Gespreksnotitie: Uitbreiding zendingsrichtlijn Maart 2019 (v5)
Naar aanleiding van een toenemende diversiteit aan zendingsvormen, probeert de taakgroep Zending (TGZ)
door deze notitie een definitie te geven van verschillende vormen van zending en bijbehorende criteria ten
behoeve van (financiële) ondersteuning door Luctor.
De TGZ vindt het belangrijk dat Luctor de ondersteuning van zendelingen als één van haar kernactiviteiten blijft
beschouwen, zowel geestelijk als financieel. Wij zien dat de praktische invulling van de zendingstaak voor
iedereen anders is. Ook zijn er steeds veranderingen op dat gebied. Bijvoorbeeld dat zendelingen meer
werkzaam zijn vanuit Nederland en geheel of gedeeltelijk in loondienst zijn bij een zendingsorganisatie.
De werkwijze, het werkgebied en de verschillende werkwijzen van zendingsorganisaties maakt dat het werk
van de zendelingen niet met elkaar te vergelijken is. Dat hoeft ook niet. Het is mooi dat hierin ook de
veelkleurigheid zichtbaar is van de weg die God hierin met mensen gaat. Wel staan we als Luctor gemeente
voor de vraag binnen welke kaders wij deze individuele roeping van mensen kunnen ondersteunen. Welke
keuzes willen we hierin naar de toekomst maken.
Wij willen voorstellen om 3 vormen van zendingswerkers te onderscheiden, elk met een eigen vorm van
financiële ondersteuning.
Hieronder eerst de definitie van de zendeling in de huidige richtlijn, die volgens de TGZ zou moeten gelden voor
de vormen 1 en 2:
Een zendeling is een lid van Luctor die aangesloten is bij een door het bestuur erkende
ANBI/zendingsorganisatie of instelling en de zendeling heeft als hoofddoel mensen met het verlossende
werk van de Here Jezus Christus bekend te maken.
Om namens Luctor uitgezonden te worden, moet de zendeling aan het volgende voldoen:
a.
hij/zij moet minimaal 1 jaar lid zijn van Luctor;
hij/zij moet erkenning en geestelijke ondersteuning hebben van een
voorganger of ouderling m.b.t. de roeping als zendeling,
b.
hij/zij moet met positief advies van de TGZ door het bestuur en de leden als zendeling
aangemerkt zijn;
c.
hij/zij moet een opleiding of training hebben voltooid om het werk op de beoogde
plaats te kunnen vervullen;
d.
hij/zij moet zich voor een periode van minimaal 2 jaar voor het zendingswerk
beschikbaar stellen. Een voorbereidende studie of training maakt geen deel uit van
deze termijn;
e.
hij/zij doet eenmaal per jaar verslag van de uitgevoerde werkzaamheden van het
afgelopen kalenderjaar aan de TGZ en geeft voor zover mogelijk een planning voor
het komende jaar;
f.
hij/zij bericht de Luctor geloofsgemeenschap regelmatig over het zendingswerk.
Aanvullend op bovenstaande algemene uitgangspunten, worden hieronder de 3 vormen van zendingswerker
gedefinieerd:
(1)
Hij/zij weet zich door God geroepen en wil zich volledig wijden aan het zendingswerk. Dit kan als
echtpaar(gezin) zijn en ook als alleenstaande.
Luctor maakt hierin geen onderscheid in de aard van de werkzaamheden. Van belang is dat de bediening
uitvoerend of ondersteunend bijdraagt aan het hoofddoel van de zendingsorganisatie. De zendingswerker wil
hierin actieve geestelijke ondersteuning van Luctor en heeft ook een thuisfrontgroep ter ondersteuning.

Om de zendingswerker vrij te zetten voor dit werk, is hij/zij voor het inkomen afhankelijk van giften vanuit
Luctor/vriendenkring. Verder is de zendingswerker niet in (loon)dienst bij de zendingsorganisatie. (*)
Deze vorm komt grotendeels overeen met de huidige praktijk en de zendingswerker komt in aanmerking voor
de vergoeding(en) die in de huidige richtlijn is (zijn) vastgesteld.
(2)
Verder erkent de TGZ dat er gemeenteleden zijn die zich door God geroepen weten voor zending en dit doen in
(loon)dienstverband, en verplicht zijn om via fondswerving een financiële bijdrage te leveren. Dit zendingswerk
kan ook parttime en hoeft geen gezamenlijk roeping als echtpaar te zijn.
Ook voor deze vorm, maken we als TGZ geen onderscheid in de aard van de werkzaamheden. Van belang is dat
de bediening, direct uitvoerend of ondersteunend, bijdraagt aan het hoofddoel van de zendingsorganisatie. De
zendingswerker wil actieve geestelijke ondersteuning van Luctor en heeft ook een thuisfrontgroep ter
ondersteuning.
Verder is de zendingswerker voor minimaal 0,6 FTE in (loon)dienst bij de zendingsorganisatie. Zij komen in
aanmerking voor een gift van € 250 per maand. Deze gift is bedoeld voor de dekking van de loonkosten van de
zendingsorganisatie.
(3)
Binnen Luctor zijn er ook gemeenteleden zijn die zich door God geroepen weten voor zending en als vrijwilliger
een bijdrage leveren aan een door Luctor erkende zendingsactiviteit/organisatie. Voor deze activiteit, bestaat
de mogelijkheid om op projectbasis en vooraf een materiele onkostenvergoeding aan te vragen bij de TGZ.

(*) Ter verduidelijking: Er kunnen externe factoren zijn die een volledige vrijstelling niet mogelijk maken (bv.
een baan in het land van zending kan nodig zijn om een verblijfsvergunning te krijgen). In de geest van de
zendingsrichtlijn is er dan wel sprake van zendingsvorm 1. De werker kan altijd zelf aangeven dat de financiële
bijdrage niet noodzakelijk is.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incidenteel is het mogelijk dat er toch een uitzondering gemaakt wordt in de zendingsvorm. Deze zal dan in de
geest van de zendingsrichtlijn moeten zijn, dit ter advisering door de TGZ en beslissing van het
bestuur/ledenvergadering.

Algemene aanvullende bepalingen:
Voor alle Luctor vergoedingen (zendingsvormen 1 en 2) geldt dat ze vervallen als de Nederlandse AOWgerechtigde leeftijd is bereikt.
De zendeling wordt in Luctor voor onbepaalde tijd (onder voorwaarde van bovengenoemde AOW clausule)
aangenomen en (financieel) ondersteund. Het lijkt verstandig dat de TGZ om de 3 – 5 jaar (afhankelijk van de
verlofperiode) het zendelingswerk formeel evalueert. Deze evaluatie is niet bedoeld als terugkoppeling naar de
gemeente / ledenvergadering.
Zolang de zendingsroeping en de zendingsvorm niet verandert, zijn de TGZ en het bestuur gemachtigd om
meer-jaren afspraken met de zendeling te maken.
Grote veranderingen in het zendingswerk moeten ter goedkeuring bij het TGZ en bestuur ingediend worden en
bevestigd worden via de ledenvergadering.

