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NET Foundation 
Visie, missie en strategie 2019 – 2023 
 

Apeldoorn, 15 januari 2019 

 

1. Visie en missie 
1.1 Inleiding 
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 in Jeruzalem, 
Judea, Samaria en daarna tot aan de uiterste einden van de aarde in steden en afgelegen gebieden. 
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 vaak informele predikers heeft hiervoor echter onvoldoende Bijbelse en 
praktische toerusting ontvangen. In veel landen in Afrika en Azië blijkt het te gaan om meer dan 90% 
van de huidige voorgangers en evangelisten! 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 (en bijvoorbeeld ook de bevrijdingstheologie in Zuid-Amerika) 
hebben een schadelijke invloed op de verkondiging en verspreiding van het Evangelie. 

1.2 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. Dit is waar Paulus zijn leerling Timotheüs toe oproept in 2 
Timotheüs 2:2: ‘En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe 
mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.’ Het verlangen is dat de lokale 
voorganger of kerkleider vanuit zijn roeping en bediening, zichtbare vruchten zal ervaren in zijn of 
haar kerk en gemeenschap en weerbaarder is tegen verkeerde invloeden van buitenaf. Tot eer van 
God en tot het behoud en welzijn van de mensen in hun omgeving. 

De missie van NET Foundation is het toerusten 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 organisaties. Naast toerusting is ook de begeleiding en bemoediging van 
voorgangers van groot belang. 

1.3 Doelgroep 
NET Foundation richt zich in haar werkgebied vooral op (leken)voorgangers, evangelisten en andere 
gemeenteleden die een verantwoordelijke en verkondigende taak hebben binnen de lokale 
christelijke gemeente, maar hiervoor geen of weinig theologische toerusting en begeleiding hebben 
ontvangen. Naast hun reguliere beroep, waarmee ze hun gezin onderhouden, hebben ze vaak een 
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leidende rol in de plaatselijke gemeente ontvangen of zijn ze als evangelist uitgezonden naar een 
nieuw gebied om een nieuwe gemeente te stichten. 

1.4 Werkgebied 
NET Foundation is wereldwijd actief, maar kan niet overal even intensief bij de toerusting van 
voorgangers betrokken zijn. Daarom onderscheiden we  zogenaamde prioriteitsgebieden en 
aandachtsgebieden in de verschillende regio’s. 

1.4.1 Prioriteitsgebied 
Een prioriteitsgebied is een door NET Foundation uitgekozen gebied waar de urgentie om 
voorgangers toe te rusten groot is, en waar NET Foundation samen met lokale medewerkers en/of 
partnerorganisaties deze toerusting actief organiseert en faciliteert. Het betreft de volgende landen: 

In Afrika  : Ethiopië, Kenia en Oeganda 
In het Midden-Oosten : Egypte, Israël en de Palestijnse gebieden 
In Zuidoost-Azië : India en Pakistan 
In Latijns-Amerika : Brazilië, Cuba, Ecuador, Mexico en Peru 

Binnen deze prioriteitsgebieden ontwikkelt NET Foundation toerustingsprojecten die voornamelijk 
door ondernemers, fondsen of andere projectmatige donateurs worden gefinancierd. 

1.4.2 Aandachtsgebied 
Een aandachtsgebied onderscheidt zich van een prioriteitsgebied, doordat de toerusting er volledig 
geïnitieerd en uitgevoerd wordt door lokale partners. De rol van NET Foundation in deze gebieden is 
beperkt tot het ondersteunen of faciliteren van bestaande initiatieven. De financiering van deze 
activiteiten vindt plaats door de lokale partners, waar nodig aangevuld vanuit de algemene middelen. 
Ondersteunende activiteiten in aandachtsgebieden vinden op dit moment bijvoorbeeld plaats in 
China, Colombia, Kroatië, Nederland, Nigeria, Polen, Singapore e.a. 

In het vervolg van dit document zal gefocust worden op het opzetten en aanbieden van toerusting in 
de prioriteitsgebieden, zoals deze hierboven vermeld zijn, al zullen veel aspecten daarvan ook 
mogelijk van toepassing zijn op de activiteiten in de aandachtsgebieden. 

1.5 Identiteit en kernwaarden van NET Foundation 
NET Foundation wil haar missie en doel nastreven vanuit Bijbels perspectief. Dit houdt in dat NET de 
Schrift als het onfeilbaar Woord van God beschouwt. NET Foundation wil daarbij staan in de lijn van 
de Vroege Kerk, de Reformatie zoals onder andere is verwoord in de Westminster Belijdenis en de 
Drie Formulieren van Enigheid. 

Belangrijke kernwaarden voor het werk van NET Foundation zijn:  

- Afhankelijkheid: Het afhankelijk zijn van de leiding van de Heilige Geest in alle bestaande 
activiteiten en nieuwe initiatieven door middel van het Woord en het gebed. 

- Bijbelgetrouw: Het in praktijk brengen van de 5 sola’s van de Reformatie in onze wereldwijde 
toerusting: Sola fide, sola gratia, sola Scriptura, solus Christus, soli Deo gloria. 

- Samenwerken: Het opbouwen en versterken van de lokale christelijke gemeente door een 
nauwe samenwerking met lokale betrouwbare medewerkers op basis van wederkerigheid. 

- Inspireren: Het willen inspireren van christenen in onze achterban om betrokken te zijn bij 
de toerusting en begeleiding van voorgangers en evangelisten in de veelkleurige wereldwijde 
kerk. 
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2. Strategie 
De missie van NET Foundation is het toerusten van (leken)voorgangers. We doen dit door middel van 
een drietal programma’s: 

1. Het toerusten van voorgangers vanuit lokale NET Study Centres 
2. Het ontwikkelen en aanbieden van NET Courses online 
3. Het faciliteren van theologische opleidingen bij het opzetten van online onderwijs 

Met deze drievoudige aanpak willen we zo direct en effectief mogelijk onze missie realiseren in de 
verschillende contexten waar NET Foundation werkzaam is. Hieronder wordt elk van deze 
strategieën kort toegelicht. 

2.1. Lokale NET Study Centres 
NET Foundation wil door het opzetten van lokale NET Study Centres zo dicht mogelijk bij haar 
eigenlijke doelgroep komen, namelijk de ‘lay preachers’ die veelal geen toegang hebben tot andere 
opleidingen en ook onvoldoende online bereikbaar zijn. Voor elk NET Study Centre worden een of 
meerdere lokale coaches geworven en toegerust, die namens NET Foundation de training ter plekke 
aanbiedt en de doelgroep tussen de opeenvolgende trainingsmomenten begeleidt en bemoedigt. Er 
is dus sprake van een tweetal hoofdactiviteiten: 

1. De coaches worden door NET Foundation, geworven (online) toegerust en begeleid. 
2. De coaches trainen en begeleiden de lokale voorgangers face-to-face. 

De werving, selectie en toerusting van de coaches zijn belangrijke onderdelen voor het succes van de 
NET Study Centres en gebeuren zoveel mogelijk in samenwerking met plaatselijke kerken en 
partneropleidingen (voorkeursstrategie). In de profielschets van de coach wordt vooral gelet op  de 
identiteit, kwaliteit en gedrevenheid om lokale voorgangers toe te rusten.  

De toerusting vanuit het lokale NET Study Centre vindt plaats op basis van het curriculum van NET 
Courses. Ter plekke kunnen de cursussen gecontextualiseerd (aangepast, vereenvoudigd, vertaald) 
worden met ondersteuning vanuit NET Foundation door bijvoorbeeld trainingen te geven en 
evaluerende momenten in te bouwen. 

In principe worden de cursussen wordt aangeboden tijdens een tweedaagse conferentie (10-12 uur). 
Jaarlijks worden er twee tot vier cursussen aangeboden zodat het curriculum bij voorkeur in drie jaar 
doorlopen kan worden. 

De NET Study Centres zullen met projectgelden gefinancierd worden. Tegelijk is het van groot belang 
om deze vanaf het eerste moment gedeeltelijk ‘self sustainable’ te maken. Bijvoorbeeld, door het 
innen van lokale cursusgelden en door het gratis gebruik maken van bestaande cursuslokalen.  

2.2. Ontwikkelen en aanbieden van NET Courses online 
Het curriculum van NET Foundation bestaat momenteel uit een tiental cursussen die in de loop van 
de afgelopen jaren ontwikkeld zijn. Aan de hand van een meer thematische indeling (zie volgende 
pagina) zullen bovengenoemde cursussen de komende jaren verder ontwikkeld en beschikbaar 
gesteld worden. In de docentenhandleiding van elke cursus zal de theologie, visie en kernwaarden 
van NET Foundation een eigen plek hebben. Vertalingen en contextualisaties vinden plaats op het 
moment dat er in een van de prioriteitsgebieden een NET Study Centre wordt opgezet. 

De coaches van de lokale NET Study Centres worden vanuit NET Courses toegerust en begeleid met 
betrekking tot de inhoud van de cursussen. Ook zullen de NET Courses onder bepaalde voorwaarden 
beschikbaar komen voor partnerorganisaties van NET Foundation die deze cursussen voor hun eigen 
studenten willen aanpassen en gebruiken. 
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Thema Inhoud 
1. Geroepen door God Over de roeping tot het ambt en de orde des heils   
2. Gods Woord Over het Oude en Nieuwe Testament 
3. Onderwijzen en preken Vanuit de Bijbel onderwijs geven en preken  
4. Levensheiliging Leven als christen, persoonlijk en in de maatschappij 
5. Pastoraat Pastorale zorg geven 
6. Dienend leiderschap Leiding geven als één die dient 
7. Zending en evangelisatie Hoe het evangelie verkondigen in een ‘vreemde’ wereld 

 

Tenslotte wil NET komende jaren in een pilot setting haar online cursussen ook op kleine schaal en 
begeleid aanbieden aan andere (leken)voorgangers. Van deze onafhankelijke groep cursisten wordt 
verwacht dat zij (minimaal) in het bezit zijn van een internet device, toegang hebben tot een stabiele 
internetverbinding en dat zij (financieel) bijdragen aan de cursus(sen) die ze volgen.  

2.3 Faciliteren van lokale theologische opleidingen  
NET blijft theologische opleidingen ondersteunen bij de invoering van digitaal onderwijs. Dit kan door 
het aanbieden van een digitale leeromgeving, training op het gebied van online didactiek en 
beschikbaarstelling van cursusmaterialen vanuit het curriculum van NET Foundation. NET is en blijft 
hier dus vooral faciliterend en op afstand betrokken bij de toerusting van voorgangers.  

Tenslotte 
Naast de drie hierboven genoemde programma’s wil NET de komende jaren openminded blijven 
voor nieuwe kansen en manieren om nog meer niet toegeruste voorgangers te kunnen bereiken. 
Voor het welzijn van hun gemeente en hun omgeving en boven alles tot eer van God! 

 

 


