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Visie

Missie

Connect, Inspire, Change.  
Zijn wij een kerk die verbindt, inspireert en verandert.

Inleiding:
Deze visie is mede tot stand gekomen door drie belangrijke ontwikkelingen. 

1. Ds. Rob de Raad, voorzitter van de Nederlandse Adventkerk, constateerde al langer dat we als 
Nederlandse Unie van Gemeenten Conferentie (NUChC) alleen maar kunnen groeien, sterker 
worden, en verder ontwikkelen wanneer we als gehele NUChC de handen ineen slaan. We moeten 
daarom voornamelijk investeren in de groei en bloei van de plaatselijke kerkgemeenten.  
Bij het aanvaarden van zijn functie op 7 mei 2017, verwoordde hij dit in zijn toespraak als volgt:  
 
‘Ook ben ik ervan overtuigd dat het werk van verkondiging van de blijde boodschap in de eerste 
instantie in de plaatselijke gemeenten plaatsvindt. Dit betekent dat alles wat wij doen op unie- 
niveau en in de districten gericht moet zijn op het faciliteren van de plaatselijke gemeente.’  

2. Het Landelijk Bestuur ging begin april 2018 op de hei. De inzet was om helder te krijgen welke 
rol het Landelijk Bestuur voor haarzelf ziet bij het maken van beleid. Op 6 april 2018 stelde het 
LB de volgende rol voor haarzelf vast over het maken en uitvoeren van beleid: 

‘Onder Gods leiding stimuleert, faciliteert en rust het LB Zijn gemeenten toe, om het Eeuwig 
evangelie in verbondenheid met elkaar uit te dragen.’ 

3. De Trans-Europese Divisie (TED) heeft voor haar geografisch gebied veel onderzoek gedaan 
naar methoden die werkbaar zijn in West-Europa. Als gevolg van deze onderzoeken, heeft  
de TED de visie ‘Connect, Inspire, Change’geformuleerd. De Nederlandse Unie van Gemeenten  
Conferentie (NUChC) profiteert van dit werk van de TED. Het Landelijk Bestuur gaat daarom 
verder aan de slag met ‘Connect, Inspire, Change.’, Centraal hierbij staan de behoeften van de 
Nederlandse kerkgemeenten. 

Samenvattend:
Om te kunnen verbinden, inspireren en aanzetten tot veranderingen, hebben wij de inzet van 
alle leden en vaste bezoekers nodig. Zij komen samen in de plaatselijke kerkgemeenten. Het 
Landelijk Bestuur zal de plaatselijke gemeenten ondersteunen en toerusten om in de plaatselijke 
omgeving te verbinden, te inspireren en aan te zetten tot veranderingen. 

Ds. Enrico M.F. Karg 
Voorzitter voorbereidend comité LB Visie & Beleid

“Wij stimuleren iedereen om actief betrokken te zijn, omarmen alle 
verscheidenheid en vertellen heel Nederland wie Jezus is.”

Toelichting:
Als overkoepelende kerkorganisatie hebben wij een kant-en-klare formulering voor de wereld-
wijde missie van zevendedagsadventisten. De ‘missie’ zoals in dit document wordt bedoeld, is 
er een in de samenhang van een beleidsplan op Unie-niveau. Kortom: het Landelijk Bestuur wil 
vanuit de eigen Nederlandse samenhang een bijdrage leveren aan de missie van de wereldkerk. 
Concreet gaat het hier dus om de missie waarvoor het Landelijk Bestuur door de vergadering 
van afgevaardigden verantwoordelijk is gesteld.  
 
Het Landelijk Bestuur ziet de missie als een ‘droom’. Dat was ook de opdracht van de verga-
dering van afgevaardigden in mei 2017. Onder deze ‘droom’ van de afgevaardigden, hangt de 
opdracht om te investeren in zeven speerpunten: Evangelisatie, Vertrouwen, Rentmeesterschap, 
Jongeren en Gezinnen, Gebed, Geloofsbeleving en Leiderschap. 

De zeven speerpunten zijn verder uitgewerkt als doelstellingen voor dit beleidsplan.  
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De doelstellingen: Zo gaan wij verbinden: 

Doelen:
Het ledenbestand is in 2022 gegroeid met 10% ten opzichte van 2017. Verder is 
er een herkenbare handelwijze om onze boodschap digitaal (bijvoorbeeld via 
schermen) te kunnen verkondigen. Gemeentelijke evangelisatie-activiteiten 
zijn strategisch opgezet om te groeien.

 ● Wij delen het Evangelie (Speerpunt 3) 
 ● Wij bouwen aan Vertrouwen (Speerpunt 1)
 ● Wij zijn trouwe Rentmeesters (Speerpunt 6)

Zo gaan wij inspireren: 
 ● Wij investeren in Jongeren en Gezinnen (Speerpunt 4)
 ● Wij stimuleren een actief Gebedsleven (Speerpunt 7)

Zo gaan wij aanzetten tot veranderingen: 
 ● Wij groeien in Geloofsbeleving (Speerpunt 5) 
 ● Wij ontwikkelen Leiderschap (Speerpunt 2)

Toelichting:
Er hangen zeven speerpunten aan de ‘droom’. Het Landelijk Bestuur kiest ervoor 
deze ‘speerpunten’ aan te houden en om te zetten naar doelen.  
Per speerpunt zijn er doelen gesteld waarvan de inzet is deze in meer of mindere 
mate te hebben behaald in 2022. 
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Connect with: Wij delen het Evangelie 

01 Het ledenbestand is is in 2022  met 10% gegroeid ten opzichte van 2017.

Strategie tot realisatie van Doel 1:
 ● Er is een landelijke Evangelisatie-adviesraad van ervaringsdeskundigen 
opgericht waarop een beroep gedaan kan worden voor het adviseren/uit-
werken van gepaste evangelisatiestrategieën (‘marketingafdeling’).

 ● Gemeenten stellen een meerjarenplan op om samen maatschappelijk  
betrokken te zijn en om zo contacten te leggen.  

02 Er is een herkenbare handelwijze om onze boodschapdigitaal via  
apparaten met een scherm te kunnen verkondigen. 

Strategie tot realisatie van Doel 2:
 ● De Communicatieafdeling wordt uitgebreid naar ‘Communicatie & Media’, 
waardoor aan media-evangelisatie kan worden gedaan. 

 ● Hope Channel Nederland wordt opgericht, en is in 2022 volledig opera-
tioneel en onder beheer van de Communicatie-afdeling van het landelijk 
kantoor.

03 Gemeentelijke evangelisatie-activiteiten zijn strategisch opgezet om 
voor groei te zorgen.

Strategie tot realisatie van Doel 3:
 ● Er is een landelijke Evangelisatie-adviesraad van ervaringsdeskundigen 
opgericht waarop een beroep gedaan kan worden voor het adviseren/uit-
werken van gepaste evangelisatiestrategieën (‘marketingafdeling’).

Doel

Doel

Doel
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Connect with: Wij bouwen aan Vertrouwen 
 
Doelen:
1. Zorgen voor vertrouwen en bevestigen.
2. Via kwaliteitsmanagement zowel plaatselijk als landelijk investeren in de  

bestuurskunde om deze te verhogen.

01 Zorgen voor vertrouwen en bevestigen.

Strategie tot realisatie van Doel 1:
 ● Toezeggingen worden aantoonbaar nagekomen. Toezeggingen nakomen in 
verband brengen met geloofsovertuiging (‘ja’ moet ’ja’ zijn). Dit laatste wordt 
bereikt door de gezamenlijke waarden uit de organisatie leidend te laten zijn 
met te nemen besluiten.

 ● Wij handelen geheel volgens de vastgestelde kerkelijke regels en afspraken.
 ● Er zijn minimaal 1x per jaar regionale contactmomenten tussen Uniebestuur-
ders (leden LB) en haar gemeenten.

 ● Minimaal 1x per twee jaar is een gemeente bezocht door een vertegenwoor-
diging van het Uniebestuur (LB).

02 Via kwaliteitsmanagement zowel plaatselijk als landelijk investeren in de 
bestuurskunde om deze te verhogen.
 
Strategie tot realisatie van Doel 2:
Landelijk

 ● Om de kwaliteit van het bestuur verder te professionaliseren moet er meer 
aandacht komen voor opleidingen, cursussen/ congressen in ‘goed bestuur’ 
en nieuwe leiderschapsstijlen (‘Authentiek’ Leiderschap, Charismatisch  
Leiderschap’ etc.). Hierdoor zou de bevlogenheid onder bestuurders moeten 
toenemen.

 ● Voortdurend verantwoorden over doelmatigheid, bestedingen, gevolgen en 
werkwijze.  
Invoering van ‘Accountability’ bij alle lagen van de organisatie (Landelijk  
Kantoor, predikanten, gemeenten). 

Lokaal
 ● het Landelijk Kantoor organiseert jaarlijks trainingsprogramma’s voor lokale 
 leiders. Bij deze programma’s worden alle leiders ervan bewust gemaakt 
hoe wij als wereldkerk functioneren (organisatiestructuur) en hun rol in Good 
Church Governance (‘tak’ binnen de wereldorganisatie).

Doel

Doel
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Doel

Doel

Doel

Connect with: Wij zijn trouwe Rentmeesters

Doelen:
1. Rentmeesterschap meer onder de aandacht brengen bij onze leden. 
2. We zijn in 2022 een financieel gezonde organisatie.
3. Tienden zijn in 2022 gegroeid met 10% ten opzichte van 2017.

01 Rentmeesterschap (meer) onder de aandacht brengen bij onze leden. 

Strategie tot realisatie van Doel 1:
 ● Er is een Rentmeesterschapsraad opgericht waarop een beroep gedaan kan 

worden voor het uitwerken van gepaste rentmeesterschap strategieën. 

02 We zijn in 2022 een financieel gezonde organisatie. 

Strategie tot realisatie van Doel 2:
 ● Unie operationeel: Gestuurd op inkomsten en uitgaven met als gevolg  
positieve exploitatieresultaat.

 ● Ons vastgoedbeleid is dusdanig opgezet dat de onkosten gelijk of lager 
zijn dan de inkomsten uit exploitatie.

 ● Werkkapitaal weer op peil brengen volgens de richtlijnen van de Adventkerk 
(TED-normering).  

03 Tienden is in 2022 gegroeid met 10% ten opzichte van 2017.  

Strategie tot realisatie van Doel 3:
 ● Verdiepen van vertrouwen op God. In de lokale gemeenten inspireren de 
predikanten de leden om meer op God te vertrouwen. Vanuit de Rent-
meesterschapsraad komen er handreikingen om de predikanten hierin bij 
te staan.

 ● De lokale gemeenten in samenwerking met het Landelijk Kantoor orga-
niseert programma’s om leden te inspireren een leven aan te gaan met 
Jezus.

 ● Deze programma’s zijn zó opgezet om ‘geestelijke groei’ te activeren en/
of stimuleren.
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Inspiring with: Investeren in Jongeren en Gezinnen 

01 Jongeren 
Jongeren hebben op verschillende niveaus contact met elkaar, waarbij zij  
geïnspireerd worden en besluiten hun leven aan Jezus te geven. In 2022  
verwachten we minimaal 200 jongeren als lid aan onze kerk te hebben  
ingeschreven.

Strategie tot realisatie van Doel 1:
 ● het Landelijk Kantoor organiseert jaarlijks trainingsprogramma’s voor lokale 
kindersabbatschoolleiders, scouts & pathfinderleiders en/of jeugdleiders. 
Hierdoor ontwikkelt het jongerenwerk in de plaatselijke  
gemeenten zich verder en wordt professionaler.

 ● het Landelijk Kantoor organiseert jaarlijks landelijke events ter bevordering van 
onderlinge contacten en het stimuleren en activeren van geestelijke groei. 
Voorbeelden: tienerclub, kidzrally, camporee, experience 

 ● De jongeren krijgen in deze bestuursperiode minimaal twee keer de 
 mogelijkheid om een internationaal event te kunnen ervaren. 

02 Gezinnen
In 2022 zijn Adventistische gezinnen geïnspireerd en toegerust met  
handreikingen voor een stabiel(er) gezinsleven. Wij stimuleren een lokaal  
gezinspastoraat.

Strategie tot realisatie van Doel 2:
 ● Plaatselijk zijn predikanten, ouderlingen en/of diakenen via het Landelijk 
Kantoor opgeleid tot Facilitator van het Prepare- & Enrich programma. 

 ● In de plaatselijke gemeenten is het mogelijk Kids in Discipleship te lanceren 
na een training verzorgd door het Landelijk Kantoor.

 ● Het Landelijk Kantoor verzorgt voor gezinnen trainingen en toerustings- 
momenten. Bijvoorbeeld: relatie verrijkende events.

Doel

Doel
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Inspiring with: Stimuleren van actief Gebedsleven 

Doelen:
1. In 2022 worden de lokale gemeenten en het individuele lid actief  

geïnspireerd tot het aangaan en/of verbeteren van het gebedsleven.
2. Op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau zijn er contactmomenten  

om elkaar te inspireren met gebedsprogramma’s. 

01 In 2022 worden lokale gemeenten en het individuele lid actief  
geïnspireerd tot het aangaan en/of verbeteren van het gebedsleven.

Strategie tot realisatie van Doel 1:
 ● Het Landelijke Gebedspastoraatteam stelt trainingen en programma’s 
beschikbaar om plaatselijke leiders toe te rusten het plaatselijk gebeds-
pastoraat op te starten en/of verder te ontwikkelen.

 ● Er zijn regionale Gebedspastoraten naar de indeling van de ‘oude’ 5  
districten die de plaatselijke gemeenten helpen met het opzetten en  
onderhouden van Gebedsbedieningen.

02 Op Landelijk, Regionaal en Plaatselijk niveau zijn er tweewekelijkse 
contactmomenten om elkaar te inspireren met gebedsprogramma’s. 

Strategie tot realisatie van Doel 2:
 ● Het Landelijk Gebedspastoraat organiseert contactmomenten op Lande-
lijk, Regionaal en Plaatselijk niveau waarbij predikanten en leken elkaar 
tweewekelijks kunnen ontmoeten voor gebeds- en contactmomenten. 

 ● Het Landelijke Gebedspastoraat mobiliseert ‘Gebedsteams’ vanuit plaat-
selijke gemeenten tot het bidden voor projecten/verzoeken die vanuit het 
Landelijk Kantoor en Plaatselijke gemeenten worden ingediend. 

Doel

Doel
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Change through: groeien in geloofsbeleving

Doelen (geloofsbeleving):
1. Gemeenten krijgen deze bestuursperiode de mogelijkheid zich (verder) te 

ontwikkelen in het zijn van op waarden gebaseerde gemeenschappen. 
2. In 2022 is het sabbatschoolbezoek met 25% gestegen ten opzichte van 2017 

01 Gemeenten krijgen deze bestuursperiode de mogelijkheid zich (verder) 
te ontwikkelen in het zijn van op waarden gebaseerde gemeenschappen.

Strategie tot realisatie van Doel 1:
 ● Het Landelijk Kantoor voert  deze bestuursperiode een proces in dat uitgaat 
van het op waarden gebaseerd gemeente zijn, ( iCOR):

 ● Het Landelijk Kantoor zorgt voor het vertalen van iCOR-materialen naar het 
Nederlands.

 ● Het Landelijk Kantoor ontwikkelt en voert een iCOR-training in voor de  
gemeenten in Nederland.

02 In 2022 is het sabbatschoolbezoek met 25% gestegen ten opzichte  
van 2017

Strategie tot realisatie van Doel 2:
 ● Het Landelijk Kantoor stimuleert de toename van het aantal sabbatschool-
bezoekers door: 

 ○ Het uitbrengen van een handboek voor de sabbatschool.
 ○ Promoten van Total Member Involvement (sabbatschool in actie).

Change through: ontwikkelen van leiderschap

Doelen:
1. In 2022 hebben wij geïnvesteerd in het  cultiveren van op waarden geba-

seerd leiderschap binnen de NUChC. 
2. In 2022 hebben wij geïnvesteerd in het transformationeel leiderschap.  

Dit is gericht op het geven van vertrouwen en enthousiasme.

01 In 2022 hebben wij geïnvesteerd in het  cultiveren van op waarden  
gebaseerd leiderschap binnen de NUChC. 

Strategie tot realisatie van Doel 1:
 ● Het landelijk kantoor organiseert trainingen om leiders toe te rusten in op 
waarden gebaseerd  leiderschap. 

02 In 2022 hebben wij geïnvesteerd in het invoeren van transformationeel 
leiderschap.

Strategie tot realisatie van Doel 2:
 ● Het landelijk kantoor organiseert trainingen om leiders toe te rusten in 
transformationeel leiderschap. Dit is gericht op het geven van vertrouwen  
en enthousiasme.

Doel

Doel

Doel

Doel
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Begrippen & gebruikte acroniemen 

Begrippen

Visie:
Een visie is het beeld of de verwachting die een organisatie heeft van de toe-
komst. Het is een gezamenlijk beeld, gedeeld door alle betrokkenen, dat een 
verwachting geeft van de voor de organisatie relevante toekomst. Dit toe-
komstbeeld wordt kort en krachtig beschreven ineen visiedocument.

Missie: 
Letterlijk is een missie datgene dat een onderneming wil uitdragen naar 
buiten. In de praktijk ziet men een grote diversiteit aan betekenissen en ver-
schijningsvormen van missies en “mission statements”. In een missie komt  
in meer of mindere mate een antwoord op richtingsvragen zoals:

 ● Kernactiviteit: wie zijn we en wat doen wij?
 ● Betekenis voor stakeholders: wat betekenen wij voor burgers, leden en 
(vaste) bezoekers?

 ● Intenties en idealen: wat willen we bereiken, wat is onze gezamenlijke  
opdracht?

Gebruikte acroniemen

LB – Landelijk Bestuur van de Nederlandse Unie van Gemeenten van  
Zevende-dags Adventisten 

NUChC – Nederlandse Unie van Gemeenten Conferentie 

TED – Trans-Europese Divisie van de Generale Conferentie van Zevende-dags 
Adventisten 
 
i-COR – i= intergenerational, intercultural & intersocial class; 
COR= Church of Refuge
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