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Onze visie  

Jezus Christus is het Licht dat de wereld leven geeft (Johannes 8:12vv). We geloven dat we als 

volgelingen van Hem geroepen zijn dat licht te verspreiden met onze woorden en daden. Evangelie & 

Moslims gelooft dat God ook medelanders met een moslimachtergrond op het oog heeft en dat de 

Heilige Geest in hun leven werken wil wanneer wij getuigen van Jezus zijn. We verlangen ernaar dat 

iedere moslim in ons land Jezus leert kennen en volgen en dat iedere christelijke gemeente voor hen 

een thuis biedt. Daaraan willen we als missionaire organisatie bijdragen. Samen met gelovigen van 

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

 

Onze missie 
Evangelie & Moslims inspireert 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.  

 

Gods missie brengt mensen samen 

Er is veel in beweging in de kerken waar Evangelie & Moslims aan verbonden is. Kerken fuseren, veel 

kerkelijke gemeenten hebben te maken met teruglopende ledenaantallen, maar er ontstaan ook 

nieuwe kerken. Veel gemeenteleden zoeken naar vernieuwing van de bestaande kerkelijke gemeente of 

zoeken een nieuwe geloofsgemeenschap. De coronapandemie heeft dit proces verder versneld.  

 

Een andere beweging is die van de duizenden christenen van moslimachtergrond die de laatste paar 

decennia in ons land gedoopt zijn. Ook zij zoeken een geloofsgemeenschap. Voor hen zijn er in tal van 

plaatsen nieuwe vormen van kerkzijn, pioniersplekken en samenkomsten ontstaan en de vraag is nu 

wat het perspectief voor de tweede en derde generatie. Vaak worden deze nieuwe initiatieven door 

slechts een relatief klein aantal christenen uit de bestaande kerken ondersteund. Christenen die vanuit 

moslimachtergrond tot geloof komen, blijven daardoor op afstand van de bestaande kerken die 

daardoor iets missen van het werk van God vandaag. Hun kinderen hebben daarom vaak weinig 

mogelijkheden voor geloofsontwikkeling die goed aansluit bij hun leeftijd en de samenleving waarin zij 

opgroeien.  

 



Evangelie & Moslims wil eraan bijdragen dat traditionele kerken en nieuwe missionaire 

gemeenschappen meer gaan samenwerken om te bouwen aan vitale geloofsgemeenschappen. Die 

samenwerking vindt Evangelie & Moslims belangrijk, omdat we elkaar nodig hebben om te volharden in 

het geloof. De lessen van een eeuwenoude Europese christelijke traditie en het getuigenis van 

bekeerlingen uit andere culturen die nu tot geloof komen, zijn beide nodig voor de toekomst van de 

kerk in ons land. We geloven dat God ons roept om zo samen getuigen van zijn werk te zijn in de 

samenleving. Gods missie brengt mensen samen. 

 

Op verschillende plaatsen zijn pioniersplekken en gevestigde kerken in gesprek over een gezamenlijke 

toekomst. We zien hier kansen liggen voor een waardevolle heroriëntatie voor de kerk waar Evangelie 

& Moslims graag aan wil bijdragen. Steeds meer gemeenteleden hebben een periode in het buitenland 

gewoond of hebben op het werk intensief te maken met andere culturen. Zij verwachten dat hun eigen 

gemeente daar meer mee doet en dat ze zich daar niet voor hoeven af te zonderen in een missionair 

project. Nieuwe gelovigen op hun beurt hebben behoefte aan een kerk waar ook hun kinderen zich op 

langere termijn thuis kunnen voelen. 

  

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 

opgroeien dat geloof overnemen. Dat is net als voor andere christenen niet vanzelfsprekend in een 

seculier land. Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt deze geloofsopvoeding. 

 

Het werk van Evangelie & Moslims 
Ons werk omvat de volgende drie aandachtsgebieden : 

1. Inspiratie & 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. Missionair werk: We ondersteunen en begeleiden christenen en kerken om moslims te ontmoeten 

en daarbij het licht van Christus te laten schijnen. Onze missionair werkers kunnen kerken ter 

plaatse helpen en we hebben werkvormen en materialen ontwikkeld die we ter beschikking 

stellen. 

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

komen, met christelijke gemeenten en moedigen hen aan en trainen hen om hun geloof te delen in 

de moslimgemeenschap.  

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. Bij ons werk zijn we erop gericht de plaatselijke kerkelijke gemeenten 

waarmee we verbonden zijn te versterken. 

  



1. Inspiratie 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. Evangelie & Moslims wil met deze inspiratie christenen aanmoedigen om 

de opdracht waarmee Jezus zijn leerlingen de wereld in zond, om zijn getuigen te zijn, serieus te nemen 

wanneer zij moslims ontmoeten. 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 meer aandacht vragen voor gebed bij het missionaire werk. Uit het geheel 

van de Bijbel zijn we doordrongen van het feit dat omkeer (bekering) een geschenk is van de Heilige 

Geest. We zijn ons sterk bewust dat ook in het missionaire werk onder moslims alleen Gods Geest 

doorbraken kan geven en kan bijeenbrengen wat verdeeld is of uiteen dreigt te vallen. Ook gaat het 

erom dat we al biddend doordrongen worden van de urgentie om gehoor te geven aan de oproep van 

Jezus om zijn naam bekend te maken aan anderen (Lukas 10:2). In het gebed strekken we ons uit naar 

God, zoeken zijn leiding en de hulp van de Heilige Geest. 

 

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 willen eraan bijdragen 

dat er breed in de kerk voldoende kennis is van het geloof en de achtergrond van moslims, het 

verlangen om hen bij Christus te brengen en de vaardigheid om het evangelie op passende manier uit 

te leggen en vragen van moslims te beantwoorden.  

 

Bij deze toerusting gaat het er niet alleen om dat christenen het evangelie op een waardige en 

aansprekende manier kunnen uitleggen, maar ook dat zij weerbaar zijn wanneer moslims hen proberen 

over het halen tot de islam. Weer meer dan enkele jaren geleden zien we dat moslims christenen 

proberen te overtuigen dat de Bijbel niet betrouwbaar is en dat zij God beter dienen door het 

voorbeeld van Mohammed te volgen. Evangelie & Moslims pleit ervoor dat kerken hier meer aandacht 

aan geven, in het bijzonder bij catechese en jeugdwerk en biedt hiervoor ondersteuning. Tevens wil 

Evangelie & Moslims gemeenteleden ondersteunen die betrokken zijn bij de dialoog en het 

apologetische gesprek.  

 

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? We proberen in dit contact met de kerken waar mogelijk samen 

te werken met de missionaire organisaties van de participanten. 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 niet alle christenen zich bewust van hun 

roeping om het evangelie te delen met moslims en de mogelijkheden die ze daarvoor hebben. Soms zijn 

ze ook niet bekend met missionaire initiatieven in hun stad waar moslims welkom zijn. We willen 

werkers uit deze missionaire initiatieven en christenen die vanuit een moslimachtergrond 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 en sociale media delen met zoveel mogelijk christenen. 

 

 

 

 

2. Missionair werk 
Evangelie & Moslims ondersteunt christenen en begeleidt kerken en pioniersplekken 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 helpt 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 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 

steden en regio’s. We geloven dat traditionele kerken en nieuwe missionaire gemeenschappen elkaar 

kunnen aanvullen en versterken om samen te bouwen aan vitale geloofsgemeenschappen met een 

meer evenwichtige opbouw en met oog voor een de tweede en derde generatie van de bekeerlingen. 

Op verschillende plaatsen is die zoektocht al gaande en Evangelie & Moslims is daar bij betrokken. 

 

In steden waar veel moslims wonen is het belangrijk dat er voor iedere etnische groep tenminste één 

gemeente is waar zij zich thuis voelen. Een kerkelijke gemeente waar heel bewust rekening wordt 

gehouden met hun etnische, culturele en religieuze achtergrond. Om dat één gemeente niet aan allerlei 

talen tegelijk aandacht kan geven en vaak ook alleen onvoldoende mensen en middelen heeft voor de 



specifieke focus, is het belangrijk dat kerken in een stad goed samenwerken. We zijn dankbaar om te 

zien dat dit vaak al gebeurt, maar soms blijven hier nog kansen liggen voor de kerken. 

 

Niet overal en niet voor iedere etnische groep is het mogelijk om een kerk te vinden, een pioniersplek 

te beginnen of wekelijkse samenkomsten te organiseren die sterk met hen rekening houden. Daarom 

blijven de evangelisten van Evangelie & Moslims ook samen met christenen van moslimachtergrond 

landelijk en regionaal samenkomsten aanbieden voor bepaalde etnische groepen zoals Marokkanen en 

Turken.  

 

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 beheren we 

de website incil.nl en werken we in Europees verband samen met ETCN.  

Nederlandstalige moslims bieden we uitleg over het evangelie aan via de website isaruhallah.nl. 

Belangstellende moslims worden begeleidt en waar mogelijk verbonden met plaatselijke kerken en 

missionaire projecten. 

 

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

jongerenwerk. Deze methoden zijn volledig online toegankelijk en worden ook beschikbaar gesteld 

voor multiculturele gemeenten en pioniersplekken voor de geloofsopvoeding van kinderen en 

jongeren. Tevens biedt Evangelie & Moslims (samen met anderen) toerusting aan binnen een netwerk 

van kinder- en jongerenwerkers.  

 

Evangelie & Moslims houdt ook rekening met de meer gescheiden werelden van man en vrouw bij de 

meeste migranten. Er is een methode ontwikkeld voor het vrouwenwerk en Evangelie & Moslims biedt 

toerusting aan voor christenvrouwen 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. 

 

  



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. 

 

Steeds meer traditionele kerken hebben inmiddels meerdere leden met 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? Dit is niet alleen belangrijk omdat de Bijbel de eenheid van de 

christenen over de grenzen van culturen heen benadrukt, maar ook omdat de geloofwaardigheid van 

de kerk in een multiculturele samenleving in het geding is.  

 

Omdat christenen van moslimachtergrond in veel kerkelijke gemeenten nog de enige zijn 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 en via 

haar 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 mogelijk is om missionaire en pastorale 

werk onder Afghanen, Koerden en Iraniërs weer op te pakken door de bestaande vacature hiervoor in 

ons team weer in te vullen. Naast de jaarlijkse Arabischtalige Rabita-conferentie bieden we jaarlijks een 

conferentie aan voor Marokkaanse gelovigen en een  conferentie voor Turkstalige gelovigen.  

Met de éénjarige 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 traint en zendt mensen uit die ervaring en 

gaven hebben voor het missionaire werk met moslims in Nederland. Ook christenen met een 

moslimachtergrond die geen formele aanstelling hebben, biedt Evangelie & Moslims coaching aan om 

hen te helpen het evangelie uit te dragen. 

 

In het pastorale werk ervaren de medewerkers sterk dat veel christenen 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 de 



beleidsperiode het Jozef-programma aanbieden. Daarnaast willen we onderzoeken of we een training 

kunnen opzetten voor pastorale teams en hulpverleners om christenen van moslimachtergrond 

passende hulp te kunnen bieden. We willen hiermee het pastoraat van de kerken versterken. 

 

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 andere missionaire organisaties in West-Europa 

aan jongerenkampen met deelnemers uit meerdere landen.  

 

 

 

 

 

Bestuursstructuur en samenwerking  
Stichting Evangelie & Moslims is in 1978 opgericht als een samenwerking van verschillende kerken om 

de plaatselijke kerkelijke gemeenten te ondersteunen in hun missionaire roeping naar moslims. Het 

bestuur van Evangelie & Moslims wordt gevormd door vertegenwoordigers van de participerende 

kerken en kerkelijke organisaties uit de gereformeerde traditie: de GZB en IZB (vanuit de PKN), de CGK 

(Christelijke Gereformeerde Kerken), de NGK (Nederlands Gereformeerde Kerken) en de GKv 

(Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.). Deze kerkelijke inbedding en de focus op de plaatselijke 

gemeente zijn voor ons van grote waarde, omdat we geloven dat de plaatselijke kerkelijke gemeenten 

de primaire opdracht hebben het evangelie in woord en daad uit te dragen en dat wij als landelijke 

organisatie dat mogen versterken en aanvullen. We staan open voor uitbreiding van het aantal 

participanten in het bestuur door vertegenwoordiging van andere kerkverbanden en voor allerlei 

vormen van samenwerking bij de uitvoering van het werk met individuele christenen, plaatselijke 

kerken en andere christelijke organisaties die onze visie delen.  

De werkwijze van het bestuur en haar relatie met de participanten is beschreven in de statuten. De 

leiding over de uitvoering van het werk is door het bestuur gedelegeerd aan de directeur, zoals 

beschreven is in het governance document. 

We investeren in goede relaties met de kerken in de landen waarmee moslims in ons land verbonden 

zijn en doen een beroep op hen voor de geloofsopbouw van christenen van moslimachtergrond in ons 

land. We moedigen plaatselijke kerken die gemeenteleden uitzenden naar deze regio’s aan, om ook uit 

te reiken naar dezelfde etniciteiten in hun eigen omgeving (aandacht voor de diaspora). Hierbij werken 

we samen met zendingsorganisaties. 

Personeelsbeleid 
Het team van medewerkers wil met hun kennis en ervaring in de omgang met moslims de kerken 

ondersteunen in het missionaire werk. De missionaire medewerkers dienen ruime ervaring te hebben 

met missionair werk onder de doelgroep en hebben bij voorkeur ook enige tijd in het buitenland tussen 

moslims gewoond indien zij zelf niet uit die wereld afkomstig zijn. Vanwege de aard van ons werk 

vinden we het belangrijk dat christenen van moslimachtergrond vanuit de verschillende grote groepen 

migranten en vluchtelingen, deel uit maken van ons team. Om die reden streven we ernaar de vacature 



voor het werk onder Afghanen, Iraniërs en Koerden in de beleidsperiode weer te kunnen invullen met 

iemand vanuit die achtergrond (in de begroting is daar ook mee gerekend). 

 

Evangelie & Moslims biedt medewerkers voor de landelijke kerntaken een arbeidscontract met salaris 

en pensioenopbouw en nodigt plaatselijke kerken en christenen uit om dit door structurele giften of 

meerjarige projectsteun financieel mogelijk te maken. Daarnaast maakt Evangelie & Moslims dankbaar 

gebruik van vele vrijwilligers. Evangelie & Moslims heeft eigen arbeidsvoorwaarden voor de 

medewerkers. Bij de salariëring en overige arbeidsvoorwaarden houdt Evangelie & Moslims 

rekening met de ontwikkelingen bij vergelijkbare missionaire organisaties.  

 

Evangelie & Moslims stimuleert kerken om zoveel mogelijk zelf het missionaire werk ter hand te 

nemen, maar wanneer dat nodig is, is Evangelie & Moslims bereid voor een aantal jaren evangelisten te 

detacheren bij plaatselijke kerken. Per begin 2022 zijn er naar verwachting vier evangelisten voor circa 

1 fte gedetacheerd bij het werk in pioniersplaatsen die verbonden zijn aan plaatselijke kerken. 

 

Financiën 
Evangelie & Moslims ontvangt geen overheidssubsidies en is voor haar werk afhankelijk van collecten 

uit kerken, giften van individuele christenen en van christelijke vermogensfondsen. 

Evangelie & Moslims is opgericht door protestantse kerken en kerkelijke missionaire organisaties 

en is erop gericht om het missionaire werk van plaatselijke kerkelijke gemeenten te versterken. 

Daarom wordt er ook een beroep gedaan op christenen en op de kerken binnen de protestantse 

traditie om ons werk te steunen en we zijn dankbaar dat de participanten die vertegenwoordigd 

zijn in ons bestuur Evangelie & Moslims daarbij helpen. 

 

Milieu & kantoor 
Met het oog op verantwoord omgaan met wat God ons heeft toevertrouwd, streven we ernaar zo 

duurzaam mogelijk met grondstoffen om te gaan en om alle onnodige vervuiling van de schepping 

tegen te gaan. Hierbij letten we op apparatuur, hard- en software, gebruiks- en verbruiksartikelen 

en de manier waarop we reizen. Tevens gebruiken we bij samenkomsten en conferenties bij 

voorkeur alleen wegwerpartikelen wanneer die geen onnodige belasting vormen voor het milieu en 

letten we op gezonde voeding. Op het kantoor gebruiken we biologisch verantwoorde koffie 

waarmee kansarme boeren worden gesteund en we letten op energiebesparing bij het gebruik van 

de kantoorruimten. 

In verband met stadsontwikkeling en nieuwbouw moeten we over enkele jaren het huidige 

bedrijfspand verlaten, waar we momenteel een deel van een verdieping huren. We gaan op zoek 

naar andere kantoorruimte op loopafstand van het treinstation. 

 


