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Reglement van de Zendingscommissie van de Hervormde Gemeente Vreeswijk
Inleiding
Zending is het met mensen delen van het goede nieuws van Gods Koninkrijk, zowel
hier als tot de einden der aarde. Zending is het delen van Gods gaven, wereldwijd, en
Gods gaven zijn niet alleen spiritueel, maar ook materieel. Jezus leerde, hij heelde en
hij deelde: vijf broden en twee vissen. Delen moet vrijwillig gaan en niet afgedwongen
worden. Daarom voorzag Paulus in zijn eigen onderhoud als tentmaker. Hij wilde
niemand belasten noch afhankelijk zijn om de voortgang van het evangelie niet te
hinderen. Maar hij benadrukt in 2 Korinthe 8 en 9 het delen tussen kerken die
overvloed en gebrek hebben. Vrijwillig delen is een gehoorzaam belijden van het
Evangelie van Christus en een duidelijk blijk van hulpbetoon dat maakt dat de
ontvangers God prijzen. “Om dit onbekrompen delen met hen en met allen zullen zij
ook in het gebed het verlangen naar u uitspreken om de buitengewone genade Gods
die op u rust” (2 Kor. 9:14). Delen van de zorg voor elkaar doe je regelmatig en met overleg,
zij het in voorbede, zij het met geld (2 Kor. 9:5).
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1. De zendingscommissie
De zendingscommissie (hierna te noemen: ZC) is een commissie die is ingesteld door de
kerkenraad van de Hervormde Gemeente Vreeswijk (hierna te noemen: de gemeente) en valt
als zodanig onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De ZC vormt een orgaan van
bijstand van de gemeente om haar missionaire opdracht elders in de wereld te vervullen (ord.
8-2-4 PKO1).
De ZC „werkt in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de
kerkenraad‟ (ord. 4-8-4 PKO) en heeft daarvoor primair de diaconie als gesprekspartner.
1.1 Doel van de zendingscommissie
De ZC stelt zich tot doel het wereldwijde werk van de zending, in Nederland en het
buitenland, onder de aandacht te brengen van de leden van de gemeente en hen te motiveren
hun bijdrage te leveren in voorbede, activiteit en materiële bijdrage. De ZC wil hiermee
ingaan op de opdracht van de gemeente Jezus Christus met woord en daad te belijden (ord. 82-3 PKO).
2. De leden en benoeming van leden
De ZC bestaat minimaal uit 3 leden, die tevens (doop)lid zijn van de gemeente. De ZC kent
een voorzitter, secretaris en penningmeester, die door de commissie worden aangewezen. Een
lid van de ZC kan niet meer dan één post bekleden. Om de relatie met de kerkenraad te
waarborgen is één lid van de ZC tevens lid van de diaconie van de gemeente.
De ZC maakt een rooster van aftreden. De leden worden benoemd voor een termijn van 3
jaar. Zij zijn eenmaal terstond als lid herkiesbaar. De posten van voorzitter, secretaris en
penningmeester binnen de ZC mogen niet tegelijkertijd gewisseld worden. Doorstroming is
gewenst, opdat telkens weer andere gemeenteleden intensief bij het zendingswerk betrokken
worden.
2.1 Besluitvorming binnen de ZC
Besluiten binnen de ZC worden in goed overleg met de leden genomen.
Desgewenst kan een lid van de ZC verzoeken om bij handopsteken te stemmen over een
voorstel. Een besluit kan worden genomen wanneer een meerderheid van stemmen voor een
voorstel is behaald. Een blanco stem wordt niet meegeteld. Voor besluiten rond de wijziging
van dit reglement en rond de keuze van een te steunen zendingswerker of project geldt dat een
tweederde meerderheid van stemmen dient te worden behaald, waarbij in ieder geval meer
dan de helft van de leden aanwezig is.
Wanneer de stemmen staken wordt, na heroverweging van de argumenten een voorstel
nogmaals in stemming gebracht. Wordt in tweede instantie ook geen meerderheid behaald,
dan wordt het voorstel verdaagd naar de eerstvolgende vergadering.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer er binnen de ZC geen overeenstemming kan worden
bereikt, kan een voorstel, na het volgen van de reglementaire weg, ter besluitvorming worden
voorgelegd aan de diaconie van de gemeente.
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PKO: Protestantse Kerkorde, oftewel Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
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3. Werkzaamheden
3.1 Het jaarverslag en jaarplan
De ZC is er ten dienste van de gemeente. De ZC zal daarom proberen op de hoogte te blijven
van wat er binnen de gemeente speelt. Anderzijds wil de ZC transparant blijven naar de
gemeente toe. Hiertoe wordt jaarlijks verslag gedaan van de activiteiten van het afgelopen
seizoen. Tegelijkertijd worden de geplande activiteiten voor het komende seizoen in het
jaarplan vastgelegd.
Het seizoen gaat ieder jaar in op 1 september en eindigt op 31 augustus van het jaar dat daar
op volgt.
3.2 Bezinning in de gemeente
Het is het doel van de ZC om de gemeente meer en meer bij haar zendingsopdracht
te bepalen. De ZC zoekt hiervoor naar door haar geschikt geachte middelen. Zonder volledig
te zijn, kan de ZC hiervoor gebruik maken van de volgende verschillende kanalen:
-

De eredienst
De predikant
De bijbelkringen
De catechisatie
Het jeugdwerk
De gemeenteavonden
Nieuwsbrieven
Internet
Andere activiteiten en middelen

3.3 Uitzending van een zendingswerker
De uitzending van een zendingswerker vanuit een gemeente geeft extra
betrokkenheid bij het werk van de zending. In het geval dat een lid van de gemeente wordt
uitgezonden, biedt de ZC, indien gewenst en in overleg met de betrokkene, de mogelijke
ondersteuning. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de expertise van de GZB/IZB of een
andere betrokken zendingsorganisatie.
Tevens kan de ZC zendingswerkers ondersteunen die door een zustergemeente is
uitgezonden.
3.4 Sprekers voor zendingsbijeenkomsten
De ZC zal de door haar ondersteunde zendingswerkers uitnodigen om, tijdens hun
verlofperiode of na afloop van hun dienst, verslag te doen van hun werkzaamheden aan de
gemeente. Ook kan een andere deskundige spreker worden gevraagd om de gemeente voor te
lichten op het gebied van zending.
3.5 Voorbede
De ZC kan de voorbede in de eredienst, in overleg met de kerkenraad en de dienstdoende
predikant, voorbereiden of verzorgen. De ZC levert daarvoor de benodigde informatie.
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3.6 Ondersteuning zendingswerkers of projecten
De ZC ondersteunt in de regel een zendingswerker of een project van de GZB 2 of de IZB3,
maar is ten allen tijde vrij om andere zendingswerkers of projecten te steunen, indien dit past
binnen de doelstellingen van de ZC. De diaconie wordt gekend in de activiteiten die door de
ZC gesteund worden.
3.7 Publiciteit rondom een project
De ZC heeft als taak om de gemeenteleden op de hoogte te houden van de werkzaamheden
van de ondersteunde zendingswerkers of projecten. De ZC maakt hiervoor gebruik van de in
art. 3.2 genoemde kanalen.
De ZC verzorgt een aantal maal per jaar een uitgave met daarin nieuws rond de ondersteunde
zendingswerker of project. In de uitgave wordt rekening gehouden met de veiligheid en
privacy van uitgezonden zendingswerkers of projecten. Tevens wordt de gemeente regelmatig
op de hoogte gehouden van de inkomsten. De ZC kan voor berichtgeving tevens gebruik
maken van de Bazuin, het Weekbericht, de website en het jaarboekje.
4. Financiën
De ZC is, in samenwerking met de diaconie, verantwoordelijk voor de inzameling van de
financiële middelen die nodig zijn voor de ondersteuning van zendingswerkers of projecten en
voor de uitvoering van haar werk. De zakelijke afhandeling van de financiën wordt uitgevoerd
door de diaconie. De penningmeester van de ZC krijgt regelmatig en ten minste viermaal per
jaar een overzicht van de inkomsten.
4.1 Hoofdmomenten voor geldwerving in de gemeente
De ZC maakt voor de inzameling van de financiële middelen gebruik van de volgende
kanalen:
-

De zendingsbuizen
De diaconale collecte, bestemd voor het lopende project.
Verkoop- en sponsoracties voor het lopende project zoals koekverkoop,
rommelmarkt, etc.
Verkoop dagboek „Een handvol koren‟.
Giften van gemeenteleden
Overige giften

5. Contact met de kerkenraad
5.1 Jaarverslag en jaarplan
De ZC doet jaarlijks in september verslag van haar activiteiten van het afgelopen seizoen.
Tegelijkertijd worden de geplande activiteiten voor het komende seizoen in het jaarplan
vastgelegd. Het jaarverslag en jaarplan worden door de diaconie goedgekeurd en ter
goedkeuring verzonden aan de kerkenraad van de gemeente.

2
3

Gereformeerde Zendingsbond, zie: www.gzb.org
IZB – vereniging voor zending in Nederland, zie: www.izb.nl
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5.2 Diaken in de commissie
Het lid van de ZC dat tevens lid is van de diaconie van de gemeente onderhoudt de
wederzijdse relatie tussen de ZC en de diaconie en kerkenraad. Enerzijds dient hij in diaconie
en kerkenraad telkens weer de zaak van de zending aan de orde te stellen. Anderzijds is het
zijn taak de ZC te informeren over de plannen van de kerkenraad.
5.3 Beleidsplan van de kerkenraad
De ZC levert haar bijdrage aan het beleidsplan, die eens per vier jaar door de kerkenraad van
de gemeente wordt opgesteld. Haar bijdrage betreft de onderlinge relatie van kerkenraad en
ZC en het werk van de zending in het algemeen. Tevens kan de ZC jaarlijks gevraagd of
ongevraagd voorstellen doen tot wijzing van het beleidsplan. (ord. 4-8-5 PKO)
De kerkenraad is ervoor verantwoordelijk dat het werk van de ZC wordt geïntegreerd in het
geheel van het gemeentewerk (ord. 8-1-1, 2).
6 Slotbepaling
Het reglement van de ZC gaat in op 1 september 2009. Wijzigingen in het reglement van de
ZC worden aangebracht door de ZC, in overleg met de kerkenraad en met tweederde
meerderheid van stemmen binnen de ZC.
Aldus vastgesteld, 18-05-2009,

De Zendingscommissie van de Hervormde Gemeente Vreeswijk
De diaconie van de Hervormde Gemeente Vreeswijk
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