Deelgenoten zijn betekent
veel voor kerken elders
We zijn dankbaar dat de kerken in
Nederland het mogelijk maakten
dat de GZB een zendingswerker
kon uitzenden om ons te ondersteunen. Vier jaar lang liep hij met
ons mee, organiseerde trainingen
en rustte ons zo toe om als kerk
in Malawi in de context van islam
van betekenis te zijn voor onze
omgeving. Jullie gebed en hulp
hebben ons ondersteund om een
missionaire kerk te worden met
oog voor de mensen om ons heen.
Uiteindelijk is dat de roeping van
ons allemaal, waar we ook wonen.
Hastings Phale, Malawi

“Deelgenoot
zijn is echt
bijzonder!”

We hadden het verlangen om als gemeente dichter
betrokken te raken op een zendingswerker. We steunen ds. Matthijs en Rosa Geluk en hun kinderen nu als
deelgenotengemeente. We leren hen zo beter kennen
en dat versterkt de bijzondere band. Ook horen we
veel over hun werk wat we delen met de gemeente. Zo verspreiden we de
nieuwsbrieven en is er regelmatig gebed om zegen over hun werk. Tijdens
hun verlof hebben we persoonlijk kennisgemaakt. Rosa verzorgde voor
onze gemeente een creatieve middag waarin we schilderden en ze deelde
haar ervaringen uit Peru met ons. Deelgenoot zijn is echt bijzonder!
Hervormde gemeente Lexmond

Als gemeente vinden wij het belangrijk om verbonden te zijn met zending.
Door mee te leven met de projecten in Nepal krijgt zending een gezicht.
Door de verhalen, foto’s en concrete gebedspunten
kunnen wij meebidden voor onze broeders en zusters.
Samen zijn we het lichaam van Christus. En als een lid
“Meebidden
lijdt, dan lijden alle leden mee, waar ook ter wereld er
voor broeders wordt geleden. Wat mooi is het dan dat er ook werelden zusters.”
wijd wordt gebeden.
Joëlle van Zessen, zendingscommissie Bleskensgraaf

Uw enthousiasme en warme betrokkenheid
vormen een wezenlijke bijdrage. Doe mee!
Deelgenoot worden? Dat kan een rijke en bijzondere periode voor uw gemeente betekenen. Graag laten we u verschillende mogelijkheden zien die
passen bij uw gemeente. Neem contact op via info@gzb.nl.
Kijk op onze website voor:
• Algemene informatie: www.gzb.nl
• Informatie over deelgenoot zijn: www.gzb.nl/gemeenten
• Informatie over zendingswerkers en/of projecten: www.gzb.nl/projecten

Over de GZB
Samen met u wil de GZB mensen over de hele wereld bereiken met het
Evangelie. We willen werken aan gemeenten waar iedereen welkom is,
waar mensen groeien in geloof, waar oog is voor elkaar en voor
kwetsbare groepen in de samenleving.

Deelgenoten
Word deelgenoot: steun het zendingswerk
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Fijn dat er bij u in de kerk betrokkenheid is bij het zendingswerk.
Via deelgenoten geeft u zending een gezicht in de gemeente en
verbindt u zich concreet aan christenen uit de wereldwijde kerk.

Word deelgenoot: steun het zendingswerk

Een deelgenotengemeente ondersteunt zendingswerk op diverse
gebieden:

Geef zending een gezicht

Meebidden
We geloven dat we als kerken wereldwijd aan elkaar gegeven zijn.
Het gebed voor elkaar is daarom wezenlijk. Gebed draagt het missionaire werk van de christelijke gemeenten. U bidt voor het land,
de kerken en christenen daar en voor de zendingswerker(s). En de
kerk daar en de uitgezonden werkers bidden voor u als gemeente.

Je kunt zending zien als een Bijbelse opdracht. En dat klopt helemaal, maar
zending gaat een stap dieper. Wanneer je zelf ontdekt hebt hoe waardevol
het leven met God is, ontstaat ook het verlangen om het Evangelie aan anderen door te geven. Elk mens op aarde heeft de hoop van het Evangelie nodig.
Dat doorgeven van het Evangelie is niet altijd zo gemakkelijk. En dat wordt
misschien nog wel ingewikkelder wanneer je dat over de grenzen wilt doen.

Delen en leren
Deelgenoten helpt om zendingswerk in het buitenland dichterbij te brengen.
Door met zendingswerk in een specifiek land, een uitgezonden werker of een
mooi project mee te leven, krijgt zending een gezicht en wordt de verbondenheid aan de wereldkerk meer ervaren. Door informatie, gebed en betrokkenheid komt de wereldkerk dichterbij.

Er zijn verschillende mogelijkheden om deelgenoot te zijn:
• U bent betrokken bij het brede zendingswerk dat met een kerk in een
land wordt gedaan, dus zowel (zendings)werkers als projecten.
• U leeft mee met een uitgezonden zendingswerker.
• U ondersteunt één of meer projecten die uw gemeente aanspreken.
Het unieke van de GZB is dat er veel uitgezonden werkers zijn. Zij kunnen
helpen om het zendingswerk met de kerk elders in de wereld dichterbij te
brengen. Ze vormen als het ware een brug tussen gemeenten in Nederland
en de wereldkerk.
Via deelgenoten ervaren gemeenten dat we als kerk in Nederland onderdeel
zijn van Gods wereldwijde kerk. Zending verbindt ons aan elkaar. We delen uit
en leren zelf. Zo is deelgenoot zijn verrijkend voor iedereen in de gemeente.

Meeleven
Zendingswerk is niet altijd gemakkelijk. Laat daarom zien dat u
meeleeft met de zendingswerker(s), met broeders en zusters
elders op de wereld. Dat kan via nieuwsbrieven, blogs en/of vlogs,
een kaartje of andere bemoediging. Voor uw gemeente zijn (persoonlijke) verhalen, kindermateriaal, online-ontmoetingen, soms
Experience-reizen of de inzet van experts uit uw gemeente vormen
die het wederzijdse meeleven stimuleren.
Meegeven
Zendingswerk kan niet zonder financiële steun. Via deelgenoten
bundelen we de krachten door als gemeenten in Nederland met
elkaar de kosten voor het werk te dragen. Door het aangaan van
commitment kun je bouwen aan een wederzijdse relatie. Concrete
en inhoudelijke betrokkenheid van gemeenteleden geeft motivatie
om financieel bij te dragen om zo met de gaven die God ons gegeven heeft bij te dragen aan de voortgang van het Evangelie.

Deelgenoot - elke gemeente kan meedoen
Zending kost veel geld, zeker als mensen worden uitgezonden, maar elke deelgenotengemeente draagt bij
naar vermogen. Daarom kan elke gemeente meedoen!
Hoe werkt het? Een voorbeeld: Gemeenten willen
bijdragen in een uitzending. Een volledige uitzending
kost gemiddeld tussen de € 50.000 en € 70.000 per
jaar (per 2021). De helft hiervan wordt bij elkaar
gebracht door de uitzendende gemeente. De andere
helft wordt vanuit deelgenotengemeenten bijgedragen. Dit grote bedrag wordt opgedeeld in kleinere
delen van € 500 per jaar. Een kleine gemeente zal
bijvoorbeeld in staat zijn twee delen per jaar bij te dragen terwijl een grote gemeente 20 delen of zelfs meer
kan bijdragen. Of uw gemeente groot of klein is, één
advies geldt altijd: wees ambitieus. De ervaring leert
dat de inkomsten stijgen omdat de bestemming concreet wordt en er goede communicatie over zending
in de gemeente is.
Een uitzending of samenwerking met een buitenlandse kerk duurt in de regel vier tot zes jaar. Als deelgenotengemeente gaat u in principe commitment voor
minimaal vier jaar aan. Het kost ook tijd om een relatie
met elkaar op te bouwen.

