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Voorwoord

Verkondig het Koninkrijk van God!
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Overal in de wereld zal het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigd 
worden. Dat is niet alleen een opdracht, maar ook een heerlijke belofte die 
door Jezus zelf vervuld wordt. Met liefdevolle woorden en bewogen daden 
keek Hij om naar de verloren medemens. Hij genas hen van hun ziekten, maar 
als Zoon van God was Hij bovenal geroepen om hun zonden weg te nemen. 
Zo wees Hij tweeduizend jaar geleden heen naar de vreugdevolle komst van 
het Koninkrijk van Zijn hemelse Vader.

Niemand had oog voor dit goede nieuws van de Zoon van God. Integendeel, 
Jezus werd veracht, gepijnigd en gedood. Toch bleef Hij getrouw en 
gehoorzaam. Waarom? Om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was 
gesteld (Hebreeën 12: 2), namelijk dat mensen God opnieuw in volkomen 
harmonie zullen kennen, liefhebben en dienen. Tijdens Zijn verblijf op aarde 
en daarna – door de opgeschreven woorden van de Bijbel – roept Jezus 
mensen op, om in navolging van Hem, de woorden en tekenen van Zijn 
Koninkrijk door te geven. We komen deze mannen en vrouwen wereldwijd 
tegen. Ze zijn geroepen en gepassioneerd om in de voetstappen van hun 
Meester te gaan: evangeliserend in de dorpen van India, onderwijzend in 
de huisgemeenten in Cuba, pastoraal bewogen in de door burgeroorlog 
beschadigde samenleving van Oeganda, enzovoort. 

Het zijn mannen en vrouwen die in hun eigen omgeving met een brandend 
hart het Koninkrijk van God verkondigen en zo tekenen van liefde en 
bewogenheid uitdelen. Het gaat eigenlijk nergens zonder smaadheid, zwakte 
of vervolging. Daarom mogen we vanuit NET Foundation hen niet alleen 
toerusten, maar ook biddend bemoedigen. Tegelijk worden wij ook zelf door 
hen geïnspireerd en aangemoedigd om Jezus blijvend te volgen. We hopen 

dat u hiervan iets proeft in dit jaarverslag! 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

 Raymond Warnaar
 directeur

3



4

Visie, missie en strategie
Geroepen om te verkondigen
De diepste drijfveren van het werk van NET 
Foundation komen op uit de woorden van de Heere 
Jezus aan Zijn discipelen, om het Koninkrijk van 
God wereldwijd te verkondigen en alle volken te 
onderwijzen. Dit vond daadwerkelijk plaats na de 
uitstorting van de Heilige Geest. Vandaag weten 
wereldwijd tienduizenden (leken)voorgangers en 
evangelisten zich geroepen om in navolging van de 
apostelen, de woorden van de Bijbel in hun omgeving 
te verkondigen. De overgrote meerderheid van deze 
mensen heeft hiervoor echter onvoldoende Bijbelse en 
praktische toerusting ontvangen. Hierdoor staan veel 
predikers – vaak onbewust en ongewild - open voor 
onjuiste Bijbelse opvattingen over het karakter en de 
doorwerking van het Evangelie in levens van mensen 
en lokale gemeenschappen. Vooral allerlei afgeleide 
vormen van het zogenaamde welvaartsevangelie 
hebben een schadelijke invloed op de verkondiging en 
verspreiding van het Evangelie.

Onze visie en missie
Het is de visie van NET Foundation om in 
samenwerking met lokale Bijbelgetrouwe gemeenten 
en opleidingsinstituten deze eenvoudige voorgangers 
de benodigde kennis, vaardigheden en begeleiding 
aan te reiken, zodat zij het werk als voorganger of 
evangelist in getrouwheid en bekwaamheid kunnen 
verrichten (2 Timotheüs 2: 2). Het verlangen is dat de 
lokale voorganger of kerkleider vanuit zijn roeping en 
bediening, vrucht op het werk zal zien in de lokale kerk 
en gemeenschap en weerbaarder is tegen verkeerde 
invloeden van buitenaf.

Onze missie is het toerusten, begeleiden en 
bemoedigen van voorgangers voor het werk in 
Gods Koninkrijk. Om dat mogelijk te maken is het 

belangrijk dat zij naast het bezit van Bijbelse en 
theologische kennis, ook vanuit een innerlijke 
overtuiging en met praktische vaardigheden in 
staat zijn om met ‘hoofd, hart en handen’ hun werk 
te verrichten. Om dit mogelijk te maken wil NET 
Foundation zoveel mogelijk aansluiten bij de context 
van haar doelgroep en gebruik maken van de inzet 
van lokale medewerkers en partnerscholen. 
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Hoe doen we dat? We werken met een drietal 
programma’s:

1. Het face-to-face toerusten van voorgangers vanuit 
lokale NET Study Centres 

2. Het faciliteren van theologische opleidingen bij het 
opzetten van online onderwijs 

3. Het ontwikkelen en aanbieden van NET Courses 
online

Met deze drievoudige aanpak willen we zo direct 
en effectief mogelijk onze missie realiseren in de 
verschillende contexten waar NET Foundation 
werkzaam is.
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NET wereldwijd in 2018
prioriteitsgebieden aandachtsgebieden

In 2018 is de lijn doorgezet om te kiezen voor meer 
impact van NET in bepaalde landen van de regio, 
want we kunnen niet overal tegelijk werkzaam zijn. 
Maar daar waar we aanwezig zijn, willen we intensief 
samenwerken met de lokale partnerscholen of door 
middel van het opzetten van een eigen NET Study 
Centre in samenwerking met lokale medewerkers.
 
In Latijns-Amerika is NET in een tweetal landen 
actief met haar eigen Study Centres, namelijk in 
Cuba en Ecuador. Samenwerking vindt plaats met 
theologische opleidingen in Mexico, Peru, Ecuador 
en Brazilië. Daarnaast zijn er jarenlange contacten 
met opleidingen in Colombia, Chili, Costa Rica, Cuba 
en Argentinië.

In Afrika richt NET zich op de landen Oeganda, 
Kenia en Ethiopië. Daarnaast werkt NET samen 
met opleidingen en organisaties in Ghana, Nigeria, 
Zambia en Zuid-Afrika.
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In het Midden-Oosten en Zuidelijk Azië richt NET zich 
op de landen Egypte, India, Israël, de Palestijnse 
gebieden en Pakistan. Er is in 2018 een pilot project 
opgezet met voorgangers uit China. In Singapore 
faciliteert NET een plaatselijke protestantse gemeente 
die online cursussen aanbiedt.

De hiervoor genoemde samenwerking in de vorm 
van het aanbieden van training, cursusmaterialen 
en software, vindt plaats tijdens bezoeken. In 
het afgelopen jaar is er daarnaast steeds meer 
gebruik gemaakt van online trainingsmaterialen en 
videoconferenties.
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NET Study Centres
Opzet van de NET Study Centres
NET is in 2018 begonnen met het opzetten van lokale 
NET Study Centres in een zestal landen. Het gaat om: 
Cuba, Kenia, Oeganda, Ecuador, India en Pakistan.
Door deze lokale Study Centres willen wij zo dicht 
mogelijk bij de belangrijkste doelgroep komen, 
namelijk de lekenvoorgangers die veelal geen toegang 
hebben tot andere opleidingen en ook niet online 
bereikbaar zijn. Voor elk NET Study Centre wordt in 
samenwerking met lokale kerken en Bijbelscholen 
zorgvuldig een team samengesteld, bestaande uit een 
coördinator en een of meer docenten en assistenten. 
Zij worden vervolgens door de medewerkers van NET 
Foundation toegerust en online begeleid. Daarna 
trainen zij de lokale voorgangers en begeleiden zij hen 

in de praktijk van het gemeenteleven.
Het is voor NET van groot belang met de juiste lokale 
mensen samen te werken. Samen met betrouwbare 
kerken en plaatselijke organisaties zoeken we daarom 
naar mensen die bij het NET profiel passen, qua 
identiteit en bewogenheid. Daarnaast is het van belang 
dat de lokale medewerkers de juiste onderwijskundige
en organisatorische vaardigheden bezitten, die nodig 
zijn om het lokale NET Study Centre vruchtbaar te 
laten zijn.

Thema’s van het NET Study Centre
De toerusting vanuit het lokale NET Study Centre vindt 
plaats op basis van het curriculum van NET Courses. 
Zie tabel:

Year Conference Content/courses

1: LIFE 1. God’s calling God is the source of our faith and calling. He calls us personally and to 
the ministry

2. The Old Testament The content and main teaching of both the Old Testament ...

3. The New Testament ...and the New Testament, with Christ as the center of history

2: GROWTH 4. Passion to preach Conveying the gospel through preaching...

5. Desire to teach ....and teaching, to build up the church

6. Discipleshop The work of the Holy Spirit in and through the believer by personal 
change (discipleship) and social change (service)

3: CHANGE 7. Pastoral care Pastoral care and ...
8. Marriage ...(pre-) marriage and family counselling

9. Church planting Nature, organization and administration of the Church with a focus on 
spotting the gifts and talents of your church members and organizing 
the church to help the members to witness and to plant new churches
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In elk Study Centre worden de cursussen 
gecontextualiseerd (aangepast, vereenvoudigd, 
vertaald) met ondersteuning vanuit NET Foundation. 
De cursussen worden drie keer per jaar aangeboden 
tijdens een driedaagse conferentie zodat het 
curriculum in drie jaar doorlopen kan worden. Tussen 
de conferenties door werken de deelnemers aan 
opdrachten in hun eigen gemeente en zullen ze door 
bezoeken, maar ook door online media, met elkaar 
verbonden blijven.
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NET in Afrika
In sommige steden in Afrika vind je op haast 
elke hoek van de straat een kerk. De kerk groeit 
er zo hard, dat er in 2018 voor het eerst in de 
wereldgeschiedenis meer christenen in Afrika dan in 
Latijns-Amerika woonden. 

Toch is het geen gemakkelijk continent om christen 
te zijn. In sommige landen zoals Nigeria is er veel 
vervolging en sterven er jaarlijks gelovigen, alleen 
omdat ze christen zijn. Juist predikanten kunnen 
het in het Westen en Noorden van Afrika hierdoor 
moeilijk hebben. 

Naast dit gevaar zijn er op z’n minst nog drie 
bedreigingen zichtbaar op het Afrikaanse continent. 
Het eerste is dat er door veel laagopgeleide 
predikanten en evangelisten regelmatig onbijbels 
onderwijs gegeven wordt. Vooral het onderwijs 
vanuit de welvaartstheologie is populair: ‘Als jij 
aan God je geld geeft (via de kerk), dan zegent 
God jou met materiële goederen.’ Het tweede 
gevaar is de oprukkende islam: olieproducerende 
landen ‘planten’ moskeeën op plaatsen waar de 
islam nog afwezig is; het geld en de plek lokt de 
omwonenden. Het derde gevaar is vreemd genoeg 
de secularisatie. Nu is nog bijna iedereen betrokken 
bij een religie, maar door het oprukkende westerse 
gedachtegoed verliezen vooral jongeren het contact 
met de kerk. 

Voor NET betekent dit dat goed Bijbelgetrouw en 
Christocentrisch theologisch onderwijs voor het 
continent een speerpunt is. Kerkleiders die hun 
Bijbel oppervlakkig kennen en geen antwoord 
hebben op de vragen van gemeenteleden over 
vervolging, de westerse invloed, de islam of de 
welvaartstheologie kunnen door goed onderwijs 
enorm geholpen worden om de Heere en Zijn kerk 

Gerald heeft zelf op KEST gestudeerd en is al tien 
jaar bezig met kinderevangelisatiewerk. Hij is in 
dienst bij een organisatie, die ‘Advancing Ministries 
of the Gospel’ heet en op hetzelfde terrein als KEST 
gevestigd is. 
Hij werkt in de bibliotheek van KEST samen met Ivan 
en is verantwoordelijk voor de website van KEST en 
ook netwerkbeheerder. 
Hij vindt het fijn om bij online onderwijs betrokken te 
zijn. Hij wil er veel van leren en verwacht dat dat ook 
in Uganda de toekomst wordt.

Gerald Ruhangarineitwe
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beter te dienen. In 2018 hebben we ons vooral 
gericht op drie landen: Ethiopië, Kenia en Oeganda.

Ethiopië 
De samenwerking van NET met het Evangelical 
Theological College (ETC) is door de onlusten die 
in 2016 begonnen, destijds in een impasse geraakt. 
In 2017 bleven de contacten goed en bezocht dr. 
Seblewongel Asrat ons in Nederland, maar kwam 
desondanks het werk nog niet echt van de grond. 
In 2018 veranderde de politieke situatie en kon 
er veel gebeuren. We hebben de ETC bezocht 
en daar was enthousiasme om daadwerkelijk te 
beginnen met het opzetten van online onderwijs. 
Ook andere scholen toonden hun interesse tijdens 
een door de ETC georganiseerde ontmoeting. 
Voor de meeste onderwijsinstellingen was het 
een eerste kennismaking met online onderwijs. 
Uiteindelijk is het in eerste instantie alleen de 
ETC die het in 2018 echt oppakt. Daarnaast is er 
binnen ETC een  jonge enthousiaste coördinator 
aangesteld. Peter Warnaar reisde juli 2018 af om 
de mensen binnen ETC een intensieve training te 
geven. Inmiddels zijn begin 2019 de eerste online 
cursussen daadwerkelijk aangeboden. In mei 2019 
vindt de follow-up plaats richting ETC en de andere 
potentiële theologische opleidingen.

Kenia  
In Kenia heeft NET sinds 2012 contact met de in 
Nairobi gelegen International Leadership University 
(ILU). Door wisselingen in de staf en moeilijkheden 
rondom de accreditatie was het aanbieden van 
online theologisch onderwijs haast stil komen te 
liggen. In 2018 is er een nieuwe impuls gegeven 
aan het online onderwijs. Na een bezoek van 
Raymond Warnaar en Adriaan Verwijs begin 2018 
is er nagedacht over de toekomst van online 
onderwijs en heeft de staf een begin gemaakt met 
de taakverdeling en de planning. Een door NET 

‘Genade is niet kosteloos, de 
genade heeft onvoorstelbaar 
veel gekost. De zoon van God, 
de Heere Jezus Christus is 
naar de aarde gekomen en 
heeft voor de zonde geleden 
en is gestorven. Maar het 
wonder is dat genade voor de 
mens wel kosteloos is.’

David Wafula heeft het afgelopen jaar ds. Eric Ngala 
geassiteerd bij de cursussen van NET in Kitale. 
Hij is erg enthousiast over de NET Courses omdat 
de discussies ervoor zorgen dat de deelnemers 
het geleerde kunnen gaan toepassen in hun eigen 
contact. 

Deze training is erg belangrijk voor hem, zijn 
gemeente en alle andere lekenvoorgangers. Hij wil 
graag voor een lange tijd hierbij betrokken zijn.  
David Wafule, Kenia

NET Studycentre
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opgestelde overeenkomst is inmiddels ondertekend, 
zodat in 2019 verdere scholing van de staf en 
de ontwikkeling van online modules kan worden 
hervat.

NET Study Centres in Kenia
In het dorpje Bumala, in Noordwest-Kenia, is 
ds. Eric Ngala Mutumbi de coördinator van 
een van de eerste NET Study Centres. Onder 
begeleiding van NET en gebruik makend van 
de cursusmaterialen van het NET Curriculum is 
ds. Eric Ngala afgelopen jaar samen met enkele 
assistent-trainers actief betrokken geweest bij de 
toerusting van voorgangers en andere leiders in 
de gemeente. In februari en juni werd hij hierbij 
geassisteerd door Adriaan Verwijs en Raymond 
Warnaar. De onderwerpen die in 2018 behandeld 
werden, zijn: De roeping van de voorganger (1) en 
het voorbereiden en houden van een preek (2). Ds. 
Eric Ngala heeft op vier andere plaatsen dezelfde 
cursussen gegeven. Meer dan honderdvijftig 
voorgangers en evangelisten hebben deelgenomen 
aan deze conferenties. Naast het werk in Kenia 
is ds. Eric Ngala zich ook gaan oriënteren op 
uitbreiding van het werk in Congo en Zuid-Soedan.

Oeganda 

Kampala Evangelical School of Theology (KEST) 
De samenwerking met de theologische opleiding 
Kampala Evangelical School of Theology (KEST) 
in Kampala ontwikkelt zich goed. In 2017 is een 
overeenkomst getekend en is, na een online cursus 
gevolgd te hebben, de staf getraind door Monique 
van der Werf en Corien de Wit. KEST heeft zestig 
studenten die dagelijks les krijgen op locatie. Er 
is een training gegeven om het online platform in 
te gaan zetten voor afstandsonderwijs. Inmiddels 
worden de gewone lessen omgewerkt tot lessen die 
online aangeboden kunnen worden. KEST focust 

Deelnemers conferentie Anaka - Uganda

NET in Afrika
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daarbij op vier gebieden: kennis van de Bijbel (1), 
kennis van theologie (2), praktische vaardigheden 
die nodig zijn voor het ambt van predikant (3) en 
christelijk dienend leiderschap (4). De opleiding 
richt zich op de vele duizenden voorgangers in 
Oeganda die geen opleiding hebben gehad. Op dit 
moment worden er jaarlijks ruim honderd mensen 
bereikt met hun afstandsprogramma. KEST en NET 
hebben in 2018 de eerste stappen gezet om te 
kijken hoe beide organisaties nog intensiever met 
elkaar kunnen samenwerken om in de toekomst 
meer christelijke leiders te bereiken.

Draagt Elkanders Lasten (DEL) in samenwerking 
met ZOA
Door deel te nemen aan het DEL-project van 
het Reformatorische Dagblad, dat door ZOA 
in Oeganda uitgevoerd wordt, kon NET ook in 
Oeganda haar missie uitvoeren. Tijdens een eerste 
bezoek aan het ZOA-project is geïnventariseerd 
op welke gebieden toerusting gewenst is. Daarbij 
kwamen thema’s als huwelijk, gezinsleven, 
christelijke ethiek, pastoraat en onderwijs naar 
voren. Uit die thema’s is een selectie gemaakt 
om cursussen te geven. Inmiddels zijn er drie 
cursussen gegeven; twee in 2018 en één in 
2017. Het cursusmateriaal is vertaald in de lokale 
Pokot- en Acholi-talen. Vier lokale medewerkers 
werden door Rutger Mauritz op afstand gecoacht, 
en hij verzorgde samen met die medewerkers de 
trainingen ter plekke. Op de trainingsdagen was 
er steeds ’s ochtends ruimte voor theorie en ’s 
middags aandacht voor de praktijk. Deze manier 
van werken was nieuw voor NET, en heeft er toe 
geleid dat we nu vier gemotiveerde mensen op 
het veld hebben die in 2019 leiding willen gaan 
geven aan het opzetten van een NET Study Centre 
Oeganda.
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NET in Latijns-Amerika
De nood
Uit een onderzoek dat in Latijns-Amerika (LA) 
werd uitgevoerd is gebleken dat tachtig procent 
van de voorgangers in actieve dienst geen officiële 
theologische scholing heeft ontvangen. Het is echter 
niet overal in LA hetzelfde. Hoewel deze nood in al 
deze landen bestaat, zijn er enkele landen, zoals 
Brazilië en Mexico, met een grote bevolking en een 
groeiende kerk, waar de noodzaak tot opleiden van 
nieuwe voorgangers het meest aanwezig is. Officiële 
theologische opleidingen zijn gevestigd in de grote 
steden, op het platteland vind je bijna niets. 
 
Theologische instituten doen hun werk op traditionele 
wijze. Dit brengt hoge kosten met zich mee en er 
zijn ook problemen betreffende het functioneren. Er 

‘Door mijn deelname 
heb ik een geweldige 
gelegenheid gehad 
tot reflectie en het 
ontwikkelen van 
toekomstperspectief 
voor het online 
aanbieden van 
cursussen vanuit 
SEBIME. Het was 
een verrijkende tijd 

door het delen van ervaringen met en van andere 
instellingen. Wanneer ik hen met ons vergelijk, 
heb ik het gevoel dat we het tot nu toe goed 
doen. We hebben echter ook opgemerkt dat er 
nog een lange weg te gaan is in het bereiken van 
meer efficiëntie bij de interne processen van onze 
instelling en om voortgang te boeken in ons online 
toerustingsproject. Ik ben bemoedigd doordat ik 
deel uitmaak van het team van onze organisatie 
en dat ik mijn aandeel mag leveren aan nieuwe 
mogelijkheden van online toerusting. Hartelijk 
dank! Moge God doorgaan met het zegenen van 
de inspanningen van Overseas Council en NET 
Foundation, die met ons optrekken over deze 
nieuwe paden tot opbouw van Gods Koninkrijk in 
Mexico.’

Miriam Hernández, van onze partnerschool 
SEBIME, Mexico
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zijn veel studenten die wel bereid zijn om te leren, 
maar dit niet kunnen vanwege hun persoonlijke 
omstandigheden (werk, studie, gezin) en hun 
activiteiten in de gemeente. Zij zullen nooit naar 
een theologische instelling gaan om een opleiding 
te volgen. Ook zijn er veel potentiële studenten die 
zich op grote afstand van theologische instellingen 
bevinden, mensen met een laag inkomen en zonder 
toegang tot internet, maar wel met bereidheid om 
scholing te ontvangen. 

Samenwerking met theologische instituten
In het licht van deze nood besloot NET zich te 
richten op twee van de grootste landen in deze regio: 
Brazilië met 180 miljoen en Mexico met 130 miljoen 
inwoners. NET werkt vooral in het noordoostelijke 
gebied van Brazilië, mogelijk het armste en 
dichtstbevolkte deel. Hier is contact gelegd met het 
netwerk van Bijbelscholen die verbonden zijn met 
onze partnerschool in Recife (Seminario Biblico 
do Nordeste). Ook zijn afgelopen jaar contacten 
gelegd met de twaalf theologische partnerscholen 
die verbonden zijn met de Reformatorische 
Presbyteriaanse Kerk in Mexico en met een viertal 
opleidingen dat samenwerkt met de organisatie 
Overseas Council in Cuba. 

NET sloot in 2018 overeenkomsten met drie nieuwe 
Bijbelscholen: SENAMEX en Aventura in Mexico en 
Fundacíon Emanuel in Ecuador. Daarnaast steunde 
NET de huidige partners, zodat zij in staat waren om 
lokale en externe veranderingen door te voeren. 

Samen met Overseas Council maakte NET deel 
uit van een opleidingsproject van zes maanden, 
dat aangeboden werd aan acht geselecteerde 
theologische opleidingen uit LA die met online 
programma’s zijn begonnen. 

Userstory Luis Nazareno

“I thank God for this program and 
also to the facilitators that were used 
in this event. May the Lord bless 
you, with grace and wisdom. (Luis 
Nazareno, Church Trinitaria Ami).”
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NET Study Centres (NSC)
NET was actief in vier Study Centres in Cuba en 
Ecuador. In Cuba in de hoofdstad La Habana en 
in Santiago de Cuba, en in Ecuador in de steden 
Esmeraldas en Borbón. Daar belegde NET zeven 
trainingsbijeenkomsten rondom de thema’s: ‘Zorg 
voor Mijn schapen’ en ‘Passie voor preken’. De 
trainingen werden verzorgd door Edgar Baldeón, 
Fabricio Medina, Gert Nieuwenhuis, Adriaan Verwijs 
en Raymond Warnaar. Deze bijeenkomsten zijn ook 
waardevol om meer begrip te krijgen voor de context 
waarin de voorgangers staan, om de mensen te leren 
kennen, de nood te voelen en zo de inhoud van de 
cursussen bij te stellen. 

Training in Ecuador

NET in Latijns-Amerika
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SINGAPORENET in het Midden-Oosten 
en Zuid-Azië
Israël en de Palestijnse gebieden

In het Midden-Oosten richten we ons vooral op Israël 
en de Palestijnse gebieden. We werken in deze 
twee gebieden al jaren samen met twee voor ons 
belangrijke partners. In 2012 is een samenwerking tot 
stand gekomen met de theologische opleiding Israël 
College of the Bible (ICB). Het ICB biedt cursussen 
aan in het Engels, Hebreeuws, Russisch en Arabisch. 
De meeste studenten zijn Messiasbelijdende joden, 
maar er zijn ook Arabischsprekende christenen 
en christenen vanuit andere continenten die het 
afstandsonderwijs van de ICB volgen. Het ICB heeft 
ongeveer driehonderd online studenten. Het ICB is 
onderdeel van de invloedrijke organisatie One for 
Israël (oneforisrael.org).

Het Bethlehem Bible College (BBC) richt zich vooral 
op de Arabische wereld. Hun studenten komen 
niet alleen uit de Palestijnse gebieden, maar ook 
uit andere landen in het Midden Oosten en zelfs 
daarbuiten. Dan gaat het vaak om studenten die 
in een context van vervolging om het geloof leven. 
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Er staan nu achttien cursussen online, die aan 
honderdvijftig studenten in het Midden-Oosten 
aangeboden worden; een doel dat het BBC gesteld 
had voor 2018. Afgelopen augustus hebben twee 
bestuursleden samen met Adriaan Verwijs een 
bezoek gebracht aan de ICB en de BBC en vooral 
het laatste bezoek was goed. Veel van de video’s 
worden in een eigen studio opgenomen. Het 
materiaal dat de BBC produceert is behalve Bijbels 
en Christocentrisch, zeker ook professioneel en 
contextueel.

Egypte 
Sinds 2017 werken we samen met de Orthodox 
Koptische kerk in Egypte. Samen met ds. Jos 
Strengholt en met de leiding van de Koptische kerk 
wordt een online Bacheloropleiding ‘Vroege Kerk’ 
in het Arabisch ontwikkelt. Het curriculum is zo 
samengesteld dat er behalve naar de geschiedenis 
van de vroege kerk, ook door de bril van de vroege 
kerk naar de theologie gekeken wordt. Heel veel 
documenten uit die tijd lenen zich daar prima 
voor, omdat de visie op de kerk (de belijdenis van 
Christus als de enige Verlosser, de leer van de 
Drie-eenheid en andere onderwerpen) zich juist in 
die begintijd ontwikkeld hebben. We konden voor dit 
programma in het Arabisch niet onze gebruikelijke 
online leeromgeving gebruiken, maar moesten op 
zoek naar een platform dat beter kon omgaan met 
Arabisch schrift. Na het onderzoeken en vergelijken 
van verschillende mogelijkheden is uiteindelijk Matrix 
geselecteerd. Adriaan Verwijs is drie keer in Egypte 
geweest om dit programma samen met ds. Strengholt 
en bisschop Thomas op de rails te zetten. De tweede 
keer is er een training gegeven over het maken van 
cursussen in Matrix. De Bacheloropleiding ‘Vroege 
kerk’ bestaat uit vijftig onderwerpen met elk twaalf 
korte lessen. Er zijn inmiddels ruim honderd video’s 
opgenomen voor die lessen en het is de verwachting 
dat in september 2019 de helft van het curriculum 

Userstory Samuel Raju

Samuel Raju is de jongste zoon in een 
domineesgezin. Zijn ouders zijn van oorsprong 
hindoe. Toen zijn vader, in dienst van het leger, 
bijna verdronk, hoorde hij een stem: ‘I will save you’. 
Het leidde tot zijn bekering en tot een roeping voor 
predikant. Zijn vader diende 39 jaar en plantte 72 
kerkjes. Deze Samuel (inmiddels 54 jaar oud) is 35 
jaar geleden door Johannes 3:16 tot geloof gekomen 
en heeft vervolgens in de Filippijnen gestudeerd 
(B.Th) om predikant te worden. Hij plantte meer 
dan 30 kerken en richt zich vooral op preken en 
onderwijzen. Na Samuel werden nog twee zonen 
geboren: Luther Samuel en Samuel Ruja. De jongste 
van de drie Samuels is dus ‘onze’ Samuel en de 
contactpersoon richting NET. 
Samuel Ruja is al 25 jaar predikant, maar heeft ook 
lange tijd tot zijn pensionering (rond de 45-jarige 
leeftijd) in een ziekenhuis gewerkt. Sinds enkele jaren 
is hij fulltime predikant en directeur van een weeshuis: 
Crosspoint Ministries. Negen jaar geleden heeft hij 
een hypotheek ontvangen om het huidige gebouw van 
drie verdiepingen te kunnen bouwen. 
In het gebouw vinden kerkdiensten plaats (plaats voor 
ongeveer 350 mensen), bevindt zich het weeshuis 
(ongeveer 45 kinderen) en is ook een school 
gevestigd. Samuel Ruja heeft samen met lokale 
evangelisten op 192 plekken een gemeente gesticht.
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beschikbaar is en de eerste voorgangers uit de 
Koptische kerk met de opleiding kunnen beginnen.

Zuid-Azië

India
In maart 2018 hebben Raymond Warnaar en 
Adriaan Verwijs een reis naar India gemaakt. Tijdens 
die reis hebben ze op twee plaatsen (Bangelore 
en Hyderabad) afgevaardigden van kerken, 
zendingsorganisaties en scholen ontmoet, met een 
tweeledig doel. Ten eerste om waar nodig te kunnen 
helpen leerinhoud online te zetten en ten tweede om 
vanaf 2018 voorgangers en kerkleiders met behulp 
van NET Courses en het opzetten van een NET 
Study Centre te gaan toerusten voor hun werk in de 
gemeente. 

Op één plek in India, in Eluru, is er al een training 
gegeven als een pilot in India. Die conferentie ging 
over de roeping en het werk van een predikant. Er 
waren rond de dertig voorgangers. Gekeken wordt 
of hier een NET Study Centre van start kan gaan. In 
juli is op dezelfde plek een tweede training gegeven, 
over hoe je een preek voorbereidt en houdt. Tijdens 
die tweede conferentie waren er rond de honderd 
deelnemers. Uit dat verschil blijkt dat het doel van de 
Study Centres, namelijk het gestructureerd toerusten 
van voorganger, nog niet helemaal begrepen werd. 
Dergelijke gebeurtenissen helpen ons om helder 
te krijgen hoe we in de praktijk vormgeven aan het 
opzetten van de Study Centres.

Eén organisatie die de training in februari bij 
heeft gewoond, gaf aan hun cursussen online te 
willen zetten. Het is een Bijbelschool die vooral 
evangelisten en zendingswerkers opleidt. We hebben 
er als NET voor gekozen om deze organisatie 
voorlopig op afstand te begeleiden. Naast het werk 

NET in Midden-Oosten en Zuid-Azië

Userstory Christen Azië

Het leven als christen is vaak moeilijk in Pakistan. 
Paul: Mijn kinderen hebben het moeilijk, we zijn 
veel bang geweest en soms zouden we het willen 
opgeven. Maar wij weten dat, zolang God het wil, we 
hier blijven wonen. We hebben geleerd moeilijkheden 
om te zetten in vreugde.
Paul en zijn vrouw hebben een grote liefde voor 
het Pakistaanse volk. ZE zitten zich in voor goed 
onderwijs, trainen predikanten en zoeken manieren 
om mensen die in steenovens werken een betere 
toekomst te geven. En dus wil hij zich inzetten om 
samen met NET Foundation voorgangers toe te 
rusten. Goed Bijbels onderwijs aan voorgangers helpt 
niet alleen kerkleiders hun werk goed te doen, maar 
helpt ook christenen om te volharden en praktisch 
liefde te laten zien aan hun medemens. 
‘Dat kan enkel door zelf het oog gericht te houden op 
de Voleinder van het geloof, Jezus’

Vanwege veiligheid van betrokkenen wordt geen 
naam en land genoemd
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van Adriaan Verwijs heeft Peter Warnaar veel 
gedaan om de training op afstand inhoud te geven. 
Er is een overeenkomst getekend en de bedoeling 
is om de eerste online cursussen in januari 2019 te 
starten.

Het is zorgelijk dat de vervolging van christenen 
sterk toeneemt in India; op dit moment worden er 
in India twee keer zoveel christenen vervolgd als in 
China.

Pakistan
Voorzitter Gert Nieuwenhuis en Adriaan Verwijs 
zijn in 2017 Pakistan geweest en hebben 
daar verschillende contacten gemaakt. Het is 
verheugend dat sommige van die contacten 
enthousiast zijn over verdere samenwerking. 
In 2018 is de band verder aangehaald, zijn er 
plannen gemaakt en zijn er boekjes van de NET 
Courses vertaald naar het Urdu. D.V. april 2019 
zal de eerste toerusting in Pakistan plaatsvinden in 
samenwerking met enkele lokale trainers. Door het 
op deze manier aanbieden van Bijbels onderwijs 
kunnen christenen in gesloten landen toegerust 
worden in hun eigen taal. 
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SINGAPORE

Christelijke Hogeschool Ede

Training Pedro Snoeier

NET in Europa

NET Foundation is in 2006 in eerste instantie 
opgericht om voorgangers en evangelisten in 
afgelegen of gesloten gebieden te ondersteunen 
bij het volgen van online afstandsonderwijs. Sinds 
2018 is NET door middel van haar Study Centres, 
ook face-to-face betrokken bij de toerusting van deze 
doelgroep in verschillende landen.

Hiervoor werkt NET sinds haar oprichting ook 
samen met theologische opleidingen, kerkelijke 
gemeenten, zendingsorganisaties en diaconale 
organisaties in Europa. Genoemd kunnen worden: 
Zending Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde 
Zendingsbond, Open Doors, ZOA, In de Rechte 
Straat, Red een Kind, Christelijke Hogeschool 
Ede, Bonisa, Gave e.a. Op verschillende manieren 
zijn deze organisaties bij ons wereldwijde werk en 
netwerk betrokken. Het kan gaan om gezamenlijke 
projecten, financiële ondersteuning, inhoudelijke 
ondersteuning (materialen), uitwisseling van lokale 
contacten, enzovoort. Verschillende van deze 
organisaties maken ook gebruik van de diensten van 
NET om eigen studenten of projectmedewerkers op 
afstand toe te rusten en te begeleiden. 
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NET Foundation is in haar activiteiten voor een 
belangrijk gedeelte afhankelijk van de juiste contacten 
met lokale theologische opleidingen en andere 
kerkelijke organisaties. Om deze partnerorganisaties 
te kunnen vinden en op waarde te beoordelen, 
werkt NET wereldwijd samen met strategische 
netwerkorganisaties als Asia Theological Association 
(ATA), Association for Christian Theological Education 
in Africa (ACTEA), Association of Theological 
Education in Latin America (AETAL), Bible 
College Consultation (BCC), Global Associates for 
Transformational Eduaction (GATE), Gereformeerde 
Zendingsbond (GZB), Missie Nederland, Network for 
African Congregational Theology (NetACT), Open 
Doors (OD), Overseas Council International (OCI), 
Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG), en 
andere regionale koepelorganisaties. Medewerkers 
bezoeken regelmatig netwerkbijeenkomsten die door 
deze organisaties georganiseerd worden. Afgelopen 
jaar gebeurde dit onder andere in Mexico (GATE) en 
Ecuador (OCI).
 

Strategische netwerkcontacten

OCI Strategische Partners
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NET Courses 
online theologische cursussen
Veel voorgangers op het zuidelijk halfrond zijn niet 
toegerust voor hun werk in de gemeente. Ze hebben 
geen opleiding kunnen volgen aan een Bijbelschool, 
bijvoorbeeld omdat ze op grote afstand van de 
Bijbelschool woonden, door hun verplichtingen voor 
hun gezin of omdat ze niet over de financiële middelen 
beschikten. Als NET hebben we gezien dat er op dit 
vlak grote nood is. Enkele jaren geleden heeft NET 
daarom besloten zelf cursussen te ontwikkelen voor 
toerusting van voorgangers. 

Op deze manier wordt door NET onder de naam ‘NET 
Courses’ Bijbelgetrouw cursusmateriaal ontwikkeld 
om lekenvoorgangers toe te rusten. De NET Courses 
bestaan uit twee series cursussen. Certificate of 
Ministry is een serie van vijf online cursussen die alle 
aspecten van het werk van een voorganger belicht, voor 
voorgangers met weinig of geen opleiding. Certificate 
of Theology is een tweede serie cursussen die 
verdiepende theologische kennis en toerusting biedt, 
vanuit het gereformeerd belijden. 

Certificate of Theology
In 2018 lag het accent op het ontwikkelen en afronden 
van de serie ‘Certificate of Theology’. Er is aan vier 
cursussen gewerkt: Survey of the Old Testament, 
Survey of the New Testament, God’s way of salvation 
and Christian marriage & family. De eerste twee 
verdiepen de Bijbelkennis van de voorganger, in de 
derde wordt de orde van het heil uitgewerkt, en de 
vierde cursus biedt een Bijbelse visie op huwelijk en 
gezin.
Het ging bij deze online verdiepingscursussen in 2018 
niet alleen om het schrijven van content en ontwikkelen 
van leertaken. Dit jaar zijn er bij de lessen ook video’s 
ontwikkeld en opgenomen. Als resultaat van deze inzet 

Online cursus over het huwelijk

Online cursus over het huwelijk
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zijn drie van de vier cursussen gereed gekomen, de 
video’s zijn opgenomen en bijna afgerond. De vierde 
cursus is in een laatste stadium van ontwikkeling en zal 
naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 als 
online cursus beschikbaar komen.  

Certificate of Ministry
Naast het ontwikkelen en afronden van de serie 
‘Certificate of Theology’, is de serie ‘Certificate of 
Ministry’ in 2018 getest en geoptimaliseerd. Het 
resultaat hiervan is dat deze online cursussen 
gebruiksvriendelijker en intuïtiever zijn geworden voor 
de student en dat deze serie er net zo uitziet als de 
nieuwste serie ‘Certificate of Theology’.   
Het is de bedoeling om ook de cursussen die in 2018 
gereed zijn gekomen, te testen en te optimaliseren. 
De eerste cursus wordt al getest: er is eind 2018 een 
cursus Survey of the Old Testament gestart. Deze wordt 
gegeven aan een groep studenten, NET trainers uit 
vijf verschillende landen, onder begeleiding van een 
online coach. Aan de ene kant een training voor hen 
ter voorbereiding op toerusting van voorgangers in hun 
land, aan de andere kant voor ons een goede test of 
de cursus beantwoordt aan de verwachtingen. Naar 
aanleiding van hun ervaringen zal de cursus aangepast 
worden.

Naast deze geplande activiteiten is in 2018 tijd besteed 
aan de doordenking van de inhoud van het hele NET 
Curriculum. De komende jaren willen we doorgaan met 
de ontwikkeling en professionalisering van cursussen. 
Verder is het, vanwege de keuze om te focussen op 
toerusting via NET Study Centres (zie onder), gewenst 
om bij de cursussen handleidingen voor trainers te gaan 
ontwikkelen.  

Aanbieden van NET Courses
Cursussen ontwikkelen is een eerste stap, ze 
aanbieden de volgende. Het voornemen was om 
de cursussen op twee manieren aan te bieden aan 

Online cursus over het huwelijk

Online cursus over het huwelijk
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lekenvoorgangers: online met online coach en face-to-
face via lokale NET Study Centres. In 2018 heeft NET 
beide sporen verkend. 

Online afstandsonderwijs
Om de cursussen helemaal online aan te bieden, is 
de website hiervoor ingericht. Voorgangers kunnen er 
nu informatie over de cursussen vinden en zich online 
aanmelden voor een cursus met een online coach. 
Intern is ook een aanmeldingsprocedure opgezet 
en de online leeromgeving is ervoor ingericht. Dat 
heeft erin geresulteerd dat er zich in 2018 diverse 
voorgangers aanmeldden. Er heeft een eerste 
pilotcursus plaatsgevonden. 

Gaandeweg het afgelopen jaar is de beslissing 
genomen om de keuze voor toerusting van 
lekenvoorgangers via NET Study Centres voorrang 
te geven. Deze vorm van toerusting past beter bij 
de doelgroep die we voor ogen hebben. NET werd 
er namelijk vaker mee geconfronteerd dat online 
onderwijs voor voorgangers in afgelegen gebieden 
niet mogelijk is. Velen hebben vanwege armoede of 
afstand geen toegang tot internet en bezitten geen 
basale computervaardigheden. Het verlangen groeide 
om hen te kunnen dienen met op hen afgestemd 
onderwijs en toerusting. 

De lokale docenten van de Study Centres worden 
vanuit Nederland online toegerust en begeleid. In 2019 
zal opnieuw gekeken worden óf en hoe deze online 
toerusting ook voor andere voorgangers beschikbaar 
kan komen.

NET Study Centres
De ontmoeting met ds. Eric Ngala Mutumbi uit 
Kenia in 2017 maakte dat deze wens realiteit werd: 
sinds januari 2018 wordt op lokale conferenties in 
verschillende afgelegen gebieden in Kenia en in 
Congo face-to-face Bijbels onderwijs en toerusting 

NET Courses

Peter Warnaar traint team ETC
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“De visie en benadering van Net Foundation spreken 
me aan. Het ontwikkelen van een cursus voor
voorgangers is een mooie kans iets te betekenen voor 
de kerk wereldwijd. Gedurende mijn jaren in
Zambia en Malawi kon ik met eigen ogen zien wat een 
uitdagingen een snelgroeiende kerk met zich
meebrengt. Er is een constant tekort aan opgeleide 
werkers in de kerk. Vooral op het platteland kan
de kerk zich geen betaalde krachten veroorloven. 
Voorgangers moeten noodgedwongen als
tentenmaker dienen. In zwakke economieën is dat 
echt een worsteling. Lang niet iedereen heeft
toegang tot basisonderwijs. Juist voor deze 
voorgangers kunnen de Net cursussen enorm 
verrijkend zijn. Kort en overzichtelijk, maar wel met 
diepgang en gericht op de praktijk. In het ontwikkelen 
van de cursus probeer ik zoveel mogelijk mijn 
broeders en zusters voor ogen te houden die vaak 
grote offers brengen om de Heere te dienen. Hun 
volharding en gedrevenheid zijn wat mij betreft al
genoeg motivatie voor ons als Net Foundation om 
verder te gaan.”

Cees Molenaar

gegeven aan (leken)voorgangers. Ds. Eric Ngala 
volgt daartoe eerst zelf de online cursussen van NET 
als student. Daarnaast geeft hij onderwijs aan niet of 
nauwelijks opgeleide voorgangers, onder begeleiding 
van NET Foundation.

In 2018 is dit concept ook in Ecuador, Cuba en 
India gestart. Op deze manier werd ook in andere 
landen die voor NET als ‘prioriteitsgebieden’ zijn 
aangemerkt, gezocht naar voorgangers die, met de 
woorden van Paulus, ‘bekwaam zijn om anderen te 
onderwijzen’ en in een NET Study Centre als trainer 
aan de slag kunnen. 
In 2018 is op deze manier in vijf landen op lokale 
conferenties training en toerusting gegeven met 
behulp van de cursussen van het Certificate of 
Ministry. De eerste twee cursussen kwamen aan bod: 
Take care of My sheep en Passion for preaching.  
Dit jaar hebben op deze manier bijna driehonderd 
cursisten de eerste cursus gevolgd en ongeveer 
driehonderdvijftig deelnemers de tweede cursus in vijf 
verschillende landen, verdeeld over drie werelddelen. 
De verwachting was dat we in 2018 honderd 
voorgangers zouden kunnen opleiden. We zijn erg 
dankbaar dat we zoveel meer voorgangers konden 
dienen met Bijbelgetrouwe toerusting.  

Omdat deze vorm van onderwijs en toerusting in een 
grote behoefte voorziet, gaat NET op deze nieuw 
ingeslagen weg door. In 2019 wil NET werken aan 
de oprichting van in totaal zes NET Study Centres 
in verschillende landen in Afrika, het Midden-Oosten 
en Latijns-Amerika. Dit is een grote verandering ten 
opzichte van vorige jaren, waarin het vooral ging 
om het faciliteren van online onderwijs. De nood 
van lekenvoorgangers en hun enthousiasme over 
toerusting via lokale conferenties heeft geleid tot 
deze strategische keuze.

Tenslotte
In 2018 is er heel veel werk verzet onder de vlag 
van NET Courses. Als NET zijn we erg dankbaar 
dat we een grote stap hebben kunnen zetten 
in de ontwikkeling van cursusmaterialen én in 
het aanbieden van de cursussen aan meer dan 
driehonderd deelnemers. 
Ook in 2019 gaat NET, met Gods hulp, verder met 
het ontwikkelen van cursusmateriaal, het werven en 
trainen van coaches en het geven van toerusting 
via NET Study Centres. Hiervoor weten wij ons 
afhankelijk van God, die op het gebed inzicht, 
bewogenheid en hulp wil geven. Zo proberen wij door 
te geven wat we zelf uit genade ontvangen hebben: 
“En wat u van mij gehoord hebt (…) vertrouw dat 
toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook 
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NET Foundation richt zich op het toerusten van 
voorgangers wereldwijd. Daarbij is het belangrijk dat 
zowel bestuur, medewerkers als vrijwilligers relevante 
kennis en ervaring hebben op het gebied van zending, 
theologie, onderwijs en technologie. 

Bestuur
Per 1 januari 2019 is de samenstelling van het bestuur 
als volgt:
• Drs. Gert Nieuwenhuis (voorzitter), voormalig 

algemeen secretaris Zending Gereformeerde 
Gemeenten (ZGG).

• Drs. Rens Rottier (tweede voorzitter), voorzitter 
college van bestuur van Driestar Educatief te 
Gouda, lid bestuur International Association for the 
Promotion of Christian Higher Education (IAPCHE), 
lid Advisory Committee of Hope University College, 
Ethiopië.

• Drs. Tineke van der Waal-Goudriaan (secretaris), 
eigenaar Bureau Groen, freelance journalist, 
redactielid van De Waarheidsvriend. 

• Dr. ir. Henk Kievit (penningmeester), Head of Faculty, 
Nyenrode Business Universiteit, lector Christelijke 
Hogeschool Ede.

• Ir. Wim Hanekamp, voorzitter college van 
bestuur Theologische Universiteit Apeldoorn en 
topsectorsecretaris bij Wageningen University & 
Research.

• Steven Middelkoop, senior jeugdwerkadviseur 
Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie 
(HHJO), programma manager Yona Foundation, 
theologiestudent predikantsmaster HHK (VU-HHS), 
lid redactieraad Gezinsgids, ambassadeur SDOK.

• Prof. dr. Mart-Jan Paul , hervormd predikant, 
senior docent Oude Testament aan de Christelijke 
Hogeschool Ede, hoogleraar Oude Testament 
aan de Evangelische Theologische Faculteit te 
Leuven en eindredacteur van de Studiebijbel Oude 
Testament.

Per 1 januari 2019 maakt prof. dr. Mart-Jan Paul weer 
deel uit van het bestuur. Het bestuur is dankbaar dat 
zijn kennis en expertise op het gebied van theologisch 
onderwijs weer beschikbaar is binnen het bestuur. 

Het bestuur vergaderde in 2018 vijf keer om de 
voortgang van het werk te bespreken. Eén vergadering 
daarvan was met het team van medewerkers en 
vrijwilligers. In deze vergadering werd gesproken over 
de visiewijziging om de focus meer te richten op het 
toerusten van lekenvoorgangers via lokale NET Study 
Centres. Daarbij werd er geïnventariseerd wat hierbij 
als positief wordt ervaren en wat aandachtspunten 
zijn. In het najaar heeft het bestuur besloten met 
het nieuwe concept Study Centres aan het werk te 
gaan. De plannen daarvoor zijn door het team verder 
uitgewerkt.

Naast de bovengenoemde vergaderingen gaan 
bestuursleden ook met regelmaat mee op werkbezoek. 
In 2018 heeft Tineke van der Waal het project in 
Egypte bezocht, de heren Henk Kievit en Rens Rottier 
het project in Israël/Palestijnse gebieden en de heer 
Gert Nieuwenhuis was betrokken bij bezoeken aan 
Cuba en Pakistan.

Organisatie

Afscheid bestuurslid Mart-Jan Paul

Afscheid Rutger Mauritz
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Medewerkers en vrijwilligers
De personele bezetting van het kantoor in Apeldoorn is 
tijdens het verslagjaar uitgebreid. Vanaf 1 januari 2018 
is Rob Jansen als vrijwilliger betrokken bij de financiële 
administratie. Rob zorgt ervoor dat de boekhouding 
tot in de puntjes geregeld is. Per 1 mei 2018 kwam 
Marianne van de Maat in dienst als coördinator 
Communicatie en Fondsenwerving (0,6 fte). Per 1 
januari 2019 vertrok Rutger Mauritz, na vijf jaren als 
vrijwilliger bij NET betrokken te zijn geweest bij het DEL 
project in Oeganda, de ontwikkeling van NET Courses 
en de online toerusting van buitenlandse studenten.

NET werkt samen met een fijne groep gemotiveerde 
en betrokken vrijwilligers die daarvoor met regelmaat 
naar het kantoor in Apeldoorn komen. Zij houden zich 
bezig met het werven van fondsen, het op orde houden 
van de financiële administratie, het schrijven van 
lessen, het coachen van studenten, het verzorgen van 
gastlessen en het aanleveren van projectvoorstellen 
en -rapportages. Zij hebben dus een belangrijke en 
waardevolle inbreng. Op dinsdag en donderdag is de 
kantoorruimte soms te klein. Ook vanuit huis worden 
door vrijwilligers diverse werkzaamheden verricht. Dit 
varieert van het vertalen van nieuwsbrieven voor onze 
partners, correctie van de Engelse taal gebruikt bij 
NET Courses, het maken van verkoopmaterialen ten 
behoeve van de stand tot het werken aan de website. 
De coördinatie van het werk in Latijns-Amerika is vanaf 
2016 in handen van Edgar Baldeón. Medewerkers en 
vrijwilligers vormen samen een betrokken team en er 
kan en mag op deze manier veel werk verzet worden.

In januari 2018 vond een nieuwjaarsbijeenkomst plaats 
met bestuur en team. In november was er een ‘heidag’, 
waarin door het team plannen werden gemaakt en 
gepresenteerd voor 2019. Verder werden er enkele 
kwartaalbijeenkomsten gehouden, waarin werd gedeeld 
wat de verschillende teamleden in de achterliggende 
tijd had geïnspireerd en waarin de plannen voor het 
volgende kwartaal werden genoemd.

Bestuur

Impressie ‘heidag’
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De missie van NET is lokale voorgangers Bijbelgetrouw toe te rusten. We brengen hiervoor mensen, ideeën 
en middelen bij elkaar en in beweging. Vanuit deze faciliterende, stimulerende en ondersteunende doelstelling 
zijn we in staat om met een relatief laag werkbudget veel te bereiken. Naast de professionele inzet van de 
medewerkers is voor ons de gepassioneerde inzet van vrijwilligers en donateurs, die vanuit een persoonlijke 
roeping of bewogenheid onze missie ondersteunen, van groot belang. 
In 2018 mocht NET Foundation haar inkomsten vanuit fondsenwerving verder zien groeien, waarvoor we als 
organisatie erg dankbaar zijn. U vindt de resultaten samengevat in tabel 1. 

1. Inkomsten per categorie

De inkomsten van deelnemers betreffen de bijdragen van de deelnemende opleidingen, waarmee een gedeelte 
van de kosten die NET voor haar primaire doelstellingen maakt, wordt gedekt. De totale inkomsten in 2018 
overtroffen de uitgaven. Deze donaties zullen in 2019 aan de doelstellingen worden besteed.

INKOMSTEN 2016  2017 Begroting 
2018

Realisatie 
2018

Begroting 
2019

Fondsenwerving
Bedrijven & fondsen 163.000 216.000 220.000 281.000 250.000
Particulieren 15.900 18.000 27.500 12.100 18.000
Kerken & verenigingen 17.300 9.700 15.000 7.900 5.000
Zendingsorganisaties & fondsen 34.500
Scholen 17.700 15.600 10.000 900 10.000
Baten uit gezamenlijke acties 15.000 38.200 52.500 68.100 140.000

Subtotaal 263.600 297.500 325.000 370.800 423.000

Opleidingen en studenten
Inkomsten van deelnemers 52.800 38.900 38.500 20.700 26.000
Overige baten
Totaal inkomsten 316.400 336.400 363.500 391.500 449.000

UITGAVEN 280.000 287.900 363.500 344.800

Bedragen in euro’s en gerealiseerde bedragen afgerond op honderdtallen

Financiën 
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2. Uitgaven toegewezen aan doelstellingen

In 2018 is de focus nog meer op de specifieke 
projecten komen te liggen. NET heeft in 2017 een 
eerste stap gezet op weg naar een projectgestuurde 
organisatie. Vanaf 2018 is er ook op projectbasis 
gerapporteerd. Onder de NET Study Centres 
proefprojecten die onder de uitgaven vermeld staan, 
vallen de projecten in Cuba, India, Kenia, Oeganda 
(DEL) en Pakistan.

De officiële jaarrekening wordt later dit jaar vastgesteld 
en zal daarna op onze website gepubliceerd worden.

UITGAVEN 2018
Opleidingen in Latijns-Amerika 79.900
Opleidingen in Afrika 49.200
Opleidingen in Midden-Oosten 
en Zuid-Azië

56.300

NET Study Centres 
(proefprojecten)

32.900

Ontwikkeling van cursussen 73.300
Bewustwording en voorlichting 9.900
Huisvestings- en kantoorkosten 19.700
Licentiekosten 23.200

Totaal 344.800

Bedragen in euro’s en gerealiseerde bedragen 
afgerond op honderdtallen 

Vanuit de inkomsten in 2018 wordt een bedrag van 
€ 46.700 besteed aan projecten in 2019.
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Communicatie en fondsenwerving
NET kijkt terug op een jaar waarin veel werk is verzet 
om voldoende financiële middelen te werven voor de 
uitvoering van de activiteiten van NET Foundation. 
In 2018 lieten de inkomsten vanuit fondsenwerving 
opnieuw een mooie stijging zien (zie tabel). 

Particulieren
Het totaalbedrag aan giften vanuit de particuliere 
sector is gedaald. Inspanningen om meer 
particulieren te bereiken, vertalen zich nog niet in 
meer giften vanuit de particulieren. Dit is een zaak 
van de lange adem. De particuliere achterban wordt 
van het werk van NET op de hoogte gebracht via 
de NET Nieuwsbrief (zowel digitaal als op papier). 
Deze nieuwsbrieven worden meerdere keren 
per jaar verstuurd aan ongeveer tweeduizend 
mensen. In 2018 is er veel aandacht besteed aan 
de aanwezigheid van NET op verschillende social 
mediakanalen. We zien hierdoor een toename van 
bekendheid door middel van volgers. Daarnaast is 
er een samenwerking aangegaan met het Christelijk 
Informatie Platform (CIP). Op dit online platform 
worden wekelijks advertenties geplaatst. Ook zal 
vanaf maart 2019 elke maand een artikel en/of 
interview op CIP verschijnen. 

Kerken en verenigingen
In 2018 waren diverse gemeenten betrokken bij het 
werk van NET Foundation. Twee keer werd een 
mailing verzonden naar diaconieën van verschillende 
gemeenten met het verzoek om financiële steun en 
een plaats op het collecterooster. Diverse diaconieën 
hebben hier positief op gereageerd. 
Presentaties over ons werk zijn gegeven op een 
vrouwenvereniging in Dordrecht en op een Bijbelkring 
in Ridderkerk.

In 2018 was NET Foundation aanwezig op 
verschillende zendingsmarkten. Het doel van de 

“Op 6 december 2018 heeft NET foundation een 
aantal inspirerende lezingen verzorgd voor leerlingen
van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap 
in Apeldoorn. Op een enthousiaste en talentvolle 
wijze wisten de sprekers de noodzaak van het werk 
van NET foundation over te brengen. Wat mij en 
de leerlingen betreft is dit absoluut voor herhaling 
vatbaar!”

J.W.J. Treur MA, docent Godsdienst

Gastles Hoornbeeck College Apeldoorn
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aanwezigheid op deze markten is in de eerste plaats 
voor de bevordering van de naamsbekendheid bij de 
achterban. De zendingsdag van de ZGG te Gorinchem 
met ongeveer vierduizend bezoekers en een regionale 
zendingsdag in Amersfoort met tweehonderdvijftig 
bezoekers zijn hiervan mooie voorbeelden. 

Scholen en zendingsorganisaties
NET zoekt naar manieren om jongeren te betrekken bij 
het werk in Gods Koninkrijk. Daarnaast zijn jongeren 
goede ambassadeurs om NET breder bekend te 
maken bij de achterban.  
In 2018 is er opnieuw contact gelegd met 
reformatorische scholen voor voortgezet en 
middelbaar onderwijs. In tegenstelling tot voorgaande 
jaren lag de nadruk nu op het geven van gastlessen 
binnen de lessen godsdienst. Door middel van het 
persoonlijk benaderen van docenten godsdienst 
kwamen we in contact met sectieleiders van drie 
scholen en zij reageerden buitengewoon enthousiast. 
In oktober waren we een dag te gast op het 
Hoornbeeck College te Apeldoorn. Samen met ds. 
Eric Ngala (voorganger en trainer voor NET in Kenia) 
en zijn vrouw Dorcas hebben we zes lessen gegeven 
over ‘De waarde van Bijbelgetrouw (theologisch) 
onderwijs.’ De leerlingen waren erg enthousiast en 
betrokken. In diezelfde week waren we te gast op het 
Van Lodenstein College te Hoevelaken. Op de afdeling 
Groen dachten we samen met de leerlingen van de 
vmbo-bovenbouw na over ons werk aan de hand van 
Genesis 2:15:  “En de Heere God nam de mens, en 
zette hem in de hof van Eden om die te bewerken 
en te onderhouden.” In december 2018 gaven we 
twee dagen gastlessen in de bovenbouw havo en 
vwo van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap 
in Apeldoorn. We hopen deze gastlessen in 2019 te 
continueren en uit te breiden. Regionale Zendingsdag Amersfoort

Presentatie Bijbelkring Ridderkerk
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Bedrijven en ondernemers/Get Connected
In het jaar 2018 is weer veel aandacht besteed 
aan contacten met ondernemers en fondsen. In 
het afgelopen jaar was er opnieuw sprake van 
groeiende inkomsten vanuit deze groep. In de 
tabel Fondsenwerving is dat te lezen. Een aantal 
van deze ondernemers en fondsen maakt deel uit 
van het Get Connected-netwerk. De deelnemers 
willen vanuit een gedeelde interesse en christelijke 
levensovertuiging actief betrokken zijn bij het werk 
in het Koninkrijk van God. De deelnemers worden 
op de hoogte gehouden door middel van digitale 
nieuwsbrieven. De jaarlijkse Get Connected-
bijeenkomst werd begin oktober gehouden. 

Deze bijeenkomst stond in het teken van ‘De 
kracht van het (digitale) Woord’. Dit werd op 
verschillende manieren uitgewerkt. Allereerst 
door prof. dr. Herman J. Selderhuis, rector van de 
Theologische Universiteit Apeldoorn en verbonden 
aan het platform Refo500. Hij wees op de grote 
kansen van digitalisering voor de verspreiding van 
het Woord. Hij maakt zelf veel gebruik van digitale 
middelen voor het inzien van buitenlandse bronnen 
die vroeger slechts in (buitenlandse) bibliotheken 
toegankelijk waren. Hij deed de oproep krachten te 
bundelen en het aanbod samen te werken. 

Onze gast ds. Eric Ngala Mutumbi, toeruster en 
trainer voor NET in Kenia, gaf voorbeelden vanuit 
het veld. Hij toonde beelden van voorgangers die 
een training gevolgd hebben. Een van hen is David. 
Hij kreeg een getuigschrift van NET Foundation 
dat hij aan de cursus had deelgenomen. Een 
dergelijk document kan dienen als bewijsstuk 
voor de overheid om aan te tonen dat hij werkelijk 
voorganger is. Ds. Eric Ngala deelde mee dat hij 
ook contacten heeft in Congo en Oeganda en dat 
hij bezig is met het opbouwen van een bibliotheek 

Laurens van der Tang

‘De uitbreiding van Gods 
Koninkrijk vindt plaats 
door de verkondiging van 
het Woord. Daarom is 
gedegen toerusting van 
Woordverkondigers enorm 
belangrijk. NET Foundation 
houdt zich daarmee bezig, 
puttend uit de rijke bronnen 
van de Nederlandse kerk 

sinds de Reformatie. Ik ken weinig doelen die 
belangrijker zijn om te steunen.’

Prof. dr. Herman J. Selderhuis
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in zijn kantoor. Voor zijn werk in de omringende 
dorpen krijgt hij hulp van een tweetal mensen. Hij 
benadrukte de noodzaak van het werk. “Er is een 
geestelijke strijd gaande,” zei hij.

Twee van de Get Connected-leden, Lennart 
Janse, CEO Peoplepower, en Lenard Prins, CEO 
Restment, deelden hun persoonlijke motivatie om 
NET te steunen. 

Bijeenkomst Get Connected 2018

Bijeenkomst Get Connected 2018



Contact
Wilt u meer weten over NET Foundation of ons werk steunen? 
Dat kan op de volgende manieren:
 

• Bid voor ons werk en voor onze wereldwijde werkers
• Steun als bedrijf, school of kerk een specifiek project, land 

of voorganger.
• Nodig ons uit voor een boeiende presentatie op een 

gemeenteavond, vereniging of bijbelkring. 
• Kies NET Foundation als bestemming voor een collecte of 

actiemarkt in uw gemeente
• Kijk eens naar de unieke mogelijkheid die NET heeft met 

betrekking tot boeiende gastlessen over bv. het thema 
zending en sponsoracties op scholen

• Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
• Volg ons op Facebook en Instagram, like en deel onze 

berichten zodat nóg meer mensen horen van ons werk

Laan van Westenenk 12 
7336 AZ Apeldoorn 
t (055) 20 00 236
e info@netfoundation.nl
w www.netfoundation.nl
IBAN NL08 RABO 0126 9306 19

Volg NET ook via social media:
 
f NET Foundation 
T Stichting_NET 
l NET Foundation voorgangers wereldwijd toerusten


