Akkoord van samenwerking van
Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika,
vertegenwoordigd door de Sendingsdeputate Suid-Afri ka
en

Zuid-Afrika Mission t Verre Naasten in Nederland
lnleiding:
Zuid-Afrika Mission I Verre Naasten is een regionaal samenwerkingsverband van plaatselijke
gemeenten van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt, hierna: GKv) in Nederland, uit de
provincies Groningen en Friesland, hierna ZAM genoemd. Het doel van ZAM is het
ondersteunen van de evangelieverkondiging in woord en daad in Zuid-Afrika. ZAM werkt in
Zuid-Afrika samen met meerdere partners. ln het onderhavige samenwerkingsakkoord is de
samenwerking met Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika beschreven.
Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, hierna VGKSA genoemd, is een kerkverband in

Zuid-Afrika.
VGKSA en ZAM erkennen elkaar als broers en zussen in Jezus Christus. Vanuít die erkenning
is er een relatie aangegaan. Binnen die relatie zal men voor elkaar bidden, met elkaar

meeleven, etc. ZAM en VGKSA hebben het verlangen 'het geloof te delen, in woord en daad'.
Vanuit die relatie en dat verlangen mogen er wederzijds ondersteuningsvragen gesteld

worden.
De samenwerking tussen ZAM en de VGKSA is gebaseerd op de volgende kernwaarden:

o
o
o

o

o
o
o
o

Gereformeerd: dat wat God ín de Bijbel zegt (en in gereformeerde belijdenissen
beleden wordt) is maatgevend voor het persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk
leven en ook bepalend voor de missionaire activiteiten.
Missionair: het verheerlijken en bekendmaken van Gods naam op aarde, in de
eenheid van evangelisatie, dus in woord en daad, wereldwijd.
Wederzijds: Mission is een wereldwijde beweging waarín kerken samen optrekken
tot eer van 6od en tot wederzijdse versterking en bemoediging van elkaar, met als
centrale vraag: 'wat kunnen we samen leren van en met elkaar als volgelingen van
Christus en hoe kunnen we elkaar dienen in de dienst van de Heer?'
Trouw: vanwege het belang van de gegeven relatie wordt een eenmaal aangegaan
samenwerkingsverband niet zomaar verbroken, tenzij door één of beide partijen
wordt vastgesteld dat samenwerking niet langer zinvol is. ln zo'n geval kan de
kerkelijke band met de eventuele partnerkerk wel blijven bestaan.
Complementair: de geboden ondersteuning is aanvullend op eigen personele,
materiële en geestelijke inbreng van de partner en sluit aan bij bestaande initiatieven
van de partner en is in principe tijdelijk.
Participatief: omdat mensen geroepen zijn verantwoordelijkheid te dragen, is de
inbreng van alle betrokkenen vanaf het begin belangrijk. lnvulling van de
samenwerking vindt plaats in gezamenlijk overleg met de partner.
Contextueel: om als een zelfstandige kerk te kunnen functioneren, is het voor
christenen van belang de gereformeerde identiteit te laten functioneren in de
concrete context. Mission houdt rekening met dit feit.
Transparant: bereidheid om steeds inzicht te geven in het handelen en de
achterliggende motieven.

Dit akkoord beschríjft de samenwerking, wederzijdse verplichtingen en de organisatie op

hoofdlijnen.

Artikel 1:
De synode van de VGKSA heeft een college van zendingsdeputaten (Sendingsdeputate SuidAfrika, hierna SDSA) íngesteld. De SDSA heeft de bevoegdheíd om namens de VGKSA deze
samenwerkingsovereenkomst te onderhouden en uit te voeren en ís het aanspreekpunt
voor ZAM. De zendende kerken in Zuid-Afrika ontwikkelen het beleid voor de zending, SDSA
voert dit uit.
ZAM heeft een bestuur benoemd voor de uitvoering van alle taken van ZAM. Verre Naasten
geeft hierbij ondersteuning.

Artikel2:
en het bestuur van ZAM zijn gelijkwaardige partners in de ondersteuning van het
zendingswerk in Zuid-Afrika onder de volgende condities:
SDSA

a.

Er is een meerjarenbeleidsplan inzake het gehele mission werk van de VGKSA en een
daa raa n gekoppelde vijfja ren begroti ng, wel ke jaa rl ij ks wordt bijgewerkt.

b.

Vanuit het meerjarenbeleidsplan en de vijfjarenbegroting worden jaarlijks een
jaarplan en jaarbegroting opgesteld.

c. Een delegatie van het ZAM-bestuur woont als regel de vergadering in Zuid-Afrika
(zendingsberaad in oktober) bij, waar jaarlijks de plannen en begrotingen genoemd
onder a en b worden besproken en vastgesteld.

verantwoordelijk voor de opstelling van bovengenoemde stukken. De stukken
dienen binnen twee weken na afloop van het Zendingsberaad (in oktober) in bezit te zijn van
de secretaris van ZAM. Hierbij wordt duidelijk en onderbouwd aangegeven welk deelvan het
jaarplan en de jaarbegroting ter financiering wordt voorgelegd aan ZAM. Daarvoor kan een
ondersteuningsverzoek worden gedaan en een betaalschema worden voorgelegd. De
begroting voor het volgende jaar behoeft de goedkeuring van het bestuur van ZAM. De
begroting voor de volgende vier jaren van het vijfjarenplan wordt in principe goedgekeurd
maar nog niet definitief.
SDSA is

Artikel3:
Het bestuurvan ZAM zal het ondersteuningsverzoek van SDSA beoordelen o.a. aan de hand
van haar eigen beleid, de genoemde kernwaarden en de financiële mogelijkheden. Voor L
december, voorafgaande aan het nieuwe jaar, zal ZAM een besluit hebben genomen over de
aanvraag.

Artikel4:
juni en L december zal SDSA ZAM informeren over hun activiteiten, op basis van
jaarplan en jaarbegroting: wat is gerealiseerd, waar zijn afwijkingen, etc. Tevens wordt
halfjaarlijks een financieel overzicht gegeven: begroting, realisatie en verwachting voor het
betreffende boekjaar.
Rond

L

Artikel5:
Het door een accountant in Zuid-Afrika goedgekeurde fínanciële jaarverslag (balans en
resultatenrekening) van het voorgaande jaar zal uiterlijk 1 mei door SDSA opgesteld en
verzonden zijn aan ZAM. ZAM zal voor l juli aangeven of zij akkoord is met het financiële
jaarverslag.

ArtikelS:
ZAM wil zijn leden (achterban) zo veel als het kan betrekken bij Mission in Zuíd-Afrika.
Betrokkenheid {meeleven, voor elkaar bidden, van elkaar leren, met elkaar meedenken en
meefinancieren) van de achterban in Nederland staat of valt met actuele informatie. SDSA is
verantwoordelijk voor juiste en t'ljdige informatie, gevraagd en ongevraagd. SDSA stimuleert
medewerkers en betrokkenen op het gebied van Mission, mee te werken aan de genoemde
nform atievoorzien ing.
í

ArtikelT:
Het bestuur van ZAM is vanuit de GKv in Nederland het aanspreekpunt voor de
ondersteuning van mission in Zuid-Afrika. VGKSA zal geen ondersteunÍngsvragen op het
gebied van mission stellen aan gemeenten of andere organen van de GKv buiten ZAM om.

Artikel8:
Om de relatie tussen de VGKSA en de ZAM te bevorderen, zullen er periodiek werkreizen
worden uitgevoerd. Ruim van te voren worden werkreizen afgesproken en doelen daarvoor

geformuleerd.

Artike!9:
lndien er ontwikkelingen of gebeurtenissen zijn die het missionwerk van de VGKSA (kunnen)
raken, zal er onverwijld contact met elkaar worden opgenomen, om elkaar te informeren.

Artikel 10:
Beëindiging van deze samenwerkingsovereenkomst kan geschieden door ZAM en de VGKSA

f.

2.

in onderling overleg;
eenzijdig, met een opzegtermijn van víjf jaren (zijnde zestig maanden); of per direct
wanneer niet aan verplichtingen wordt voldaan door één van de partijen, in geval van
malversaties, etc.

Artikel 11:
ln geval van verschil van inzicht tussen VGKSA (SDSA) en ZAM over interpretatie van dit
akkoord van samenwerking zal een geschillencommissie worden benoemd. Deze bestaat uit
drie leden: een door elk van de beide partijen aangewezen persoon en de voorzitter van het
Landelijk Samenwerkingsverband Mission lVerre Naasten (of een door deze voorzitter
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Artikel 12:
Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op het moment dat beide partÍjen haar
hebben ondertekend. Met inwerkingtreding vervallen eerdere overeenkomsten tussen ZAM
(of haar rechtsvoorgangers) en de VGKSA.

Aldus vastgesteld door:
De algemene vergadering van het regÍonaal samenwerkingsverband Zuid Afrika

Mission lVerre Naasten gehouden op L1 mei 2017 in Zuidhorn.
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