
Nazarene  Missions 
wordt  gefinancierd 
door  de  ruimhartige 
giften  van  mensen 
en  kerken  overal  in 
de wereld

UW GIFTEN VORMEN HET 
FUNDAMENT WAAROP HET WERK 
VAN NAZARENE MISSIONS RUST

Dit kerkelijk fond (WEF) voorziet 
Nazarene Missions van de middelen die 

hen in staat stelt om wereldwijd 
zendingswerk te doen. Iedere 

plaatselijke Kerk van de Nazarener 
wordt uitgenodigd om aan Nazarene 
Missions deel te nemen door bij te 

dragen aan het Wereld Evangelisatie 
Fonds.

zending.nazarener.nl

NEEM CONTACT OP

de missie
hoe we 

FINANCIEREN

 

We zijn een gezamenlijke, mondiale kerk
die samen Nazarene Missions ondersteunen. 
Onze gemeenschappen wereldwijd laten in 
hun omgeving zien hoe Jezus lieffde door zijn 
boodschap en onze daden mensenlevens 
veranderd.
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 WERELD 
EVANGELISATIE

 FONDS

ZENDELINGENREGIO'S 

Het grootste deel van de giften aan het 
Wereld Evanglisatie Fonds gaat naar het 
zendingswerk in de Nazarener regio's: Afrika, 
Azië-Pacific, Eurazië, Meso-Amerika 
Zuid-Amerika en VS/Canada. Deze fondsen 
stellen deze regio's in staat om via de lokale 
kerken en bedieningen effectieve plannen 
voor discipelschapsgroei en kerkstichting te 
implementeren en realiseren. 

Alle Nazarener zendelingen profiteren van 
Nazarene Missions door de giften aan het 
Wereld Evangelisatie Fonds. Elke zendeling 
krijgt ondersteuning, zoals financiering, 
verzekeringen en member care.

NIEUWE KERKEN

Wereldwijd zijn door uw giften nieuwe kerken in 
staat om impact te hebben binnen hun 
gemeenschap. Deze giften maken het ook mogelijk 
om pastors en kerkleiders in deze pionierende 
kerken te trainen en toe te rusten voor hun werk.

Pastor Hamlet (Armenië) bezocht 
vaak de stad Maralik en deelde 
Gods liefde met de mensen die hij 
ontmoette. Toen ze zagen hoeveel 
Hamlet van hen hield, werden ze 
nieuwsgierig naar het evangelie.

ONDERWIJS

Uw schenking financiert de ontwikkeling en 
ordinatie van geestelijken in de Kerk van de 
Nazarener en maakt heiligingsonderwijs 
wereldwijd beschikbaar via Nazarener 
instellingen voor hoger onderwijs.

PARTNER  ORGANISATIES

Verschillende bedieningen van de kerk van 
de Nazarener die zijn ondergebracht in 
partner organisaties zoals onder andere NMI 
(Nazarene Missions International), NYI 
(Nazarene Youth International), W&W (Werk  
& Getuigenis) en Global Missions worden 
ondersteund vanuit de giften aan het Wereld 
Evangelisatie Fonds. Onafhankelijk 
gefinancierde organisaties zoals NCM 
(Nazarene Compassionate Ministries), de 
Jesus Film en World Mission Broadcast zijn 
afhankelijk van de infrastructuur die door het 
WEF wordt onderhouden.

Barry, een IT-professional, 
vond zijn roeping door te 
werken met het wereldwijde 
IT team van de Kerk van de 
Nazarener. Hij helpt bij het 
installeren van video- 
conferentiesystemen die het 
voor scholen mogelijk maakt 
om leerlingen in afgelegen 
gebieden van de wereld te 
bereiken.

"We willen [pastors] toerusten met de 
juiste hulpmiddelen om hen te helpen 
de problemen en moeilijkheden op te 
lossen die ze kunnen doormaken.”
Miguel, Meso-Amerikaanse 
Family Care Ministries 
coördinator

HULPBRONNEN

Door uw giften wordt informatie en literatuur in meer dan 
90 talen voor kerken over de hele wereld beschikbaar 
gemaakt. Dit omvat ook materiaal voor pastors en op de 
Bijbel gebaseerd lesmateriaal voor kinderen, jongeren en 
volwassenen.

VERBINDING

Door uw giften is de Kerk van de Nazarener in staat 
om wereldwijde communicatie mogelijkheden,  
technologische ondersteuning en nieuwe missionaire 
programma’s te ontwikkelen en te onderhouden.
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