
 

Binnen de Stadskerk hebben we gekozen om verschillende categorieën voor betrokkenheid bij 
zending te ondersteunen. Elke categorie kent verschillende criteria en verschillende faciliteiten.  

 
 Je bent minimaal 2 jaar actief lid van de Stadskerk, je hebt je in deze jaren actief opgesteld binnen 

de gemeente en bent daarmee bekend bij verschillende gemeenteleden. Bovendien heeft de 
gemeente daarmee beter zicht op je kwaliteiten en of die passen bij de plek die je wilt innemen; 

 Je gaat werken voor een erkende goed bekend staande christelijke (zendings)organisatie, die 
verantwoordelijkheid neemt voor het hele traject van uitzending (oriëntatie, begeleiding, pastorale 
zorg, debriefing en financiën); 

 Je leeft/bent afhankelijk van giften; 
 Je hebt een duidelijke missie en concrete werkplek; 
 Je bent fysiek en mentaal in staat en goed voorbereid om in een andere cultuur te functioneren. 

Hiervoor wordt je gevraagd een assessment te ondergaan (dit geldt alleen voor zendelingen die in 
het buitenland gaan wonen en werken); 

 Je hebt voldoende scholing gehad ter voorbereiding op lange termijn zending; 
 Je hebt een thuisfrontcommissie van tenminste 5 leden ingesteld (inclusief gemeenteleden). 

 

 Categorie Criteria op hoofdlijnen 

1 Lange Termijn Internationaal Visie voor lange termijn (>4 jaar) onder andere culturen 

Christus bekend maken in woord en daad /  

dienstbaar aan het Koninkrijk 

Dienstbaar aan de lokale kerk (voor zover aanwezig) 

Cultuur- en taalstudie -> aansluiten bij bevolking 

2 Korte termijn 

Internationaal 

Minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar onder andere culturen  

Christus bekend maken in woord en daad / 

dienstbaar aan het Koninkrijk 

Oriënterend op lange termijn zending 

Werkzaam voor erkende organisatie of studerend aan (zendingsgerichte) 

bijbelschool 

3 Projectreizen Ondersteunend aan lange termijn zendelingen van de Stadskerk tijdens door 

de Stadskerk georganiseerde zendingsreis 

4 Wijken rondom de Stadskerk Visie voor lange termijn (>4 jaar ) 

Christus bekend maken in woord en daad / 

dienstbaar aan het Koninkrijk 

Werkzaam in Vinkhuizen of Paddepoel voor minimaal 24 uur per week 

Mensen die niet in één van deze categorieën vallen komen niet in aanmerking voor inzegening als 
zendeling van de Stadskerk. Als je wel in aanmerking komt voor uitzending vanuit de Stadskerk, dan 
gelden de volgende voorwaarden voordat je daadwerkelijk kunt vertrekken: 
 80% van de begrote maandelijkse kosten van de uitzending is toegezegd voor vertrek 

(voor de gehele uitzendperiode als deze korter is dan 2 jaar en anders voor minimaal 2 jaar); 
 Minimaal is een ziektekostenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor 

vertrek. 



 

Het thuisfrontteam (hierna TFT) speelt een essentiële rol in de connectie tussen de zendeling en de 
gemeente. Zendeling en TFT vormen een team en zijn samen verantwoordelijk voor de bediening 
van de zendeling, beide met eigen taken. Hoe beter het TFT functioneert, hoe meer profijt een 
zendeling van het TFT heeft. Hoe meer het TFT als team functioneert, hoe beter het TFT de 
zendeling kan ondersteunen. Een goed functionerend TFT heeft een positieve en substantiële 
impact op de betrokkenheid van de gemeente bij de zendeling. Een goed functionerend TFT is 
echter niet vanzelfsprekend, dit vraagt een blijvende investering.  

Het TFT is een groepje mensen (minimaal 5 leden), samengesteld uit vriendenkring (liefst géén 
familie) en gemeenteleden (minimaal 2 personen vanuit de gemeente). die jou en je missie met 
raad en daad terzijde staat en regelmatig contact met je onderhoudt. Het bestaan van een goed 
functionerend TFT is een vereiste om als zendeling van de Stadskerk te kunnen worden 
uitgezonden. Het thuisfrontteam is een verbindende schakel tussen de zendingswerker en de 
gemeente (en de taakgroep zending).  
 

Wil je graag zendeling worden en pas je binnen de bovenstaande criteria, mail dan voor meer 
informatie en een intakegesprek naar zending@stadskerkvbg.nl. 
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