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Beleidsplan 2021 
 

Onze visie  

Jezus Christus heeft ons de liefde van God laten zien. Hij is het Licht dat de wereld leven geeft. We 

geloven dat we als volgelingen van Hem geroepen zijn dat Licht te verspreiden in de ontmoeting met 

moslims. Het is de Heilige Geest die deze beweging in gang zet en daar mensen bij inschakelt. Evangelie 

& Moslims wil daar aan bijdragen omdat we geloven dat God ook medelanders met een 

moslimachtergrond op het oog heeft. We verlangen ernaar dat iedere moslim in ons land Jezus leert 

kennen en volgen en dat iedere christelijke gemeente voor hen een thuis biedt. Samen met gelovigen 

van moslimachtergrond willen we Jezus grootmaken en volgen als Redder en Heer.  

 

Onze missie 

Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om aan moslims in ons land in woorden en 

daden te laten zien wie Jezus Christus is. We helpen kerken om moslims gastvrij uit te nodigen kennis te 

maken met het evangelie. We ondersteunen hen die tot geloof komen om Jezus te volgen als Redder en 

Heer en getuige van Hem te zijn.  

 

Ons werk 

In ons werk is de samenwerking met christenen van moslimachtergrond een essentieel onderdeel in 

alle facetten van het werk. We willen niet alleen met wat wij doen, maar ook in hoe wij het doen een 

voorbeeld zijn voor de kerken. Ons werk bestaat uit de volgende drie onderdelen: 

1. Training en toerusting: We helpen christenen en kerken te ontdekken voor welke missie onder 

moslims God hen roept, we rusten hen toe voor de ontmoeting met moslims en bieden trainingen 

aan voor diverse missionaire werkvormen. 

2. Begeleiding van missionair werk: We ondersteunen en begeleiden christenen en kerken om 

moslims te ontmoeten en daarbij het licht van Christus te laten schijnen. 

3. Ondersteuning van nieuwe gelovigen: We verbinden hen die van moslimachtergrond tot geloof 

komen, met een christelijke gemeente en moedigen hen aan en trainen hen om hun geloof te 

delen in de moslimgemeenschap.  
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1. Training en toerusting 

Evangelie & Moslims helpt christenen en kerken ontdekken voor welke missie onder moslims God hen 

roept. We rusten christenen toe voor de ontmoeting met moslims en bieden trainingen aan voor 

diverse missionaire werkvormen. 
 

Evangelie & Moslims helpt christenen ontdekken wat de unieke betekenis is van het Evangelie 

vergeleken met de islam en hoe groot de vreugde is die moslims ervaren wanneer zij Jezus leren 

kennen als Redder en Heer. Decennialang waren christenen in Nederland sterk verbonden aan hun 

eigen kerkelijke denominatie en plaatselijke gemeente. De laatste jaren is er meer samenwerking en 

eenheid gekomen tussen verschillende kerken en meer oog voor mensen die Christus nog niet kennen. 

Dat is een positieve ontwikkeling en biedt nieuwe kansen om moslims uit te nodigen. Een andere 

ontwikkeling is, dat veel christenen minder sterk betrokken zijn op hun eigen kerkelijke gemeente en 

door de corona-crisis is die band mogelijk nog verder verzwakt. Voor het missionaire werk is een 

stabiele en gastvrije missionaire gemeenschap echter wel belangrijk. In de veelheid van culturen, 

religies en levensbeschouwingen is het soms niet meer voor iedereen in de christelijke gemeenschap 

duidelijk wat de unieke betekenis is van het Evangelie. Kerkverlating en secularisatie trekken diepe 

sporen in de kerken waarmee Evangelie & Moslims verbonden is en maken dat gemeenteleden soms 

minder enthousiast over Jezus spreken dan moslims van hen mogen verwachten. 

 

Evangelie & Moslims wil naast het bestaande aanbod van toerustingscursussen en publicaties, de 

komende jaren investeren in online toerusting op maat waar christenen individueel op een eigen 

gekozen moment gebruik van kunnen maken. Zo willen we christenen helpen om waar zij in de 

natuurlijke situaties van wonen, werken en studie moslims (kunnen) ontmoeten, de waarde van het 

Evangelie te beseffen en vrijmoedig het licht van Christus te laten schijnen.  

 

We zoeken het gesprek met kerken in steden waar veel moslims wonen, maar die naar het lijkt daar in 

missionair opzicht weinig of niet op inzetten. Wat belemmert hen en waar kunnen we hen helpen om 

ook naar deze grote groep om te zien? Met het initiatief E&M City-Mission wil Evangelie & Moslims 

christenen en kerken in de grote steden toerusten en stimuleren om als ambassadeurs moslims te laten 

kennismaken met missionaire initiatieven in de stad die goed aansluiten bij moslims. In deze grote 

steden wonen immers niet alleen veel moslims. Er wonen en werken ook duizenden christenen en er 

zijn vitale kerken actief. Toch zijn maar weinig van deze christenen zich bewust van hun roeping om het 

evangelie te delen met moslims en de mogelijkheden die ze daarvoor hebben. Soms vinden ze dat ook 

een lastige opgave en zijn ze niet bekend met missionaire initiatieven in hun stad waar moslims welkom 

zijn. We willen werkers uit deze missionaire initiatieven en moslims die tot geloof in Jezus kwamen hun 

verhaal laten vertellen in kerken en voor groepen christenen, om hen daarmee uit te dagen.  

 

Waar dat veilig kan, willen we getuigenissen en voorbeelden van het werk via website, kwartaalblad, 

digitale nieuwsbrieven, Facebook en Youtube delen met zoveel mogelijk christenen. 

We nemen contact op met deelnemers van Insjallah uit het verleden met nieuw toerustings-aanbod. 
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2. Begeleiding van Missionair werk 

Evangelie & Moslims ondersteunt en begeleidt christenen om vrijmoedig het licht van Christus te laten 

schijnen in de ontmoeting met moslims. Om moslims uit te nodigen voor samenkomsten en activiteiten 

waar in alle gastvrijheid het evangelie in woorden en daden aansprekend zichtbaar wordt. 

Evangelie & Moslims begeleidt kerken om in hun omgeving gericht te investeren in missionair werk 

onder migranten en vluchtelingen met een moslimachtergrond. 

 

Moslims verwachten van christenen dat ze open en transparant zijn over hun geloof als ze hen 

ontmoeten. Dat schept voor hen duidelijkheid en vertrouwen. Wanneer christenen in een grotendeels 

seculiere samenleving Jezus eren en zijn woorden als uitgangspunt nemen voor hun leven, hebben veel 

moslims daar respect voor. Dat is een aanmoediging voor christenen om vrijmoedig het licht van 

Christus te laten schijnen in de ontmoeting met moslims. Over onszelf mogen we bescheiden zijn, maar 

de woorden en daden van Jezus zijn het brood van het leven dat we ook moslims niet mogen 

onthouden. Evangelie & Moslims wil christenen graag helpen met mensen, methoden en middelen om 

over de kloof van culturele en religieuze verschillen de brug naar moslims te slaan. Evangelie & Moslims 

helpt kerken te ontdekken hoe zij in hun concrete situatie missionair werk kunnen starten of 

versterken. 

 

Evangelie & Moslims traint en zendt mensen uit die ervaring en gaven hebben voor het missionaire 

werk met moslims in Nederland. Met de Filippus-opleiding traint Evangelie & Moslims christenen met 

een moslimachtergrond om samen met plaatselijke kerken als evangelist werkzaam te zijn onder 

mensen die dezelfde achtergrond hebben als zij. Evangelie & Moslims zet zich ervoor in dat de 

afgestudeerde studenten hiervoor aansluiting vinden bij kerken.  

 

Evangelie & Moslims is partner van het landelijk team Pionieren van de PKN en investeert in 

Pioniersplekken en de ontwikkeling van missionaire gemeenschappen die vooral ook migranten met 

een moslimachtergrond welkom willen heten. We denken dat er nog op allerlei plaatsen in het land 

mogelijkheden zijn voor nieuwe gemeenschapsvorming en verkennen die met pioniers en kerken in die 

regio’s. Tegelijk verwachten we dat traditionele kerken, pioniersplekken, multiculturele kerken en 

migrantenkerken, steeds meer naar elkaar toe zullen groeien. Die samenwerking vindt Evangelie & 

Moslims met het oog op de toekomst van de kerk heel belangrijk. 

 

Niet overal en niet voor iedere etnische groep is het mogelijk om een pioniersplek te beginnen of 

wekelijkse samenkomsten te organiseren die sterk met hen rekening houden. Daarom blijven de 

missionair medewerkers van Evangelie & Moslims ook landelijk en regionaal samenkomsten aanbieden 

voor bepaalde etnische groepen zoals Marokkanen en Turken. Vanwege de groei van het werk 

organiseren we voor zowel de Turkse missionaire werkers als voor het Rabita-leiderschapsteam een 

retraite voor visievorming, afstemming en bemoediging. 

 

Fysieke ontmoetingen en gastvrije samenkomsten zijn heel belangrijk voor mensen met een niet-

westerse achtergrond. Evangelie & Moslims helpt kerken daarin te investeren. Daarnaast hebben we 

tijdens de Coronacrisis gemerkt dat het belangrijk is om ook online zichtbaar te zijn, uitleg over het 

evangelie te geven, mensen op afstand verder te helpen in hun geestelijke zoektocht en te bemoedigen 

in het volgen van Jezus. Dit biedt ook mogelijkheden voor moslims die de stap nog niet durven zetten 

naar een kerk of christelijke activiteit, of die geen passende samenkomst bij hen in de omgeving 

hebben. Daarom willen we blijvend investeren in het YouTube-kanaal van Samer Younan en 

onderzoeken of een dergelijk kanaal ook voor andere taalgroepen mogelijk is. Bij het Turks werken we 
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in Europees verband samen. Voor het Perzisch/Dari/Koerdisch willen we onderzoeken wat we zelf 

kunnen en moeten doen. Belangstellende moslims worden waar mogelijk verbonden met plaatselijke 

kerken en missionaire projecten. 

 

Evangelie & Moslims heeft (samen met anderen) methoden ontwikkeld voor missionair kinderwerk, 

jongerenwerk en vrouwenwerk. Deze werkpakketten zijn (of worden) volledig online toegankelijk. 

Tevens biedt Evangelie & Moslims (samen met anderen) toerusting aan binnen een netwerk van kinder-

, jongeren- en vrouwenwerkers. Bij het vrouwenwerk biedt Evangelie & Moslims toerusting aan via de 

Naïma-vrouwendag, de Naïma-webinars en de ambulante ondersteuning van plaatselijk vrouwenwerk. 

 

Media: Sinds de start van het werk heeft Evangelie & Moslims Bijbels, Bijbelgedeelten en 

Bijbelstudiemateriaal in de talen die voor moslimmigranten in ons land belangrijk zijn, geleverd aan 

gemeenteleden of direct aan belangstellende moslims of nieuwe gelovigen. Evangelie & Moslims 

streeft ernaar dat er ook tweetalig materiaal is voor Bijbelstudie zodat gemeenteleden die de taal niet 

spreken, toch Bijbelstudie kunnen doen met migranten. In de beleidsperiode wil Evangelie & Moslims 

kijken of en hoe er meer tweetalig audiovisueel bijbelstudiemateriaal beschikbaar kan komen dit 

uitbreiden. 
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3. Ondersteuning nieuwe gelovigen 

Voor veel mensen die uit een moslimachtergrond tot geloof komen, is het volgen van Jezus een 

eenzame weg. Evangelie & Moslims verbindt hen met een christelijke gemeente bij hen in de buurt en 

met andere gelovigen van dezelfde achtergrond. Tevens bieden we hen toerusting en ondersteuning 

om hun geloof te delen met anderen. 

 

Moslims die tot geloof komen, hebben in Nederland behalve een andere religieuze achtergrond bijna 

altijd ook een andere culturele achtergrond. Dat maakt het niet eenvoudig om een thuis te vinden in 

een christelijke gemeente. Evangelie & Moslims helpt hen zoeken naar een gemeente in de buurt waar 

zij wonen, die in geloofsopbouw, pastoraat en diaconaat aandacht wil geven aan gemeenteleden met 

een moslimachtergrond die Jezus willen volgen. We vinden het belangrijk dat zij gedoopt worden in een 

plaatselijke gemeente en hopen dat hun getuigenis ook een bemoediging en leerproces is voor deze 

kerk. 

 

Omdat christenen van moslimachtergrond vaak de enige zijn in een plaatselijke gemeente of een heel 

kleine minderheid vormen, hebben velen van hen ook behoefte aan de ontmoeting met anderen die 

dezelfde religieuze en culturele achtergrond hebben. Evangelie & Moslims biedt met de inzet van de 

missionaire medewerkers een ‘familie-netwerk’ van gelovigen van moslimachtergrond, en anderen 
die hun taal en cultuur kennen, die hen begrip en ondersteuning biedt. De medewerkers van Evangelie 

& Moslims bemoedigen deze gelovigen daarbij om getuige te zijn naar hun eigen familie, vrienden en 

anderen van dezelfde achtergrond. Hiervoor organiseert Evangelie & Moslims bijeenkomsten en 

conferenties in het Arabisch (met soms ook vertaling naar het Tarafit) en Turks en waarbij ook sprekers 

komen uit de kerken van deze achtergrond in andere landen. Zo ontdekken ze dat ze niet de enigen zijn 

en kunnen ze elkaar bemoedigen. We onderzoeken of het ook nodig en mogelijk is om conferenties 

voor Afghanen, Koerden of Iraniërs aan te bieden, of dat er op dit gebied al voldoende aanbod is. I.v.m. 

de Coronacrisis bieden we twee Rabita-conferenties aan in plaats van één en is ook de Turkse 

conferentie in de zomervakantie van 2021 gepland. 

Gelovigen van moslimachtergrond met wie Evangelie & Moslims een band onderhoudt, worden 

gemotiveerd om missionair actief te zijn. Met de Filippus-opleiding traint Evangelie & Moslims hen om 

samen met plaatselijke kerken als evangelist werkzaam te zijn onder mensen die dezelfde achtergrond 

hebben als zij. We gaan in de komende beleidsperiode onderzoeken of er naast de huidige 1-jarige 

Filippus-opleiding een opleiding kan komen die ook geschikt is voor evangelisten die vanwege 

vooropleiding of werksituatie behoefte hebben aan een toerustingsprogramma dat volledig mondeling 

en deels ook online wordt aangeboden.  

 

In het pastorale werk ervaren de medewerkers sterk dat veel gelovigen van moslimachtergrond 

onvoldoende passende psychologische en pastorale hulp krijgen van reguliere hulpverleners en 

pastorale teams van kerken, omdat zij trauma’s en andere ervaringen meenemen die onvoldoende 
bekend zijn vanwege de culturele en religieuze verschillen. Daarom wil Evangelie & Moslims in 2021 het 

Jozef-programma aanbieden voor Turkstaligen en de jaren daarna zo mogelijk voor andere taalgroepen. 

Daarnaast willen we in 2021 onderzoeken hoe we een training kunnen opzetten voor pastorale teams 

en christen hulpverleners om MBB’s passende hulp te kunnen bieden. We willen hiermee het pastoraat 

van de kerken versterken. 

Nu een groot aantal christenen van moslimachtergrond inmiddels al langer dan 15 jaar geleden tot 

geloof is gekomen, komen we in een nieuwe fase terecht. Het gaat er in deze fase om dat de gelovigen 

trouw blijven in de navolging van Christus en groeien in het geloof en dat hun kinderen die hier 
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opgroeien dat geloof overnemen. Dat is net als voor andere christenen niet vanzelfsprekend in een 

seculier land. We schreven al dat we verwachten dat traditionele kerken, pioniersplekken, 

multiculturele kerken en migrantenkerken, steeds meer naar elkaar toe zullen groeien. Die 

samenwerking vindt Evangelie & Moslims met het oog op de toekomst van de kerk heel belangrijk 

omdat we elkaar nodig hebben om te volharden in het geloof. Er zijn drie zaken waaraan we de 

komende jaren willen werken:  

A. Meer ruimte en aandacht in bestaande kerken voor christenen van moslimachtergrond die bij 

hen lid zijn of willen worden. Steeds meer kerken hebben een of meerdere leden met 

(migranten) moslimachtergrond. Krijgen ze een plek aan de marge, worden ze gekoesterd als 

exotische bijvangst, of krijgen ze een volwaardige en zichtbare plaats (ook in ambten en 

kerkelijke opleidingen) waardoor anderen van hun achtergrond zien dat er toekomst is voor 

hen in de kerk. Zowel omdat de Bijbel deze eenheid benadrukt, als omdat voor de 

geloofwaardigheid van de kerk in een multiculturele samenleving dit steeds belangrijker is. 

Kerken zouden hierin een uitdagend voorbeeld moeten zijn in plaats van achter te lopen. Ook 

bij predikantenopleidingen is hier meer aandacht voor nodig. 

B. Een goed netwerk van kerken in stad en regio dat recht doet aan de diversiteit van 

gemeenteleden. Niet in iedere plaatselijke kerkelijke gemeente is het mogelijk dat er 

voldoende aandacht is voor de specifieke behoeften van christenen van moslimachtergrond. 

Vanwege taal en cultuur is die specifieke aandacht soms toch nodig. Het zou mooi zijn dat 

kerken samenwerken om ervoor te zorgen dat er voor alle christenen van moslimachtergrond 

die extra aandacht nodig hebben, een gemeente op reisafstand is die speciaal in hen investeert. 

Evangelie & Moslims stimuleert kerken hierin om samen te werken en elkaar te steunen.  

C. Aandacht voor geloofsopvoeding van de kinderen van christenen van moslimachtergrond.  

Evangelie & Moslims investeert in een kinder- en jongerenprogramma tijdens de conferenties 

voor christenen van moslimachtergrond. Daarnaast werken we samen met anderen in West-

Europa aan speciale jongerenkampen voor Turkse jongeren met deelnemers uit meerdere 

landen. We onderzoeken of dit ook voor andere etnische groepen mogelijk is.  
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4. Personeelsbeleid 

We verwachten per 1-1-2021 13 medewerkers in dienst te hebben voor in totaal 6,8 fte. Daarvan 

betreft 1,0 fte detacheringen van evangelisten die in een plaatselijke gemeente of missionair project 

werkzaam zijn. We zouden ons landelijke werk graag nog uitbreiden met evangelisten/pastoraal 

werkers die werkzaam zijn onder: Marokkanen en Afghanen. 

Tevens zijn we bereid om goed opgeleide evangelisten te detacheren bij nieuwe pioniersplekken of 

andere vormen van missionair werk onder moslims als een aanstelling bij kerken zelf niet mogelijk is. 

Belangrijk bij deze aanstellingen is, dat er een perspectief is op financiële middelen voor een langdurig 

arbeidsverband aangezien het missionaire werk meestal vraagt om het bouwen aan relaties van 

vertrouwen die vaak pas na langere betrokkenheid gezegend worden. We werken niet alleen met 

vacatures waarvoor reeds middelen beschikbaar zijn, maar staan ook open voor sollicitaties waarbij 

sollicitanten zelf mogelijkheden voor projectmatige financiering aandragen. 

 

5. Kantoor & Organisatie 

Vanwege de groei van het werk zoeken we naar middelen om in het voorjaar van 2021 een manager 

interne zaken aan te kunnen stellen voor 0,5 fte om de coördinatie van de vele projecten en 

programma’s optimaal te laten verlopen en tevens de fondsenwerving te versterken. Hiermee is in de 

begroting gerekend. Vrijwilligers zijn welkom bij onze activiteiten en, indien zij langdurig gekwalificeerd 

werk kunnen verrichten, ook op ons kantoor ter ondersteuning van het team. 

 

Omdat we ons huidige kantoorpand per 1-11-2023 moeten verlaten, zijn we op zoek naar een geschikte 

ruimte die we kunnen huren als basis van waaruit we ons werk kunnen doen. We hebben in de 

afgelopen 7 jaar gemerkt dat het belangrijk is om een eigen plek van ontmoeting, toerusting en 

bemoediging ons werk aanzienlijk versterkt. Onze voorkeur gaat uit naar een locatie op loopafstand van 

een treinstation in Amersfoort waar bij voorkeur groepen tot 30 personen kunnen worden ontvangen. 
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Begroting 2021  Uitkomst  Uitkomst  Begroting 

  2019  2020  2021 

BATEN       
Baten verbonden organisaties z.w.o.   €       166.897    €       162.493    €       148.500  
Baten andere organisaties z.w.o.     €          34.091    €          54.500  
Baten van particulieren   €       250.393    €       228.079    €       307.700  
Baten voor dienstverlening   €       103.412    €          87.874    €          81.100  
          

Totale baten   €       520.702    €       512.537    €       591.800  
       
LASTEN              
Besteed aan doelstellingen       
Training & toerusting   €       102.890    €          97.086    €       123.131  
Begeleiding Missionair werk   €          21.914    €          30.668    €          57.143  
Filippus-opleiding   €          37.077    €          73.475    €          67.005  
Missionaire projecten   €       105.952    €       103.240    €          99.411  
Vrouwenwerk   €          33.426    €          40.528    €          43.638  
Kinder- en Jongerenwerk   €          18.393    €            7.562    €            6.793  
Ondersteuning nieuwe gelovigen   €       135.583    €          99.311    €       148.316  
Totaal   €       455.236    €       451.870    €       545.436  
       
Werving baten       
Kosten eigen fondsenwerving   €          22.887    €          28.159    €          34.376  
       
Beheer en administratie       
Kosten beheer en administratie   €          35.845    €          36.994    €          63.137  

       
Totale lasten   €       513.968    €       517.023    €       642.948  
       
Saldo voor financiële baten en lasten   €            6.733    €          -4.487    €        -51.148  

Saldo financiële baten en lasten   €            2.456    €            2.711    €            2.400  
       
       

Resultaat   €            4.277    €          -7.197    €        -53.548  
       

       
Balans per 31/12       
Continuïteitsreserve   €       100.000    €       110.000    €       115.000  

Vermogen beschikbaar t.b.v. doelstelling  €       163.090    €       145.893    €          87.345  
 


