
Beleidsplan Jeannet den Hartog 
 

Inleiding 
Jeannet den Hartog is als zendelinge werkzaam onder vluchtelingen, voornamelijk in de  regio 
Hoeksche Waard en Dordrecht. Gedurende een aantal jaren heeft zij gewerkt via Stichting Gave. 
Maar vanaf juni 2020 werkt zij als zelfstandige. Samen met haar achterbancomité (het ABC)  is 
besloten om een beleidsplan te schrijven, uitsluitend voor intern gebruik bedoeld. Voor Jeannet en 
het ABC en ter inzage voor geïnteresseerden in het werk van Jeannet. 
 
Termijn van het beleidsplan    
Dit beleidsplan is opgesteld in juli 2020 en geldt tot 18 oktober 2024. Dan bereikt Jeannet de 
pensioengerechtigde leeftijd en zal zij haar werkzaamheden als zendelinge ook gaan afbouwen en 
kan zij zonder financiële achterban werken. 
 
Visie  
Jeannet verlangt ernaar dat kerken en individuele christenen hun Bijbelse opdracht oppakken om 
gastvrij te zijn naar de vreemdeling. Jeannet weet dat vluchtelingen zullen opbloeien als dat gebeurt, 
maar ook dat kerken en individuele christenen hier geestelijk rijker door worden. Jeannet is 
werkzaam in de regio Dordrecht/Hoeksche Waard en wil daar vluchtelingen leren kennen en 
koppelen aan kerken. De vluchteling woont altijd te midden van buurtgenoten en verlangt naar  
contact met de medemens. Jeannet brengt christenen in contact met vluchtelingen en vluchtelingen 
met kerken en christenen, zodat zij op weg geholpen worden, maar ook dat de ogen van de helper 
opengaan voor de wereld van deze mensen en we elkaar lief gaan hebben. 
 
Doelstellingen 
Vanuit de visie zijn de volgende doelstellingen te formuleren. 

- Dat vluchtelingen in de regio zich welkom voelen 
- Dat contacten ontstaan tussen vluchtelingen en christenen binnen de regio  
- Dat vluchtelingen advies en praktische hulp krijgen bij het inburgeren  
- Dat vluchtelingen het evangelie horen, wanneer zij hier open voor staan en zij mogelijkheden 

aangeboden krijgen te groeien in geloof  
 
Activiteiten 
Vanuit deze doelstellingen hebben wij de volgende activiteiten geformuleerd die door Jeannet al 
uitgevoerd worden of die zij graag in de komende jaren hoopt op te zetten.  

- Nieuwe vluchtelingen welkom heten in deze regio door hen te bezoeken en zo het eerste 
contact te leggen. 

- Nederlandse christenen in contact brengen met een vluchteling, soms individueel soms via 
een kerkelijke gemeente binnen de regio.  

- Na het leggen van contact hen aanmoedigen om het contact te onderhouden zodat hier een 
vriendschap uit kan voortkomen. (maatjesprogramma)  

- Bij onderlinge contacten ontstaan mogelijk openingen om over onze liefde voor God te 
vertellen. Als er interesse is, kunnen vluchtelingen uitgenodigd worden in een kerk en/of bij 
een bijbelstudiegroep.      

- Vluchtelingen samen met anderen met raad en daad bijstaan, bijv. met hulp bij de 
Nederlandse taal, formulieren invullen. 

- Kerken stimuleren om te zien naar vluchtelingen in hun woonplaats, bijv. door hen 
‘maaltijden met vluchtelingen’ te laten organiseren. 

- Organiseren en geven van Bijbelstudies voor anderstaligen. 
- Activiteiten helpen opzetten met een groep vrijwilligers, bijv. vrouwengroep, taalgroep, 

kinderclub, jeugdactiviteit. 



Organisatie 
 
Het achterbancomité   
het achterbancomité (het ABC) bestaat uit minimaal 3 personen en neemt Jeannet bepaalde taken 
uit handen.  De volgende taken zijn hierin te onderscheiden: 

- Werving van financiële steun en bijhouden van administratie 
- Stimuleren van gebed voor Jeannet 
- Communicatie naar de achterban 
- Klankbord functie: adviseren en meedenken 

 
Binnen het ABC zijn 3 functies te onderscheiden: 

- Voorzitter 
- Secretaris 
- Penningmeester 

 
Op dit moment bestaat het comité uit 4 personen. Tijdens bijeenkomsten zal Jeannet er ook altijd bij 
aanwezig zijn. 
 
Communicatie naar achterban 
Samen met het ABC organiseert Jeannet in ieder geval de volgende activiteiten om zo haar achterban 
te informeren.  

- Nieuwsbrief: Een aantal keer per jaar stelt Jeannet samen met het ABC een nieuwsbrief op. 
De nieuwsbrief kan de volgende informatie bevatten: 

o Verslag van het werk van Jeannet in de afgelopen periode 
o Komende activiteiten 
o Anekdote of verhaal van een vluchteling om zo een inkijkje te hebben in het leven 

van een Vluchteling.  
o Oproep voor gebed en evt. praktische hulp  
o Informatie vanuit het ABC 

Deze nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd naar iedereen die aangegeven heeft deze 
nieuwsbrief te willen ontvangen. 

 
- Poorttaal: Jeannet schrijft ook regelmatig een artikel voor in het gemeentemagazine van de 

EGHW. Dit doet zij om gemeenteleden binnen de EGHW te informeren over haar werk en 
aandacht te vragen voor activiteiten voor Vluchtelingen binnen de EGHW.  
 

- Informatieavond: Ieder jaar organiseert Jeannet en het ABC een informatieavond voor 
donateurs en belangstellenden. Vaak wordt een vluchteling uitgenodigd om op die avond 
iets te vertellen.  
   

- Kerstgroet: Ieder jaar ontvangen alle donateurs een kerstkaart van Jeannet als bedankje voor 
de gift van het afgelopen jaar. 

 
Zendingscommisie EGHW 
Jeannet is als zendelinge uitgezonden vanuit de Evangelische Gemeente Hoeksche Waard (EGHW) in 
Oud-Beijerland. De zendingscommissie van de EGHW ondersteunt haar zendelingen met gebed, 
financiële steun, contact met het ABC en de zendeling en bemoediging. 
 
Stichting NGW 
Stichting Nederlandse Gemeenschap voor Wereldevangelisatie (NGW) is een zendingsorganisatie die 
vanuit Nederland met circa 65 zendingswerkers het evangelie in woord en daad verkondigt. Stichting 
NGW heeft een ANBI-status en biedt donateurs van zendelingen de mogelijkheid om giften belasting 



aftrekbaar te maken. Jeannet werkt onder de paraplu van Stichting NGW. Dit houdt in dat zij haar 
faciliteert met de giftenstroom. NGW heeft geen inhoudelijke zeggenschap in de werkzaamheden 
van Jeannet.  
 
Financiën 
Giften aan Jeannet worden overgemaakt aan Stichting NGW onder vermelding van project ‘Kerk en 
Vluchteling’. Eén keer per maand keert stichting NGW het totaal aan giften uit op een rekening op 
naam van Jeannet. Stichting NGW houdt uitsluitend een van tevoren overeengekomen percentage in 
op dit giftenbedrag, als onkostenvergoeding.   
 
De penningmeester van het ABC heeft inzage in deze rekening om Jeannet te ondersteunen bij de 
financiën. Dit is op haar eigen verzoek en in overleg met de ABC, want primair is Jeannet vrij om deze 
rekening te beheren naar haar eigen inzicht. 
 
Beheer van vermogen 
Onder Stichting Gave ontving Jeannet maandelijks een salaris vanuit de giften. Hierdoor is een 
financiële buffer ontstaan, bedoeld om wisselingen in salaris te voorkomen. Deze buffer heeft 
Stichting Gave nu aan Jeannet uitgekeerd op de speciale rekening.  
Een gedeelte van dit bedrag zal weer als buffer gebruikt worden, om perioden te overbruggen 
wanneer de hoogte van de giften minder zijn.  
Het andere gedeelte van deze buffer kan Jeannet gebruiken bij onvoorziene uitgaven (bijv. nieuwe 
auto, kapotte wasmachine enz.). Dit gebeurt in overleg met de ABC. 
 
Opgesteld per 19 augustus 2020 
 
 
 
 


