
Beleidsdocument AIM Nederland 

Doel 

AIM is een interkerkelijke zendingsorganisatie. AIM-NL is deel van AIM International. AIM-NL maakt  als 

zendingsorganisatie deel uit van de bredere AIM-Europe organisatie.  

Het doel van de organisatie is gebaseerd op de zendingsopdracht zoals verwoord in Matheus 28: 19-20. 

Als een organisatie hebben we het verlangen om het Evangelie te verkondigen aan  Afrikaanse 

bevolkingsgroepen, in Afrika als ook daar buiten. Daarnaast is ons streven om in samenwerking met 

Afrikaanse kerken “Christ centered churches” te stichten en te ondersteunen totdat ze zelfstandig 

verder kunnen. Dit proberen we inhoud te geven door vaak in heel praktische zin betrokken te zijn bij 

het (over) leven, wonen en werken van onze medebroeders en zusters in Afrika. Uitzendmogelijkheden 

liggen in een wijd spectrum van expertise. Van het uitzenden van docenten tot het uitzenden van 

mensen met technische praktische vaardigheden danwel mensen met medische kwalificaties. 

Onze overtuiging is dat de (lokale) kerk het instituut is dat zendelingen uitzendt. Africa Inland Mission 

(AIM) is evenals andere zendingsorganisaties opgericht om kerken en/of Christelijke gemeenschappen 

te helpen bij hun verantwoordelijkheid om hun taak op te nemen in de wereld evangelisatie. 

Kernwaarden 

De AIM organisatie is in haar benadering: 

• God-Centered     (God staat centraal) 

• Ministry –Focused (Focus op het zendingswerk (taak/ missie) in culturele context) 

• Member-Oriented (Welzijn van zendingswerker is belangrijk) 

“God- Centered” in de zin van God en zijn Zoon Jezus centraal stellen bij alles wat wij doen. Wij zijn 

afhankelijk van Hem voor zowel onze geestelijke en materiële noden. We hebben een sterk verlangen 

om Hem te dienen en Hem de eer en glorie te geven die hem toekomt. 

“Ministry- Focused” omdat het ons verlangen is om het evangelie te verkondigen op plekken waar de 

mensen nog niet in de gelegenheid zijn geweest om met het Evangelie in aanraking te komen in woord 

en in daad. We geloven dat het leven en werken in dezelfde culturele context als de ministry context 

een belangrijke hierin is.  

“Member- Oriented”  de zendingsorganisatie heeft als streven om de zendelingen (members) zo goed 

mogelijk te ondersteunen in hun werk en woon situatie. Het welzijn van de persoon en gezin is 

belangrijk. We proberen dit te doen door coaching, training, en het bieden van veiligheid. 

Organisatie 

Vanuit de gehele wereld zijn zendingswerkers via AIM uitgezonden naar Afrika. Op dit moment zijn er ca 

900 zendingswerkers actief in Afrika, waarvan ca 150 zijn uitgezonden via de Europa office en een 



beperkt aantal vanuit Nederland. Het internationale hoofdkantoor is gevestigd in Bristol (Engeland). Van 

daar uit wordt het beleid bepaald.  

Uitzendingsmogelijkheden 

Er zijn diverse uitzendingsmogelijkheden qua duur van uitzending als ook qua aard van uitzending. Voor 

wat betreft de duur wordt er onderscheid gemaakt in “kort” durende uitzending, duur tot 1 jaar en 

“langere”duur waarbij de uitzending langer dan 1 jaar zal bedragen. De vereisten om uitgezonden te 

worden voor langere duur zijn meer omvattend dan van korte duur. Voor beide geldt een soort 

sollicitatieprocedure.  

Samenwerking met lokale gemeenten 

Het is ons streven om een goede samenwerking te hebben met de lokale kerkelijke gemeenten of 

gemeenschappen. We erkennen ook nadrukkelijk de Bijbelse principes van de eerste gemeenten waar 

Paulus en Barnabas door de Kerk van Antiochie werden uitgezonden (Handelingen 13:1-4) en bij 

terugkeer verslag deden van hun werk (Handelingen 15:30-35) 

God roept mensen om uit te gaan als cross cultural zendings werkers. De lokale kerk erkent en bevestigt 

dit. Zij ondersteunt de uitgezondenden ook waar mogelijk. Hierbij val te denken aan praktische 

ondersteuning, gebeden, nieuwsbulletins en financieen. De zendingsorganisatie faciliteert en probeert 

de linking pin te zijn tussen de uitzendende gemeente en de zendingsmogelijkheden in Afrika. Hierbij 

valt te denken aan ondersteuning bij de voorbereiding, begeleiding op het veld , coaching en toezien op 

de veiligheid van de zendelingen. 

Kantoororganisatie 

Begroting en boekhouding 

Het bestuur van stichting AIM Nederland zal jaarlijks de begroting vaststellen voor het komende jaar. De 

boekhouding wordt gedaan door de penningmeester.. 

Jaarlijks zal door een door het bestuur te benoemen externe accountant een controle plaats vinden van 

de boeken van de stichting. Na goedkeuring en acceptatie door het bestuur zal de jaarrekening volgens 

voorschrift gepubliceerd worden.  

 
Beloning van bestuurders 

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding of beloning voor hun werk. 

 


