit geld mag niet opgepot worden.
We bidden dat er voortdurend draagvlak vanuit de gemeentes is die ons werk blijven steunen.
De heer Van Bokhoven reageert om niet bezorgd te zijn. We zijn nooit teleurgesteld geweest.
De heer Heldoorn informeert naar het project Groene GZB.
In het persbericht van het ND is er uitvoerig over de groene GZB geschreven.
We vliegen wat meer, dat heeft te maken met de programmaontwikkeling en contact met partners
Intern bezinnen we ons hoe de vliegreizen gecompenseerd kunnen worden. Ook aan partners is
gevraagd eerlijk invulling te geven aan de compensatie van vliegreizen. We willen zorgvuldig omgaan
met de schepping. Voorbeelden waar de GZB actief is: Mozambique, Indonesië.
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Het is voor de GZB relevant om dit vraagstuk serieus te nemen.
Bestuurscommissie Toetsing heeft ook een positief advies gegeven om de jaarrekening vast te stellen.
De vergadering verleent het bestuur décharge voor het gevoerde beleid.
Onder dank wordt de jaarrekening 2018 goedgekeurd.
Bestuur
De heer A.A. Heij RA (Krimpen a/d IJssel) is aftredend en herkiesbaar. Er is geen gebruik gemaakt
van de gelegenheid om tegenkandidaten in te dienen.
Met vreugde wordt de herkiesbaarheid aanvaard. Hij dankt de vergadering voor het vertrouwen.
Raad van Toezicht
Er wordt een extra Algemene Vergadering gehouden op woensdagavond 20 november 2019.
Voorgesteld wordt het huidige bestuur te ontwikkelen tot een Raad van Toezicht. Dat betekent een
aanpassing van de statuten.
Gemeld wordt dat het bestuur uitgebreid wordt met één persoon.
4. Workshopronde waarin beleidsthema’s van de GZB aan de orde komen:
• De uitdaging van de GZB om te blijven groeien
• De toekomstige huisvesting van de GZB
• Zending onder moslims
Aanbevelingen vanuit de workshops:
• De uitdaging van de GZB om te blijven groeien
Heij: er is vergrijzing van het ledenbestand, jongeren binden zich niet gauw meer aan een organisatie.
Actief in de regio´s samenwerken.
Programma’s maken aan de financieringskant waar gemeentes zich op betrokken kunnen weten.
Gemeentes kunnen zo aan elkaar verbonden worden. Net zoals programma’s op het zendingsveld
aan elkaar verbonden worden.
De Vries reageert om meer gemeenten te betrekken. Wat kunnen we in de ring organiseren?
De GZB wil graag meedenken.
• De toekomstige huisvesting van de GZB
Ouwehand: we moeten opletten op het imago aspect rond het huisvestingsvraagstuk.
De jongere generatie heeft geen gevoel bij deze discussie. Wat zegt dat over het denken op lange
termijn, ook als het gaat om identiteit?
• Zending onder moslims
De context is bepalend. In West Afrika is het werken onder moslims anders dan in Malawi, aldus
Polinder. Binnen de kerk bewustwording creëren van zending onder moslims.
Tjerk Visscher: het is goed om kerken bewust te maken; er is veel verlangen om uitgezonden te
worden vanuit Malawi. Mensen willen wel offers brengen, maar financiën is een punt.
Er zijn relatief weinig uitzendingen naar landen waar moslims wonen.
Wereldwijd is er veel gaande onder moslims (Bontenbal).
5. Rondvraag
De heer Van der Giessen vraagt in de toekomst de agenda van de Algemene Vergadering op de
website te plaatsen, nu staan alleen de concept-notulen op de website.
6. Dankgebed en voorbede
De heer Heij gaat voor in gebed. Als slotlied zingen we gezang 246 (LvdK).

Vastgesteld en goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 28 mei 2020.
E.F. Lagerwerf-Vergunst, secretaris
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