DOOPSGEZINDE ZENDING
BELEIDSPLAN
2022-2025

Het driejarenbeleidsplan wordt elk jaar geactualiseerd.
1 Missie en visie
Uitgangspunten voor het beleid van de Doopsgezinde Zending zijn de missie en visie.
1.1

Visie: Zending betekent dat God zijn Geest naar de mensen zendt, met de bedoeling
dat mensen hierin delen en dit uitdragen. De Doopsgezinde Zending wil een bijdrage
leveren aan het zichtbaar maken van het werk van Gods Geest in woord en daad.
Missie: Met de bijbel als belangrijkste inspiratiebron wil de Doopsgezinde Zending
wereldwijd een bijdrage leveren aan geloofscommunicatie, geloofsonderwijs en
bewustwording rond thema’s als liefde, vrede, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Het
werken met deze thema’s doen we vanuit ons gewordteldzijn in de Doopsgezinde
traditie en in samenwerking met andere (geloofs-)organisaties en kerken.

1.2

2 Uitgangspunten bij ons werk:
2.1 Met de ondersteuning en het opzetten van projecten trachten we in het spoor van
Jezus Christus dienstbaar te zijn aan Gods vrede en liefde. Dit kan alleen
geloofwaardig zijn als we dialogisch samenwerken. We betreuren het dat zending en
missie in het verleden vaak gepaard gingen met kolonialisme, onderdrukking, geweld,
westerse culturele betweterij en arrogantie.
2.2

Zending is geen vrijblijvende hobby of een activiteit die we zouden kunnen opgeven.
Het is onze kerntaak. Het hoort bij het nemen van verantwoordelijkheid als
geloofsgemeenschap in de wereld.

2.3

Zending stelt gemeenschappen die in God geloven en daaruit leven voor de uitdaging
om in iedere tijden situatie nieuwe manieren te vinden. De werkwijze staat nooit vast,
maar vraagt altijd om vernieuwing en verbetering. Gezonden zijn is voor ons nauw
verbonden met de bereidheid om mee te bewegen met wat de situatie vraagt.

3

Projecten
• Continueren van bestaande contacten. Intensiveren via persoonlijke contacten.
• Via MWC-contacten nieuwe projecten opstarten vanaf 2023.
• Daarnaast kunnen losse projecten financieel gesteund worden.

4 Samenwerking
Sinds najaar 2021 werkt de Doopsgezinde Zending nauw samen met de Gemeenschap voor
Doopsgezind Broederschapswerk (personele unie wat betreft bestuur)
De contacten met DG Wereldwerk zullen worden geïntensiveerd, vooral daar waar we in
dezelfde regio actief zijn.
5 Communicatie
Wij communiceren over onze projecten via verschillende kanalen:
•
•
•

Website www.doopsgezindezending.nl
Facebookpagina https://www.facebook.com/DoopsgezindeZending
Via berichten in Doopsgezind.NU en het blad Doopsgezind.NL
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