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TOELICHTING 

 

Want de Zoon des mensen is gekomen, 

om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. 

Lukas 19: 10 

 
1. Aanleiding  

De commissie evangelisatie beheert het fonds Evangelisatie wat is opgericht om steun te bieden aan 
evangelisatieprojecten. Kerkenraden kunnen een beroep doen op het fonds om zo financiële 
ondersteuning te ontvangen voor de uitvoering van evangelisatie-activiteiten vanuit de gemeente. 
Het gaat hierbij om gemeenten die zelf over onvoldoende middelen beschikken om het 
evangelisatiewerk ter hand te nemen.  
 
Om de betrokkenheid op het evangelisatiewerk te vergroten en om kerkenraden de mogelijkheid te 
geven om zich verbinden aan een project binnen de eigen regio/classis, is het plan ‘Uw steun bij het 
evangelisatiewerk’ ontwikkeld. 
 
Kerkenraden/gemeenten kunnen zich verbinden aan een project (bij voorkeur binnen de eigen 
classis) dat door het fonds ondersteund wordt, zowel op het gebied van meeleven als in het voorzien 
van financiële middelen.  
 
Evangelisatiewerk is niet altijd gemakkelijk, maar wel een opdracht aan ons gegeven. Zodat velen de 
stem van de goede Herder mogen horen (Joh. 10).  
 
Wilt u als kerkenraad/gemeente een specifiek project ondersteunen? Neem dan contact op met 
ambtelijk secretaris Mirjam de Vries om de mogelijkheden te bespreken! 



1. EVANGELISATIEPROJECTEN  

 
Wilt u zich als gemeente verbinden aan een evangelisatieproject? Dan kunt u een keuze maken uit 
onderstaande doelen. Wij adviseren u om, indien mogelijk, een project te steunen in uw eigen 
omgeving of classis, of waar vanuit uw gemeente al betrokkenheid bij is.   
 

1. Evangelisatiewerk in Andelst-Zetten  
Andelst is een klein dorp met zo’n 1.700 inwoners, gelegen in de provincie Gelderland. In deze regio, 
aan de rand van de ‘Biblebelt’, vinden vele mensen de weg naar de kerk niet meer. Om deze naasten 
in contact te brengen met het Evangelie heeft de kerkenraad dhr. V.S. van der Meer benoemd als 
evangelist, die voor een dag in de week werkzaam is.   
 
Wat wordt er zoal gedaan? In samenwerking met verschillende vrijwilligers gaan we de deuren langs, 
proberen we folders uit te delen en gesprekjes te voeren bij het winkelcentrum en wordt er 
regelmatig een laagdrempelige samenkomst belegd. Daarnaast wordt er een Bijbelcursus 
aangeboden voor geïnteresseerden om kennis te maken met het christelijk geloof. Ook is er samen 
met verschillende buurgemeenten een evangelisatieproject opgezet om Poolse mensen te bereiken 
die in de regio werken. 
 
Bij al deze en overige werkzaamheden is het verlangen dat mensen die nu nog onbekend zijn met 
Gods Woord geraakt worden door het Evangelie! 
 

https://www.plaatsengids.nl/gelderland


2. Evangelisatiewerk in Den Helder  
In Den Helder wonen rond de 55.000 mensen. Allemaal mensen met een eigen achtergrond, een 
eigen verhaal. De een is er geboren en getogen, de ander woont er vanwege zijn werk bij de 
marinebasis. Allemaal hele gewone mensen zoals u en jij. Mensen die net als u en jij van nature 
zondaars zijn en gewezen moeten worden op de Heere Jezus, die met Zijn bloed betaald heeft voor 
de zonden van mensen die zelf die prijs niet konden betalen.  
 
Maar… wie vertelt het hen?   
 
In samenwerking met een kleine gemeente van zo’n 60 leden in Den Helder wordt er 
evangelisatiewerk verricht. Bij het werk wordt gebruik gemaakt van het Gemeenschappelijk 
Christelijk Centrum ‘De Verkenningston’, waarvoor de te houden activiteiten een ruimte wordt 
gehuurd.  Zo wordt er iedere maandag een Bijbelstudie gehouden. Ook is er een Inloopochtend, 
waarbij jong en oud welkom is. Ook wordt er onder kinderen geëvangeliseerd: er zijn 
Vakantiebijbelweken en er is een kinderclub.   
 
Graag brengen we dit project bij u onder de aandacht. Er bestaat de mogelijkheid om op afspraak 
een bezoek te brengen aan Den Helder. Ook kunt u evangelist W.J. Korving uitnodigen om te 
vertellen over zijn werk in Den Helder. Zo wordt dit evangelisatieproject een mooi, concreet doel om 
geld voor in te zamelen.  
  

3. Evangelisatiewerk in Schiedam  
Een oudere vrouw uit de gemeente kreeg een gesprek met de krantenjongen. Korte tijd later nam de 
predikant van deze vrouw contact met de jongen op. Hij en zijn vriendin zoeken naar de betekenis en 
inhoud van hun leven, en zijn niet bij een kerk betrokken. Nu volgen ze samen een Bijbelcursus.   
Gebeurtenissen als deze komen niet in de krant. Toch is het groot nieuws: de Heere werkt in 
Schiedam!   
 
Schiedam is een plaats vlakbij Rotterdam en ligt dus in een van de dichtstbevolkte gebieden van 
Nederland. Vanuit de kleine Hersteld Hervormde Gemeente van Schiedam wordt voortdurend 
gezocht naar mogelijkheden om ook stadsgenoten te bereiken die niet naar de kerk gaan. Een 
belangrijk gedeelte van het evangelisatiewerk wordt uitgevoerd door ds. L. Krooneman, gesteund 
door vele vrijwilligers uit de gemeente. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd: zo is er 
een Bijbelcursus, een lectuurkraam en is er een kinderclub. Daarnaast worden er samenkomsten 
georganiseerd waarin de ontmoeting met niet-kerkelijke mensen een belangrijke rol speelt.   
 
Het fonds Evangelisatie is opgericht om plaatselijke initiatieven voor evangelisatiewerk te 
ondersteunen. Ook het werk in Schiedam wordt ondersteund vanuit dit fonds. Graag brengen wij het 
ook bij u onder de aandacht. Evangelisatiewerk, soms op hele kleine schaal, kan een groot verschil 
maken. Mogen we op uw steun rekenen?  
 
 



2. WAT KUNT U VERWACHTEN?  

 
Wanneer u zich voor langere tijd aan een project verbindt, houden wij u op de hoogte van de 
voortgang van het werk. Naast financiële betrokkenheid, hechten wij belang aan meeleven 
(bijvoorbeeld door de inzet van vrijwilligers uit uw gemeente) en gebed.  
 
Wat kunt u verwachten wanneer u zich als gemeente verbindt aan een project?  
 

 Wij brengen u in contact met de betrokken evangelist of evangelisatiecommissie. 
Bijvoorbeeld voor het verzorgen van een gemeente-avond, een bijdrage aan een 
vrouwenochtend, mannenvereniging, jeugdclub, catechese et cetera. In overleg is er ook de 
mogelijkheid een bezoek te brengen aan het te ondersteunen project door kerkenraad, 
mannenvereniging, vrouwenvereniging, jeugdclub e.d. 

 Indien hiervan sprake is zal de nieuwsbrief met betrekking tot het project naar de gemeente 
verzonden worden. 

 Een keer per jaar ontvangt u van ons een verslag van het evangelisatiewerk. 
 Drie keer per jaar ontvangt u een bijdrage voor het plaatselijk kerkblad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PRAKTISCH  –  WAT KUNT U DOEN ALS GEMEENTE? 

 
Hieronder worden een aantal ideeën wat u als gemeente kunt doen. 
 
 Regelmatig gebed voor het evangelisatiewerk vanaf de kansel, maar ook tijdens 

verenigingsactiviteiten. 
 Betrokkenheid bij het project door in overleg bezoeken te brengen/bij te dragen aan acties (bijv. 

folders verspreiden op locatie). 
 Jaarlijks een fondsenwervende actie organiseren (stroopwafels, rookworsten, postbezorgactie)  
 In plaatselijk kerkblad aandacht geven aan het te ondersteunen project. 
 Verenigingen participeren in dit project door opbrengsten te bestemmen voor dit doel (bijv. 

collecte vrouwenvereniging, mannenvereniging, catechese). 
 Binnen catechese is jaarlijks aandacht voor evangelisatiewerk (bezinning en informatief). 
 Kerktelefoonluisteraars en verjaardag fonds eventueel bestemmen voor dit project. 
 ……………………………………………. 



4. OPGAVEFORMULIER  

  

Ondersteuning evangelisatiewerk   

Evangelisatieproject dat u wilt ondersteunen 
(Doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Andelst-Zetten/Den Helder/Schiedam  

Jaarlijks bedrag (intentie)   

Periode van ondersteuning  

Contactpersoon vanuit kerkenraad of 
evangelisatiecommissie  

 

Periode (maand) wanneer bijdrage op rekening 
van de commissie evangelisatie wordt 
bijgeschreven 
 
(Wanneer u het bedrag in fases overmaakt, kunt 
u dit ook aangeven) 

 

Wensen en ideeën met betrekking tot 
toerusting/bezoeken et cetera 

 

 

 

 

 

 

Overig  

 

 

 

 

 
 

Dit formulier kunt u opsturen naar het kerkelijk bureau (ter attentie van de commissie 
evangelisatie, Vendelier 51D, 3905 PC Veenendaal) of mailen naar 

evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl) 

mailto:evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl


5. OVERIG 

 
 De commissie evangelisatie is beschikbaar voor het geven van toerustingsavonden aan 

gemeenteleden, bijvoorbeeld een bezinnings- of gemeenteavond. Of uitleg over het aanbieden van 
een Bijbelcursus of een avond voor een jeugdvereniging. Om de mogelijkheden voor uw gemeente te 
bespreken kunt u contact opnemen met de commissie evangelisatie via 
evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl. 
 

 Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening van de commissie evangelisatie: NL59RABO0141458070 
t.n.v. commissie evangelisatie., o.v.v. van naam gemeente en project (Andelst-Zetten, Den Helder, of 
Schiedam)  
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