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I.

Inleiding

Zendingswerk is opdracht. Het was de Heere Jezus zelf die daarvoor de opdracht gaf. Het uitgaan
moest beginnen in Jeruzalem en daarna de hele wereld over gaan. De opdracht daarbij is om te dopen.
Dat maakt al direct duidelijk dat er onderscheiden zendingstaken zijn, ook al richten ze zich op
hetzelfde doel: het verbreiden van boodschap van bekering. In de Bijbel zijn sterk twee lijnen te zien.
Enerzijds de lijn van predikers / evangelisten die uitgaan. Anderzijds een doorgaande lijn van kennis
en toerusting. Van Aquila en Priscilla is te lezen dat zij Apollos de weg van de zaligheid hebben
uitgelegd. Filippus legde het Woord aan de kamerling uit opdat hij het zou mogen verstaan. Omdat de
SEZ niet aan één kerkverband gekoppeld is, is het kerkstichtende werk niet haar taak. Wel heeft de SEZ
als taak om toerusting te verzorgen. De SEZ wil ervoor zorgen dat predikanten en voorgangers meer
kennis hebben om als predikant en voorganger te kunnen functioneren. Ook wil de SEZ zorgen en
helpen dat gemeenteleden toegerust kunnen worden. In dit beleidsplan leest u hoe de SEZ in het
voorliggende jaar hier beleidsmatig mee aan de slag wil. Omdat het gaat om Gods Woord doet de SEZ
dit ook telkens in opzien en gebed tot God om wijsheid en zegen. Vooral omdat er de nodige
veranderingen aanstaande zijn.
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III.

Bestuur en organisatie

In het achterliggende jaar is het bestuur conform het beleidsvoornemen kleiner geworden omdat
vertrekkende bestuursleden niet vervangen zijn. Inmiddels bestaat het bestuur uit zeven personen en
is door vroegtijdig vertrek van A. Pols er een vacature. Het model AB-DB is tegelijkertijd opgeheven en
per nieuwe beleidsjaar is er alleen nog een AB. Voorbereiden van vergaderingen gebeurt door de
secretaris en de voorzitter. Dit model heeft vanaf maart 2021 het bestuurlijk functioneren al
slagvaardiger gemaakt.
Als nieuwe voorzitter is ds. W.L. van der Staaij aangetreden per oktober 2020. De vele wijzigingen
vragen de nodige energie van het nieuwe bestuur maar geven ook weer energie om bepaalde
onderwerpen fris en zonder last van het verleden te kunnen tegemoet treden.
Vanaf december 2020 heeft de secretaris ook de taak om tweewekelijks werkoverleg met de
medewerkers te houden. Het voornemen is om dit in 2021-2022 ook te doen. Met dien verstande dat
dit een van de eerste taken is die een te benoemen bureaumanager gaat oppakken. Dit is een
belangrijke taak voor de secretaris om daarmee maximaal zicht te hebben op het werk en wat ter
bestuurstafel moet komen. Tevens geeft dit de medewerkers een veel sterkere ervaren bestuurlijke
betrokkenheid.
De voorbereidingen zijn klaar om dit boekjaar de werving en selectie te gaan doen van een parttime
bureaumanager. Naast een slagvaardiger bestuur is deze verandering bedoeld om de dagelijkse
processen te versterken.
Personele wijzigingen zijn er ook. Door omstandigheden kwam het aanbod van medewerker Verboom
om van een parttime naar fulltime dienstverband te gaan. In het komende jaar zal dat geëvalueerd
worden zowel qua kosten als qua opbrengst hiervan.
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IV.

Bureau binnenland

De SEZ is van mening dat Bijbels onderwijs nu en in de toekomst belangrijk is. Het is een van de
belangrijkste pijlers van zendingswerk. Daarom wil de stichting nu en in de toekomst de achterban in
Nederland betrekken bij dit onderwijs aan de Spaanstalige naaste.
Beleidsvoornemen Bi 21/22 01 – Datasysteem donateursgegevens
Verantwoord verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van data helpt om de achterban te betrekken.
De SEZ wil in 2021-2022 overwegen om daarbij een speciaal datasysteem voor donateursgegevens in
te zetten.
Beleidsvoornemen Bi 21/22 02 – Privacy en AVG
Het blijft belangrijk om bewust verantwoord met gegevens om te gaan. De SEZ wil de privacy van
betrokkenen ook in 2021-2022 goed bewaken.
Beleidsvoornemens Bi 21/22 03, 04 en 05 – Integriteit
Een thema dat dichtbij privacy ligt, is integriteit. Een thema dat ons, als christelijke organisatie, na aan
het hart ligt. Het CBF heeft nieuwe toetsingsnormen opgesteld om ervoor te zorgen dat goede doelen
meer aandacht aan het thema integriteit besteden. Gebaseerd op deze toetsingsnormen heeft de SEZ
enkele beleidsvoornemens voor 2021-2022.
Beleidsvoornemen Bi 21/22 06 – Onderzoek
De SEZ communiceert het hele jaar door met haar achterban, de reformatorische gezindte in
Nederland. Goede communicatie bevordert de betrokkenheid van de achterban bij het werk van de
SEZ. Door onderzoek uit te voeren, wil de SEZ controleren of de achterban tevreden is over de huidige
communicatie en wat zij kan verbeteren in haar communicatie richting de achterban.
Beleidsvoornemen Bi 21/22 07 - Archief
Voor iedere organisatie is het belangrijk om het archief op orde te hebben. In 2021-2022 zal gewerkt
worden aan een beleid op dit gebied.
Beleidsvoornemen Bi 21/22 08 en 09 – Vrijwilligers
De SEZ is een organisatie die haar missie zo efficiënt mogelijk wil uitvoeren. Daarin kunnen vrijwilligers
een grote rol spelen. Iedere vrijwilliger is ook een ambassadeur van de organisatie.
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V.

Fondsenwerving en voorlichting

A. Jaarlijks terugkerende wervingsactiviteiten
Jaarlijks benaderen wij via onze Zendingsbode onze donateurs met maximaal drie acceptgiro’s met
daarbij in deze kwartaalperiodiek een toelichting op de acceptgirokaarten. Bij het februarinummer van
de Zendingsbode wordt jaarlijks een accept gevoegd voor de “Jaardonatie”, die gelet op de kosten van
druk en verzending van de Zendingsbode op minimaal € 5,- is gesteld. Deze acceptgiro krijgen alle
donateurs, tenzij men zelf heeft aangegeven dat men liever per incasso-opdracht betaalt. In dat geval
gaat een duidelijk ongeldig gemaakte acceptgiro als uitsluitend adresdrager mee.
Bij het meinummer van de Zendingsbode wordt een acceptgirokaart gevoegd, tenzij men eerder aangaf
per incasso te betalen of slechts één acceptgiro per kalenderjaar te willen ontvangen. Deze
acceptgirokaart wordt bestemd als Vakantiegeldactie. Er worden bij deze actie geheel vrijblijvend
algemene middelen geworven voor het algemene zendingswerk. In 2021-2022 zal in de periode van de
Vakantiegeldactie ook een prijspuzzel in de Zendingsbode als advertentie worden gepubliceerd.
Deelnemers moeten een kleine donatie doen bij het inleveren van de oplossing om in aanmerking te
komen voor een van de prijzen.
In augustus worden jaarlijks vele kerkenraden benaderd met de vraag of zij een reformatieherdenking
voor de SEZ willen houden. Aan deze oproep wordt jaarlijks door verschillende kerken gehoor gegeven.
De SEZ biedt deze kerken gratis één of twee Schakeltjes in het RD aan. In 2021-2022 wordt onderzocht
of er in samenwerking met andere organisaties uit de achterban verwerkingsmateriaal voor
Hervormingsdag ontwikkeld kan worden. Met als doel dit materiaal aan te bieden aan kerken in het
Najaar van 2022.
Het oktobernummer van de Zendingsbode gaat vergezeld van een acceptgirokaart waarmee onder de
donateurs, geheel vrijblijvend, speciale middelen worden geworven voor een specifieke Najaarsactie.
Het doel van deze actie wordt meestal in de junivergadering van het bestuur vastgesteld en in een
advertentiecampagne via het Reformatorisch Dagblad en enkele kerkelijke bladen aangemoedigd tot
zelfs buiten de vaste donateurskring. Zo was de Najaarsactie van 2020 bestemd voor de verspreiding
van Bijbelcommentaren door de SEZ in Cuba. In 2021 wil de SEZ deze actie bestemmen voor de
verspreiding van (studie-)bijbels, bijbels in de grondtalen, grootletterbijbels en kinderbijbels. Nieuw in
2022 is dat we aan elke advertentie een eigen QR-code toevoegen. Doel hiervan is om enig inzicht te
krijgen in wat de verschillende advertenties de SEZ opleveren.
Ook wordt er jaarlijks vlak voor de zomervakantie een wervingsbrief/aanbiedingsbrief voor voorlichting
geschreven aan alle kerkenraden uit de achterban-kerken van de SEZ (Protestantse Kerk in Nederland,
Hersteld Hervormde Kerk, Chr. Geref. Kerken, Geref. Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in
Nederland en Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland) alsook aan enkele vrije gemeenten. Er wordt
onderzocht of er in samenwerking met een andere organisatie uit de achterban materiaal over de
zending ontwikkeld kan worden voor jeugdverenigingen. Dit materiaal kan in 2022 aangeboden worden
tegelijk met het aanbod van voorlichting.
Verder verzendt de SEZ ook jaarlijks een wervingsbrief/aanbiedingsbrief aan de reformatorische
scholen en een aantal protestants-christelijke scholen. In samenwerking met studenten van pabo de
Driestar in Gouda worden er lessen ontwikkeld die in 2022 tegelijk met deze brief worden aangeboden.
Tenslotte worden ook één keer per jaar de diaconieën van bovengenoemde kerken aangeschreven,
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doorgaans in het kader van de bovenbeschreven Najaarsactie. In 2021 zullen de kerken ook een tekstje
aangeleverd krijgen dat ze voorafgaand aan het houden van de collecte in het kerkblad kunnen
plaatsen.

B. Fondsenwerving
Beleidsvoornemen Fo 21/22 01 en 02 – Geoormerkte giften
Sommige particulieren, bedrijven, kerken en scholen geven het liefst een geoormerkte gift voor een
bepaald project. Aan deze wens willen we tegemoetkomen. De volgende beleidsvoornemens maken
het mogelijk specifiek giften te bestemmen voor boekenverspreiding, colleges, Bijbelcursussen en
diaconale hulp.
Beleidsvoornemen Fo 21/22 03 – Beleid bedrijven
De SEZ zet steeds meer in op fondsenwerving onder bedrijven. Belangrijk is daarom een beleid op te
stellen voor hoe de SEZ structureel bedrijven kan betrekken bij haar missie.
Beleidsvoornemen Fo 21/22 04 - Kerstpakketactie
In maart 2020 organiseerde de werkgroep fondsenwerving voor het eerst een evenement voor
ondernemers. Met dit evenement werd geld ingezameld voor de bouw van Centro Ebenezer in Baracoa,
Cuba. In het komende boekjaar blijft de commissie fondsenwerving ondernemers geld inzamelen voor
Centro Ebenezer. Dit gebeurt concreet door middel van een kerstpakketactie.
Beleidsvoornemen Fo 21/22 05 – DEL-actie
De werkgroep fondsenwerving denkt dat het RD opnieuw benaderd kan worden voor een DEL-actie
voor Cuba. Zij wil dat nader onderzoeken. Wellicht is het goed dat M. de Vree deze rol met name
namens de werkgroep kan vervullen. Misschien is er ook een andere goede ingang. Uiteraard zal vooraf
een hulpplan ontwikkeld moeten worden. Het is belangrijk dat de Cubacoördinator meedenkt over een
te financieren project.
Beleidsvoornemen Fo 21/22 06 – Adverteerders Zendingsbode
In 2019-2020 heeft de SEZ een vrijwilliger gevraagd om de verkoop van advertenties in de
Zendingsbode op zich te nemen. Inmiddels heeft dit al enkele advertenties in de Zendingsbode
opgeleverd. De betreffende vrijwilliger zal in 2021-2022 voor iedere Zendingsbode bedrijven benaderen
om te adverteren in de Zendingsbode. Het streven is om zo de Zendingsbode kostenneutraal uit te
kunnen geven. Het werven van adverteerders voor de Zendingsbode zal de SEZ ook bekendheid
opleveren onder ondernemers uit onze achterban.
Beleidsvoornemen Fo 21/22 07 en 08 – Plan donateurswerving
Aangezien een groot deel van onze inkomsten afkomstig is van vaste donateurs, is het belangrijk dat
het aantal vaste donateurs op pijl blijft. Helaas ziet de SEZ momenteel het aantal vaste donateurs snel
afnemen. De SEZ verliest veel vaste donateurs vanwege ouderdom en overlijden. Er komen maar
weinig nieuwe vaste donateurs bij. De communicatiemedewerkster zal in het komende boekjaar aan
de slag gaan om het tij te keren.
Beleidsvoornemen Fo 21/22 09 – Markten, beurzen, zendingsdagen
Een manier om de bekendheid van de SEZ te bevorderen, waarbij vaste donateurs geworven kunnen
worden, is het deelnemen aan markten, beurzen en zendingsdagen. De SEZ zal waar mogelijk
deelnemen aan markten, beurzen en zendingsdagen met veel bezoekers uit de eigen achterban. De
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deelname zal zoveel mogelijk gesponsord worden en er zullen vaste donateurs benaderd worden om
deel uit te maken van de stand-bezetting. Het hoofddoel van de deelname zal zijn om vaste donateurs
te werven, door bezoekers ter plekke te vragen om vaste donateur te worden voor een klein bedrag per
jaar. Dit voornemen kan uiteraard alleen uitgevoerd worden als markten, beurzen en zendingsdagen
niet langer verboden zijn in verband met het coronavirus.
Beleidsvoornemen Fo 21/22 10 en 11 – Commissie fondsenwerving particulieren
Het organiseren van fondsenwervende evenementen is goed voor de bekendheid van de SEZ en het
levert inkomsten op. De communicatiemedewerkster werkt nu al enkele jaren samen met een kleine
commissie om fondsen te werven bij ondernemers. Deze werkwijze pakt goed uit. Het zou goed zijn
om ook meer fondsenwervende evenementen/activiteiten voor particulieren te organiseren.
Daarvoor wil de SEZ een kleine werkgroep van particulieren opzetten die samen met de
communicatiemedewerkster de evenementen/activiteiten kan organiseren. Daarbij wordt gedacht aan
activiteiten als fietstochten, wandeltochten en markten.
De vrijwilligers zullen in eerste instantie gezocht worden in het eigen netwerk van de medewerkers van
de SEZ en via de eigen kanalen. Levert dat niet genoeg reacties op dan kan er wellicht een oproepje in
een kerkblad geplaatst worden. Een laatste optie is om een advertentie te plaatsen in het RD of op een
vacaturesite. Het bestuur van de SEZ wordt betrokken bij het aannemen van de vrijwilligers.
Verkoop van boeken en postzegels levert ook steeds wat inkomsten op. Individuele acties zijn
daarnaast altijd welkom.
Beleidsvoornemen Fo 21/22 12 – Comitébeleid
Al tientallen jaren zijn er op diverse plaatsen in het land interkerkelijke comités actief voor de SEZ.
Belangrijk is om deze comités goed te begeleiden en ontzorgen.
Beleidsvoornemen Fo 21/22 13 – Doel Najaarsactie 2021
Eerder besloot het bestuur om jaarlijks één actie te houden binnen de donateursgroep en breder in de
achterban via advertenties in diverse bladen en kerkbladen. De zogenaamde Najaarsactie wordt
jaarlijks door het bestuur bestemd. De uitvoering vindt plaats door de communicatiemedewerkster.
Gelet op het moment van verschijnen van het beleidsplan kan de bestemming van de Najaarsactie
ondergebracht worden in het beleidsplan fondsenwerving.
Aangezien er op Cuba veel vraag is naar Bijbels en de SEZ het verspreiden van Gods Woord als eerste
prioriteit ziet, is het goed daarvoor aandacht te vragen en geld in te zamelen door middel van de
Najaarsactie.

C. Voorlichting
Beleidsvoornemen Vo 21/22 01, 02, 03 en 04 – Voorlichting
Nu de splitsing van de voorlichting en de fondsenwerving tot stand is gekomen is het nodig dat voor
de heer Slingerland een nieuwe voorlichter gevonden wordt, alhoewel de heer Slingerland best bereid
is af en toe bij te springen. Echter, zijn rol is nu dus in de werkgroep fondsenwerving. Ook mevrouw
Roubos nam afscheid als voorlichtster.
In dit boekjaar zal de SEZ op zoek gaan naar tenminste één nieuwe voorlichter (m/v).
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Aangezien de meeste donateurs geworven worden tijdens voorlichtingsbijeenkomsten is het
belangrijk veel voorlichting te kunnen geven. De SEZ zet in 2021-2022 op het werven van voorlichtingen
door hiervoor te adverteren en door actief kerkelijke bonden aan te schrijven.
Een andere manier om de doelgroep in te lichten over het Zendingswerk in Spaanstalige landen is via
een evenement. Een evenement zou georganiseerd kunnen worden in overleg met collegaorganisaties.
Beleidsvoornemen Vo 21/22 05 – Voorbereiding jubileumjaar
In 2022-2023 bestaat de SEZ D.V. 70 jaar. Dit wil de stichting niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Om
die reden zal in 2021-2022 dit jubileumjaar worden voorbereid. Daarbij zal enerzijds rekening gehouden
worden om het niet te groots te maken (het is nog geen 75 jaar) maar anderzijds wel oog te hebben
dat er nog maar weinig oud bestuursleden in leven zijn die veel over het verleden weten.
Beleidsvoornemen Vo 21/22 06 – Kinderboek Cuba of Spanje
Het is belangrijk dat de achterban van de SEZ zich betrokken blijft voelen bij de zending in Spaanstalige
landen. Het uitgeven van boeken over zending in deze delen van de wereld kan daartoe bijdragen.

D. Publiciteit
De Zendingsbode in zijn nieuwe verschijningsvorm is een belangrijke informatiebron voor de achterban
van de SEZ. Derhalve wordt zorg besteed aan de diepgang van de artikelen en vooral ook aan goed
fotowerk. De SEZ heeft inmiddels een groot foto- en een wat kleiner video-archief over Cuba. Dit archief
vormt de basis voor verwerking op meerdere terreinen.
Beleidsvoornemen Pu 21/22 01 – Sociale media
Inmiddels heeft de SEZ eigen pagina’s op diverse sociale media, met een groeiend aantal volgers. Om
professionele content aan te kunnen bieden op deze kanalen, zal de communicatiemedewerkster in
2021-2022 gaan werken met een sociale media kalender.
Beleidsvoornemen Pu 21/22 02 - Bedanken
De SEZ heeft grote waardering voor de steun die zij ontvangt van particulieren, kerken, scholen en
bedrijven. Daarom zal de SEZ in 2021-2022 blijven inzetten op het bedanken van deze groepen gevers.
Dat kan via de kanalen die in gebruik zijn. Scholen, kerken en bedrijven die een gift overmaken van €
100,- of hoger zullen een persoonlijke bedankbrief ontvangen per post of per e-mail. In de brieven aan
de scholen en de kerken kan daarin meteen gewezen worden op de mogelijkheid van een presentatie
door een van de voorlichters van de SEZ.
Beleidsvoornemen Pu 21/22 03- Kaartenactie
Een manier om meer betrokkenheid te creëren is het organiseren van een kaartenactie, waarbij onze
achterban Cubaanse predikanten kan verrassen met een kaart. Meeleven vanuit Nederland wordt vaak
erg gewaardeerd door Cubaanse predikanten, die soms een geïsoleerd bestaan moeten leiden.
Beleidsvoornemen Pu 21/22 04 – Artikelen krant en tijdschriften
In 2020-2021 kreeg de SEZ de mogelijkheid een artikelenserie over haar werk te publiceren in het blad
Om Sions Wil. Artikelen in de media uit de achterban kunnen een bijdrage leveren aan de betrokkenheid
van de achterban bij het werk van de SEZ.
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VI.

Cubawerk

Hoofdindeling van het Cubawerk
De indeling van het zendingswerk op Cuba blijft als volgt:
A. Basiscursuswerk voor cursisten, aangestuurd door de twee distributiepunten
B. Ondersteuningswerk predikanten en theologiestudenten
C. Seminarie-ondersteuning en input van gereformeerde theologie
D. Conferenties ter verdieping van de kennis en ter toerusting van vaardigheden van kerkelijke
voorgangers en leiders.
E. Diaconale ondersteuningsprojecten
F. Toerusting en contact Spaanstaligen in Nederland
G. Interne kennisexpertise Cuba

A. Basiscursuswerk voor cursisten, aangestuurd door de twee distributiepunten.
Beleidsvoornemen Cu 21/22 01 – Ontwikkeling nieuwe Bijbelcursus
Het basiscursuswerk blijft van kracht. Mede door de opbouw in het aanbod van onze lessen is het een
goed systeem dat (nog) in een behoefte voorziet. Er blijft druk bestaan om meer cursussen te
ontwikkelen. Oorzaak daarvan is dat er cursisten zijn die alle cursussen hebben doorlopen en vragen
naar nog meer!
In overleg met beide Cubaanse medewerkers wordt er dit jaar gewerkt aan een nieuwe cursus. Prioriteit
hierbij is dat het ter bevordering is van de kennis van de gereformeerde leer.
Mogelijkheden hiervoor zijn:
A.
B.
C.
D.

De Heidelbergse Catechismus in cursusboekjes.
Een Bijbelboek in cursusboekjes
De inhoud van de Islam en hoe zijn leer Bijbels te weerleggen;
Jehovah’s Getuigen en hoe hun leer Bijbels te weerleggen.

Beleidsvoornemen Cu 21/22 02 – Materiaal distributiecentra
De distributiecentra bevinden zich in Sancti Spíritus (Midden- en West-Cuba) en Baracoa (Oost-Cuba).
De printer van Sancti Spíritus is mogelijk dit jaar aan vervanging toe. Het is goed te anticiperen op de
vervanging van één laptop indien nodig. Afgelopen jaar is er door het ontbreken van de reizen niets
vervangen. Laptops en mobiele telefoons worden vervangen tijdens een Cuba-reis. (Mobiele telefoons
zijn vervangen in juli 2019. Laptops zijn vervangen in 2017/2018.)
Beleidsvoornemen Cu 21/22 03 – Bouw kennis- en distributiecentrum Baracoa
Gedurende dit jaar zal er verder worden gewerkt aan de uitbreiding van het distributiepunt in Baracoa.
De wens en verwachting is dat dit jaar het project zal worden afgerond. De totale begroting is € 57.000,kosten. Doel is dat er dit jaar met hulp van de fondsenwervingscommissie opnieuw een deel kan
worden gefinancierd. € 27.500, - is inmiddels (mei 2021) gebruikt. (Verwacht wordt dat het
totaalbedrag hoger zou kunnen uitkomen i.v.m. stijgende kosten van materialen.)
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Beleidsvoornemen Cu 21/22 04 – Regelmaat visitatiereizen
De frequentie van de reizen is eens per acht maanden. Gezien de huidige omstandigheden is het
moeilijk vast te stellen wanneer de eerste reis kan plaatsvinden. Dit boekjaar rekenen we op 1
visitatiereis. Mogelijk zal deze reis ook een conferentie kunnen plaatsvinden
1e reis: Deze reis wordt geregeld zodra bekend is dat de grenzen opengaan. Het zal door visa-aanvraag
dan nog drie maanden duren voor de reis werkelijk kan plaatsvinden. Deze reis zal worden uitgevoerd
door: G. van den Berg, M. de Vree en E.J. Verboom.
Als de omstandigheden anders vragen, dan zal dit gaan in overleg tussen de Cubacoördinator en het
bestuur.

B. Ondersteuningswerk predikanten en theologiestudenten
Beleidsvoornemen Cu 21/22 06 Digitale gesprekken en digitale bijeenkomsten
Afgelopen jaar zijn wat gesprekken met predikanten en seminariedocenten gevoerd via Whatsapp. Dit
hebben zij als heel positief en ondersteunend ervaren! Het heeft ook banden gelegd en verstevigd
tussen hen en het werk van de SEZ. Whatsapp is ook gebruikt voor interviews en foto en filmmateriaal
voor de voorlichting. Omdat internet duur is, hebben betreffende Cubaanse predikanten een
saldoverhoging gekregen van SEZ. Voornemen is om de digitale gesprekken te kunnen voortzetten dit
jaar en een bedrag te begroten voor dit doel. Als er een reis kan plaatsvinden dan zal er minder nodig
zijn en als er nog steeds niet gereisd kan worden, zullen er meer gesprekken nodig zijn. Het is goed
een bedrag te begroten voor dit doel. Uitgaande van 2 gesprekken per week zijn dit 100 gesprekken
per jaar. Een saldoverhoging is 20,00. Binnen dit budget valt ook een evt. extra verhoging voor Juan
Carlos en Héctor om een paar digitale bijeenkomsten met hen te kunnen hebben en evt. digitale
bijeenkomsten voor de seminaries.
Beleidsvoornemen Cu 21/22 07- Lectuurhulp
Predikanten en theologiestudenten zullen ook dit jaar worden ondersteund met Bijbels en lectuur via
het wekelijks verzenden van pakketten. Prioriteit is het leveren van maatwerk, waarbij door middel van
het contact met hen geanalyseerd wordt welke behoefte er is wat lectuur betreft. Op deze behoefte zal
de Cubacoördinator zoveel mogelijk aansluiten. Onze visie is dat elke predikant, voorganger en
theologiestudent ten eerste de beschikking krijgt over een eigen Spaanse bijbel, een eigen studiebijbel,
en hulpmiddelen om de Bijbel en de gereformeerde leer te bestuderen . Dit zorgt ervoor dat ze de Bijbel
zelf kunnen lezen, de achtergrond van elk Bijbelboek kunnen bestuderen en dat ze weten hóé ze de
Bijbel moeten leren interpreteren. Daarna wordt andere lectuur verstuurd in overleg, zoals
commentaren, boeken over de leer, over de kerkgeschiedenis etc., al naar behoefte, waarbij de
Cubacoördinator een begeleidende rol heeft.
Beleidsvoornemen CU 21/22 07a Lectuurhulp ZGG
Voorstel is om zendingswerkers van ZGG lectuur te blijven bieden aan zowel werkers in voorbereiding
als verlofgangers m.b.t. de Spaanssprekende landen. Er wordt gewerkt aan de versteviging van de
band tussen SEZ en ZGG d.m.v. een gesprek met de directeur en de missiologisch toeruster van de
ZGG over de wijze waarop we elkaar tot ondersteuning kunnen zijn.
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Beleidsvoornemen Cu 21/22 08 – Bijbels/christelijk leiderschap
Er is behoefte aan een duidelijk boek of een cursus voor Bijbels/christelijk leiderschap. Het is goed als
we daarvoor zoeken naar een of twee boeken die we zelf goed kennen, waar we achter staan en die we
verspreiden. Indien nodig voorzien we deze van een vragenlijst per hoofdstuk, wat helpt bij de
bestudering van de boeken, zodat het als een zelfstandige cursus kan worden aangeboden.

C. Seminarie-ondersteuning en input van gereformeerde theologie
Beleidsvoornemen Cu 21/22 09 – Seminaries Lectuurhulp
We leveren lectuur aan bibliotheken op negen seminaries in Cuba en aan een handvol kerkelijke
bibliotheken. De impact hiervan is groot, vandaar dat we de hulp aan seminaries goed de aandacht
geven. Zij krijgen lectuur toegestuurd met een hogere frequentie, namelijk minimaal elke vier weken
een pakketje. Zij krijgen een mix aan commentaren, doctrine, kerkgeschiedenis, literatuur in de
grondtalen etc.
De kosten hiervan zijn moeilijk te scheiden van de andere verzendingen.
Beleidsvoornemen Cu 21/22 10 Onderwijs en bijeenkomsten 2 seminaries
Dit jaar is het gewenst om tijdelijk het seminarie IBCLI in Havana en Bijbelschool Lemuel in Camaguey
extra te ondersteunen wat betreft materiaal en bijeenkomsten die worden gehouden met studenten in
samenwerking met NET, waarbij SEZ ondersteunt in lectuur en kosten voor de bijeenkomsten en
waarbij NET zorgdraagt voor cursusmateriaal en de toerusting van de docenten.
Beleidsvoornemen Cu 21/22 11- Afstudeerders
Er komen nog altijd vragen binnen van theologiestudenten om lectuur of artikelen. Op Cuba is het zeer
moeilijk om aan materiaal te komen, studenten zijn vaak echt afhankelijk van wat de SEZ hen biedt.
De thesishulp is daarbij een belangrijk onderdeel.

D. Conferenties ter verdieping van de kennis en ter toerusting van kerkelijke voorgangers
Beleidsvoornemen Cu 22/21 12 – Eben-Ezer-conferentie
Op de reis in dit jaar zal het mooi zijn als er een eerste conferentie kan plaatsvinden in Baracoa. Dit
kan samenvallen met de opening van het uitgebreide gebouw in Baracoa. Wanneer dit niet af is, kan
het ook zijn dat het georganiseerd wordt op andere wijze.
Dit jaar wordt er gewerkt aan een concreet voorstel dat op de reis wordt uitgevoerd. Het plan is om een
tweede regionale Eben-Ezer-conferentie te beleggen in 2022/2023 in Sanctí Spíritus en daarvoor dit
jaar vast een globaal plan op te zetten met H. Bermúdez. Het doel van de conferenties is verdieping
van kennis en toerusting in vaardigheden van de kerkelijke voorgangers en de bevordering van de
kennis in de gereformeerde leer.

E. Diaconale ondersteuningsprojecten
Beleidsvoornemen Cu 21/22 13 – Diaconale hulp basisbehoeften
Het is goed dat we ook diaconale ondersteuning blijven geven. Woord en daad gaan hand in hand. Het
verkrijgen van voedsel en (medische) basisproducten is heel moeilijk! Voorbeelden zijn tandpasta,
tandenborstels, zeep, paracetamol, ibuprofen, leesbrillen. Deze kunnen heel makkelijk in de pakketjes
gestopt worden als extra vulling, terwijl het verzenden niets meer kost tot 2kg.
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Voorstel is dat we wat van deze basisproducten inkopen en verzenden ter opvulling van de pakketjes.
In het verleden werd dit beperkt gedaan en vanuit reisbudget bekostigd.
Beleidsvoornemen Cu 21/22 13a - Netwerk BN
Voorstel is hierin om dit jaar de contacten met Bijzondere Noden van de Ger. Gemeenten te verstevigen
door middel van gesprekken met een vertegenwoordiger van Bijz. Noden o.a. over hun voedselproject
op Cuba en de mogelijke ondersteuning van elkaar.
Beleidsvoornemen Cu 21/22 14 Algemene noodhulp
Er wordt ook een budget gemaakt voor noodsituaties.

F. Spaanstaligen in Nederland
Beleidsvoornemen Cu 21/22 15 – Lectuur in Nederland
Er komen elk jaar aanvragen binnen van Spaanstaligen in Nederland, Nederlanders die een Bijbel of
lectuur voor Spaanstalige familie of vrienden, evangelisatiecommissies en Spaanstalige gemeenten
in Nederland.
Beleidsvoornemen Cu 21/22 16 – Bijeenkomst Spaanstaligen Nederland
Omdat ook binnen Nederland het aantal Spaanssprekende christenen groeit, is het de moeite waard
om deze mensen eens met elkaar in contact te brengen. Het doel is daarom een bijeenkomst te
organiseren voor Spaans sprekenden en hun familieleden, om elkaar te leren kennen en samen een
moment van Bijbelse bezinning te hebben. Het doel is om dit jaar te komen met een concreet voorstel
om zo’n bijeenkomst te organiseren, maar dit ook uit te voeren en te evalueren.
Het voornemen is om dit jaar te komen tot de eerste besprekingen om doelen en inhoud voor zo’n
bijeenkomst te formuleren en ook daadwerkelijk een bijeenkomst te houden.

G. Interne kennisexpertise Cuba
Beleidsvoornemen Cu 20/21 15 – Interne kennisexpertise
Het is goed dat ook onze voorlichters goed geïnformeerd zijn en blijven over Cuba en het zendingswerk
in Cuba. Daarom willen we dit jaar (na de eerste Cubareis) weer een moment hebben met de
voorlichters, medewerkers en bestuursleden in een informeel samenzijn, waarbij een moment wordt
gepland om een presentatie te houden over de laatste reis, te informeren over Cuba en nieuw materiaal
digitaal door te geven. Tegelijk kan dit een moment zijn om de cohesie tussen de betrokkenen
onderling te vergroten. De ervaring leert dat een dergelijke bijeenkomst aangenaam en nuttig is.
Beleidsvoornemen CU 21/22 16 – DEL-actie Cuba
Dit beleidsvoornemen staat ook in het onderdeel “Fondsenwerving”. Het is bewust ook in dit Cuba-deel
opgenomen vanuit de Cuba-coördinatorrol. Er wordt dit jaar gewerkt aan het vormen van een concreet
doel (in samenwerking met een andere organisatie) voor een DEL actie gelinkt aan Cuba. Verder wordt
er een concreet plan uitgewerkt hoe de hulp ingezet gaat worden en waar de hulp uit bestaat.
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VII. Spanjewerk
De coronacrisis van 2020 trof Spanje in ernstige mate. Halverwege de maand maart werd het onderwijs
en het kerkelijke leven stilgelegd. Op het IBSTE, de dagschool voor theologisch onderwijs in
Castelldefels, waar Berend Coster decaan en docent is, werden de lessen vanaf dat moment digitaal
gegeven. Eveneens op het CEEB, de avondschool voor theologisch onderwijs in Barcelona, waar Coster
ook docent is.
Gezien de geplande pensionering van Ds. Coster in D.V. November 2022, gaat het bestuur aan de slag
met het onderzoeken en besluiten over hoe de toekomstige taak van de SEZ in Spanje. Het is het
oudste werkgebied, maar nu de periode Coster ten einde loopt vraagt dit nieuwe besluitvorming. Dit
heeft tevens impact op het aantal lessen dat gegeven zal worden.
Zijn taken in het komende cursusjaar zijn de volgende:

1. Onderwijs
De taak als decaan (studieleider) is in praktische zin per 1 juli neergelegd. Sinds die datum wordt geen
deelgenomen aan de vergaderingen van de directie. Wel heeft de school gevraagd formeel de functie
te blijven uitoefen tot een nieuwe decaan is benoemd.
Het overzicht van de lestaken maakt duidelijk dat er in 2021-22 aanzienlijk minder lessen gegeven zal
worden vergeleken met 2020-2021. Door de jaren heen had Coster een pakket van meer dan 30 credits,
ongeveer 1/8 van het totaal. Alle vakken werden om het jaar gegeven, elk jaar ongeveer 15/16 credits,
steeds vakken voor de combinaties van de jaargroepen 1 / 2 èn 3 / 4. Verleden jaar had Coster een
uitzonderlijk zwaar pakket van 26 credits. De achtergrond was dat de vakken van het tweede jaar (12
credits) die volgens het oude rooster niet gegeven zouden worden, wel moesten verzorgd worden
omdat het ministerie van onderwijs verplicht alle vakken van de eerste twee jaar en ook een aantal van
de hogere jaren elk cursusjaar te geven.
IBSTE vraagt br. Coster ook na pensionering nog jaarlijks een aantal vakken te geven. In de loop van
het cursusjaar 2021-22 zullen afspraken gemaakt worden over het cursusjaar 2022-23.
Het IBSTE heeft het afgelopen jaar de tering naar de nering moeten zetten. Dankzij enkele giften uit de
VS kon de school doorgaan en ook begonnen worden met noodzakelijke verbouwingen.
CEEB Barcelona


De Escuela de Formación Política zet haar activiteiten voort bij het CEEB. In mei zullenb
door br. Coster enkele cursussen gegeven worden.



Het CEEB is een avondschool, waar de lessen per trimester gegeven worden. Br. Coster
heeft zich afgemeld als regulier docent van het CEEB, omdat hij in het cursusjaar 2021-22
geen volledig trimester in Spanje zullen zijn.

IBSTE Castelldefels


Decanaat (studieleider)



Begeleiding 4e jaars studenten bij schrijven afstudeerscriptie



Onderwijs
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Eerste semester:

1. Geschiedenis van het Christendom I A, B
o

Tweede semester:
1. Exegese en Bijbelse Theologie: Kleine Profeten
2. Ethiek I

CEIBI – Santa Cruz de Tenerife


Docentschap Kerkgeschiedenis voor het afstandsonderwijs

2. Kerkelijk werk, ICR Mataró
De SEZ heeft besloten om de gemeente financieel te ondersteunen (€ 700 per maand). Hierdoor kan
Saverio Lentini te benoemd worden als co-pastor / tijdelijk pastor in de gemeente van Mataró. In juli is
hij met zijn gezin gaan wonen op Rovelló, 17, Vallgorguina (het huis van de SEZ). Afgesproken is dat
de kosten van water, elektriciteit, brandstof (olie) en afval gezamenlijk gedragen zullen worden. Het
telefoonabonnement is opgezegd. Saverio maakt gebruik van de tweede auto van familie Coster.
In april 2022 D.V. zal de gemeente beslissen Saverio al of niet te beroepen als pastor. De SEZ zal
daarover ingelicht worden en, in geval van een positieve beslissing, het verzoek ontvangen om de
ondersteuning van het echtpaar met € 700 per maand te garanderen tot 30 juni 2024. Voorafgaand
aan de datum van 30 juni 2024 zal de gemeente een verzoek om verlenging van de ondersteuning
kunnen doen. Op de komende landelijke vergadering van de IRE-kerken (synode) in november zal
meegedeeld worden hoe het pastoraat in Mataró geregeld is en zal Saverio voorgesteld worden aan
de vergadering. Na formeel beroep van Mataró op Saverio als pastor, zal hij geëxamineerd worden door
de synode en bevestigd als predikant van de IRE in Mataró.
In de periodes dat br. Coster in Spanje is, hoopt hij op zondag voor te gaan. Zonodig kan er ook digitaal
een dienst worden verzorgd.
De planning is om in november 2021 de jaarlijkse bijeenkomst van de IRE kerken bij te wonen. Hier zijn
ook buitenlandse zusterkerken uitgenodigd. Mogelijk stuurt de SEZ ook een delegatie.

3. Varia


Studies, conferenties, preekbeurten in Nederland etc. afhankelijk van uitnodigingen



Hoofdredacteurschap Spaanse blad IRS, En la Calle Recta. Hiervoor is ook een bezoek van
IRS in Spanje gepland.



Andere langer of korter lopende schrijfopdrachten
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4. Financiële Zaken
1. De Zending Gereformeerde Gemeenten besloot in 2019 het IBSTE voor drie achtereenvolgende
jaren te steunen met €12.000,- per jaar, bestemd voor het salaris van Arturo Terrazas, docent
Hebreeuws en Oude Testament op het IBSTE.
2. Ds. Coster heeft zich medio 2020 weer in Nederland gevestigd en bereid zijn repatriering voor. Dit
brengt extra kosten met zich die de SEZ voor zijn rekening zal nemen. De verkoop van de woning
is wel onderwerp van gesprek maar als beleidsuitgangspunt is gesteld om dit pas in gang te zetten
na repatriëring.

5. Toekomstvisie
1. Het bestuur zal in samenspraak met Ds. Coster en anderen onderzoeken en (voorzover nodig en
mogelijk) besluiten nemen over de toekomstige taak van de SEZ in Spanje.
2. Daarvoor zal het bestuur een of meerdere visitatie reizen naar Spanje maken. In Spanje zal
tenminste overleg gevoerd worden met de huidige organisaties / kerken waar Ds. Coster bij
betrokken is. Dit om te verkennen welke behoefte zij hebben.
3. Uitgangspunt daarbij is vooralsnog om niet zelf kerkstichtend bezig te zijn.
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VIII. Ten slotte
De corona crisis heeft veel impact gehad op het bestuurlijk samen kunnen komen van de SEZ. Het
heeft broeder Coster belemmerd in zijn werk. Reizen konden niet gemaakt worden. Des te meer is er
verwondering dat nieuwe wegen gevonden zijn om toch de kerk in Spanje en op Cuba te kunnen
ondersteunen.
Omdat de crisis ook op de donateurs impact heeft is het des te meer verblijdend dat er juist in het
achterliggende jaar extra middelen zijn ontvangen vanuit nalatenschappen. Dat geeft vertrouwen om
in het komende jaar ook nieuwe initiatieven die in eerste instantie meer geld zullen kosten toch te
kunnen oppakken.
Het bestuur en de werkers zien er naar uit om in afhankelijkheid van de zegen van de Heere hun werk
te doen en te mogen ervaren dat de Heere wegen opent en soms ook sluit. De bede uit Psalm 127 moge
de onze zijn: Zo de HEERE het huis niet bouwt, vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan.
Ook dit jaar liggen er weer de nodige initiatieven te wachten, moge het gebed maar vermenigvuldigen
of de Heere Zelf de kracht en wijsheid wil geven.

17

