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U hebt een brochure in handen, die is uitgegeven namens de Commissie 
Zending van de Hersteld Hervormde Kerk. 
Ik	schrijf	deze	woorden	in	de	lijdenstijd.	In	Johannes	12:24	spreekt	Christus	
over	Zichzelf	als	het	tarwegraan	dat	in	de	aarde	valt	en	sterft.	Het	stervende	
tarwegraan brengt veel vrucht voort. Zendingsvrucht is gewaarborgd. Christus 
zal	loon	ontvangen	op	Zijn	arbeid	(zie	Jesaja	53:10	en	Hebreeën	12:2).
Nodig zijn de arbeiders om de oogst binnen te halen voor de Koning! De 
duivel	weet	dat	hij	kleine	tijd	heeft.	Hij	verdubbelt	zijn	aanslagen.	Ook	voor	
de	kerk	geldt,	dat	de	tijd	dringt.	Nog	velen	moeten	worden	toegebracht.	
Deze brochure is bedoeld om het zendingswerk opnieuw onder de aandacht 
te	brengen.	Tevens	vindt	u	er	praktische	informatie	in	om	zending	in	de	
gemeente een gezicht te geven, en aanwijzingen hoe de gemeente bij de 
zending betrokken kan worden. 
Het is onze bede dat deze brochure bijdraagt aan de komst van Gods 
Koninkrijk.
Bewaar en vermeerder Uw Kerk!

Namens de Commissie Zending Hersteld Hervormde Kerk,

Ds.	J.C.	den	Ouden	
Maart 2012

Voorwoord
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In	dit	deel	worden	de	lijnen	beschreven	die	de	Bijbel	aangeeft	voor	het	
zendingswerk, de roeping van de christelijke gemeente en de taak van elke 
gelovige in dit opzicht.

1. Heidenen delen in Gods heil
Bij het begin van het zendingswerk denken we vaak aan de Pinksterdag. 
En	inderdaad	werd	toen	het	heil	van	God	in	Jezus	Christus	heel	concreet	
uitgebreid naar alle volken. De oude bedeling was gericht op Israël. Echter, 
ook in het Oude Testament worden de heidenvolken niet vergeten! Zo 
belooft	God	aan	Abraham	dat	in	zijn	Zaad	álle	geslachten	van	de	aarde	
gezegend zullen worden. De Psalmen spreken over het vertellen van Gods 
wonderlijke daden aan de heidenvolken; de hele aarde zal de Heere dienen 
(zie	bijvoorbeeld	Psalm	22,	67,	86,	87,	96	en	98).	En	als	de	profeet	Jesaja	
vertelt over Gods Knecht, Israëls Messias, dan betrekt hij in één adem de 
heidenvolken	erbij:	Gods	Knecht	zal	ook	
een Licht voor de heidenen zijn en de 
eilanden	zullen	naar	Zijn	leer	uitzien	(Jes.	
42).	De	Heere	Jezus	zal	Gods	heil	zijn	tot	
aan	het	eind	van	de	aarde	(Jes.	49).
In het Nieuwe Testament komt de 
bemoeienis van God met de heidenvolken 
duidelijker naar voren. Simeon zingt 
in	de	tempel	(het	hart	van	de	Joodse	
eredienst!)	over	het	Licht	tot	verlichting	
der	heidenen.	Het	Johannes-evangelie	beschrijft	Gods	liefde	tot	de	wéreld	en	
noemt	Christus	de	Zaligmaker	der	wereld.	Paulus	schrijft	in	zijn	brieven	dat	
Jood	en	heiden	één	zijn	in	Christus	(zie	bijvoorbeeld	Ef.	2,	Gal.	3:28).	Sinds	de	
Pinksterdag gaat het Evangelie dan ook volledig naar beide groepen uit. De 
concrete opdracht hiervoor, de zendingsopdracht “Gaat dan heen”, kunnen 
we lezen in de evangeliën. In het boek Handelingen zien we de uitwerking 
plaatsvinden:	óók	aan	heidenen	wordt	de	boodschap	van	Gods	heil	gebracht.	
Zij die voorheen zonder God in de wereld waren, worden nu medeburgers der 
heiligen	en	huisgenoten	Gods	(Ef.	2:12,	19).
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Zo	is	het	Evangelie	ook	gekomen	tot	ons,	die	niet	behoren	tot	het	Joodse	volk.	
En Gods genade is zo overvloedig, dat wij de boodschap van Gods verlossing 
weer verder mogen brengen naar andere mensen en andere landen! Daar ligt 
de kern van het zendingswerk.

2. De roeping van de gemeente
Zendingswerk is ingebed in het leven van de christelijke gemeente. In 
het Nieuwe Testament zien we de gemeente op verschillende manieren 
betrokken	bij	het	zendingswerk:	omzien	en	zenden,	meeleven,	gebed	en	
vervullen	van	praktische	noden.

Omzien en zenden
In de eerste plaats is het de christelijke gemeente die naar werkers omziet 
en deze uitzendt.	Al	vóór	de	Pinksterdag	wordt	in	de	jonge	gemeente	van	
Jeruzalem	gezocht	naar	een	man	die	de	lege	plaats	van	Judas	kan	vervullen;	
deze	moet	mede	getuige	worden	van	de	opstanding	van	Christus.	Als	
vervolgens de apostelen het vele werk niet aankunnen, wordt opnieuw 
opgeroepen om naar mannen uit te zien voor het diakenschap. We zien dus, 
dat	er	binnen	de	gemeente	concreet	naar	mannen	gezocht	wordt.	Als	de	
inmiddels	ontstane	gemeente	in	Antiochië	bijeen	is	om	de	Heere	te	dienen	en	
te vasten, roept de Heilige Geest Paulus en Barnabas tot het zendingswerk. 
Zij	worden	vervolgens	vanuit	hun	gemeente	uitgezonden:	daarmee	doen	
ze	het	werk	namens	de	gemeente.	Later	vindt	in	Jeruzalem	de	vergadering	
van apostelen en ouderlingen plaats. Deze besluit, samen met de gemeente 
daar, om ook mannen uit hún midden te verkiezen om deze met Paulus en 
Barnabas mee te sturen. 
 
Zendingswerk	is	geen	particuliere	onderneming	van	personen	die	een	warm	
hart	hebben	voor	de	zending.	Het	is	een	taak	die	Christus	neergelegd	heeft	bij	
Zijn gemeente. Zendingwerkers worden door de gemeente en mitsdien van 
God geroepen en uitgezonden.  

Meeleven 
Een belangrijke taak van de christelijke gemeente is het meeleven met de 
zending. In het boek Handelingen en in de brieven van Paulus zien we deze 
meelevende houding telkens terug.
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De	gemeente	van	Antiochië	is	zogezegd	‘spontaan’	ontstaan,	door	het	
getuigenis	van	de	gelovigen	die	uit	Jeruzalem	waren	verstrooid.	Als	de	

gemeente	in	Jeruzalem	daarvan	
hoort, weet zij zich betrokken bij de 
nieuwe gemeente en voelt ze zich er 
medeverantwoordelijk voor. 

Zo	wordt	Barnabas	naar	Antiochië	
gestuurd, die verheugd wordt over de 
genade van God en de gemeenteleden 

vermaant om met een voornemen van hun hart bij de Heere te blijven (Hand. 
11:19-23).
Vanuit	Antiochië	beginnen	Paulus	en	Barnabas	hun	zendingswerk.	Als	ze	hun	
eerste	zendingsreis	volbracht	hebben,	komen	ze	terug	in	Antiochië,	roepen	de	
gemeente bijeen en doen verslag van Gods werk onder de heidenen (Hand. 
14). Hierin zien we de betrokkenheid van de eigen gemeente. Vervolgens 
reizen	Paulus	en	Barnabas	naar	Jeruzalem.	Onderweg	vertellen	ze	aan	
de broeders in Fenicië en Samaria over de bekering van de heidenen, die 
daarover	erg	verblijd	worden	(Hand.	15:3).	
In	Jeruzalem	aangekomen	worden	Paulus	en	Barnabas	door	de	gemeente	
ontvangen. Zij vertellen de grote dingen die God met hen gedaan had en 
vervolgens wordt er een vergadering belegd over hoe er moet worden 
omgegaan met de gelovigen uit de heidenen.
Ook	in	de	brieven	van	Paulus	komt	onderlinge	betrokkenheid	tussen	de	
gemeenten	naar	voren:	Paulus	vertelt	namelijk	aan	de	ene	gemeente	dingen	
over	de	andere	gemeente	(bijvoorbeeld	1	Thess.	1:7,8;	2	Thess.	1:4;	2	Kor.	
9:2-4).	En	vrucht	op	het	zendingswerk	in	de	ene	plaats	leidde	tot	vreugde	op	
de	andere	plaats	(1	Thess.	1:9,10)!
 
Gebed 
Naast het uitzenden van zendingswerkers en het meeleven met het werk, is 
het gebed van groot belang. Bidden voor zendingswerkers is namelijk meer 
dan alleen meeleven; het is meedoen! Paulus roept immers op om met hem 
te	strijden	in	de	gebeden	(Rom.	15:30).	Mee	te	strijden,	opdat	de	Heere	
helpt,	vrijmoedigheid	geeft,	opening	voor	het	Evangelie	geeft,	en	opdat	het	
woord	van	de	Heere	zijn	loop	hebbe	(Ef.	6:18,19;	Kol.	4:3;	2	Thess.	3:1).	
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Vervullen van praktische noden
Verschillende keren vraagt Paulus in zijn brieven of de gemeente hem of zijn 
medewerkers	wil	‘geleiden’	(Rom.	15:24;	1	Kor.	16:6,11;	2	Kor.	1:16;	Tit.	3:13).	
Dit	wil	zeggen:	voorthelpen,	praktisch	dingen	regelen	en	deels	betalen!	Hij	
rekent hierin op de bereidwilligheid van de gemeente, voor zichzelf en andere 
broeders.

In	Rom.	15	schrijft	Paulus	over	de	gemeenten	in	Macedónië	en	Acháje	die	
de	arme	gelovigen	in	Jeruzalem	materiële	steun	bieden.	Het	is	hun	eigen	
voornemen, maar Paulus ziet hierin tevens een roeping van de gemeenten. 
Zie	bijvoorbeeld	1	Kor.	9:9-14.	Wanneer	de	ene	gemeente	hierin	achterblijft,	
moet	hij	andere	gemeenten	‘beroven’	(2	Kor.	11:8).	Praktische steun aan het 
zendingswerk blijkt dus een wezenlijke taak van de christelijke gemeente te 
zijn.

3. Een taak voor elke gelovige
Zendingswerk wordt uitgevoerd vanuit de christelijke gemeente. Het is 
echter wel opmerkelijk om te zien hoe het vroege zendingswerk is begonnen! 
Na	de	steniging	van	Stefanus	wordt	de	gemeente	in	Jeruzalem	verstrooid.	
De	gelovigen	gaan	het	land	door	en	verkondigen	het	Woord.	‘Behalve	de	
apostelen’, vermeldt Handelingen 8 erbij. De verkondigers van het Evangelie 
zijn	hier	dus	de	‘gewone	gemeenteleden’!	Zij	zijn	niet	speciaal	geroepen	tot	
het ambt en toch getuigen zij van hun geloof in Christus. 
Dit is in overeenstemming met wat we elders in de Bijbel lezen.

Zo	verbindt	Rom.	10:10	het	‘geloven	met	het	hart’	nauw	aan	het	‘met	de	
mond	belijden’.	Ook	moeten	gelovigen	de	voeten	schoeien	met	de	bereidheid	
van	het	Evangelie	des	vredes,	volgens	Ef.	6.	Als	gelovigen	deze	bereidheid	niet	
hebben,	is	de	geestelijke	wapenrusting	niet	compleet!	Petrus	onderstreept	
eveneens dat spreken over het geloof iets is waartoe elke gelovige bereid 
moet	zijn:	‘En	zijt	altijd	bereid	tot	verantwoording	aan	een	iegelijk,	die	u	
rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze’ (1 
Petr.	3:15).
Alle	gesproken	woorden	moeten	worden	ondersteund	door	een	goede	
levenswandel.	Hiertoe	roepen	de	verschillende	apostolische	brieven	op:	 
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‘Vergeldt	niemand	kwaad	voor	kwaad. 
Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in 
u	is,	houdt	vrede	met	alle	mensen’	(Rom.	12:17,18).	‘Uw	bescheidenheid	zij	
allen	mensen	bekend’	(Fil.	4:5).	‘Houdt	uw	wandel	eerlijk	onder	de	heidenen’	
(1	Petr.	2:12).
Zo	heeft	élke	gelovige	een	rijke,	en	tegelijk	verantwoordelijke taak om 
te spreken over het Evangelie. Het zendingswerk begint vlak buiten de 
eigen	deur.	Het	woord	van	de	Heere	Jezus	mag	dan	tot	bemoediging	en	tot	
aansporing	zijn:	‘Een	iegelijk	dan,	die	Mij	belijden	zal	voor	de	mensen,	dien	
zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar zo wie Mij 
verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal Ik ook verloochenen voor 
Mijn	Vader,	Die	in	de	hemelen	is’	(Matth.	10:32,33).
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In dit deel wordt een formele beschrijving van de ZHHK gegeven, evenals de 
positie,	vorming	en	taken	van	een	pzc.

4. ZHHK 
In 2004 is de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) het kerkelijk leven en de 
kerkelijke	structuren	opnieuw	gaan	opbouwen.	Al	vroeg	in	dit	proces	
ontstond bij de generale synode het verlangen om zendingswerk te beginnen. 
Er werd een Commissie Zending (CZ) ingesteld, die hier voorbereidingen voor 
trof. Dat leidde tot de oprichting van 
de Zending Hersteld Hervormde Kerk 
(ZHHK).

De	ZHHK	heeft	als	doel het Evangelie 
te verkondigen aan hen die er niet 
van weten, op een manier die recht 
doet aan de gereformeerde theologie. 
Tevens	wordt	als	doelstelling	gezien:	het	
scheppen van voorwaarden om de Woordverkondiging mogelijk te maken of 
te bevorderen. Deze verkondiging is gericht op de eer van God, de redding 
van zondaren en het herstel van verhoudingen en structuren die door de 
zonde zijn aangetast.

De grondslag van het zendingswerk is het onfeilbare Woord van God; de 
ZHHK	aanvaardt	al	de	boeken	van	het	Oude	en	Nieuwe	Testament	als	heilig	
en	Goddelijk.	De	leer	van	de	Heilige	Schrift	vindt	zij	treffend	samengevat	in	de	
Drie	Formulieren	van	Enigheid:	de	Heidelbergse	Catechismus,	de	Nederlandse	
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
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II. Zending Hersteld Hervormde Kerk 
(ZHHK) en plaatselijke zendings- 

commissies (pzc’s)



 
In	de	onderstaande	figuur	wordt	een	beeld	gegeven	van	de	structuur van de 
ZHHK.	Deze	structuur	wordt	in	de	tekst	onder	de	figuur	uitgelegd.

De basis van het zendingswerk moet liggen bij de kerkelijke gemeenten van 
de HHK. Zij zenden uit hun midden zendingswerkers uit. De zendingswerkers 
verrichten namens de gemeenten hun taak op de zendingsvelden in Malawi 
en Suriname. 
De gemeenten zijn vertegenwoordigd in de generale synode.	De	synode	heeft	
CZ ingesteld, die het bestuur van de ZHHK vormt en het beleid van de ZHHK 
ontwikkelt.
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Het beleid wordt vervolgens uitgevoerd door de zendingswerkers en het 
Bureau Zending.	Het	Bureau	functioneert	als	schakel	tussen	de	verschillende	
partijen	en	verricht	de	volgende	taken:
-	 Ondersteunen	en	(praktisch)	begeleiden	van	de	zendingswerkers;	
-	 Informeren	en	adviseren	van	CZ;
-	 Stimuleren	van	de	opzet	van	nieuwe	pzc’s;	bestaande	pzc’s	informeren	en	
ondersteunen;
-	 De	voortgang	en	behoeften	van	het	zendingswerk	onder	de	aandacht	
brengen van de gemeenten. 

Alle	gemeenten,	ook	zij	die	geen	werkers	hebben	uitgezonden,	hebben	de	
taak om zending te bevorderen. De kerkenraden van de gemeenten kunnen 
deze taak overdragen aan een plaatselijke zendingscommissie (pzc). In de 
volgende hoofdstukken wordt hierop nader ingegaan.

5. Wat is een pzc? 
Een pzc is een orgaan van bijstand	dat	wordt	ingesteld	door	de	kerkenraad:	
een kerkenraad draagt zijn taak om het zendingswerk bij gemeenteleden te 
bevorderen, over aan de pzc. Het werk van de pzc is dus in oorsprong het 
werk van de kerkenraad! Dit is in overeenstemming met de kerkorde.

Voor de verhouding tussen pzc en kerkenraad zijn de volgende punten van 
belang:
-	 De	kerkenraad	benoemt	de	leden	van	de	pzc;
-	 Minimaal	één	pzc-lid	heeft	tevens	zitting	in	de	kerkenraad;	
-	 Een	pzc	stemt	haar	werkzaamheden	vooraf	af	met	de	kerkenraad;	dit	
overleg zal minstens één keer per jaar plaatsvinden;
-	 Zij	legt	bovendien	verantwoording	aan	de	kerkenraad	af.	
Een pzc is onderdeel van de plaatselijke gemeente; daarom moet zij 
functioneren	in	overeenstemming	met	de	regels	die	in	de	plaatselijke	
gemeente worden gehanteerd. 

Naast een pzc kan er in de gemeente een evangelisatiecommissie zijn. 
Deze	twee	commissies	dienen	hetzelfde	doel:	beide	dragen	ze	bij	aan	de	
uitbreiding van Gods Koninkrijk.
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Daarom	kan	er	van	‘concurrentie’	geen	sprake	zijn!	Wel	hebben	de	twee	
commissies een andere aard en taak. De zendingscommissie moet de 
belangen	van	de	buitenlandse	zending	behartigen	binnen	de	gemeente.	
Dat	wil	zeggen:	het	buitenlandse	zendingswerk	onder	de	aandacht	van	de	
gemeente brengen; en de gemeente aanmoedigen dit werk te steunen. De 
evangelisatiecommissie	is	er	om	aandacht	te	vragen	voor	de	‘zending’	in	
Nederland	of	in	de	eigen	woonplaats.	De	evangelisatiecommissie	kan	dit	werk	
ook zelf uitvoeren, met of zonder andere gemeenteleden.
Een	pzc	en	evangelisatiecommissie	kunnen	in	speciale	gevallen	met	elkaar	
samenwerken, bijvoorbeeld bij het organiseren van een gemeentedag. Echter, 
het moet voor de gemeente wel duidelijk zijn dat elke commissie haar eigen 
aandachtsgebied	heeft:	de	buitenlandse	zending	of	de	evangelisatie	in	eigen	
land.

6. Hoe wordt een pzc gevormd? 
De opdracht om een pzc op te richten, 
komt van de kerkenraad. Deze formuleert 
een	notitie	zending;	dit	is	als	het	ware	het	
beleid van de pzc in een notendop. 

De kerkenraad benoemt vervolgens 
commissieleden en roept de nieuwe pzc in 

het leven. Een pzc is samengesteld en bestaat uit minimaal vier en maximaal 
zeven leden, allen belijdende leden van de gemeente. De functies van 
voorzitter,	secretaris	en	penningmeester	worden	in	onderling	overleg	onder	
de commissieleden verdeeld. 
-	 De	voorzitter	roept	de	vergaderingen	samen	en	zit	die	voor;
-	 De	secretaris	draagt	zorg	voor	de	correspondentie,	vergaderverslagen	en	
een jaarverslag;
-	 De	penningmeester	verantwoordt	de	inkomsten	en	uitgaven	en	stelt	een	
jaarbegroting	en	financieel	jaarverslag	op.

Als	een	pzc	wordt	opgericht,	is	het	belangrijk	om	de	taken	en	regels	vast	te	
leggen in statuten en een huishoudelijk reglement.
In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van de commissie 
zoals	de	naam,	de	doelstelling,	de	taken,	de	samenstelling	en	de	financiën.

11



Een	pzc	heeft	in	tegenstelling	tot	een	stichting	of	vereniging	geen	
rechtsbevoegdheid.
Een huishoudelijk reglement is een verzameling van regels. Deze regels 
ondersteunen doorgaans de statuten. In het huishoudelijk reglement worden 
de	functies	nader	beschreven.
Zowel van statuten als van een huishoudelijk reglement is een 
voorbeeldexemplaar te vinden op de website van de ZHHK.

De werkwijze van een pzc is als volgt. Per kalenderjaar stelt de pzc een 
jaarplan en een jaarverslag op. In het jaarplan komen de doelen, de 
werkwijze	en	de	begroting	te	staan.	De	inhoud	van	het	jaarplan	wordt	
overlegd met de kerkenraad. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de 
daadwerkelijk	uitgevoerde	activiteiten.	Een	voorbeeldexemplaar	van	een	
jaarplan en jaarverslag zijn op de website van de ZHHK te vinden.
Een pzc vergadert minstens vier keer per jaar. Van de vergaderingen wordt 
een	verslag	gemaakt,	dat	ter	informatie	naar	de	kerkenraad	gezonden	wordt.
De inkomsten en uitgaven van de pzc verlopen via de penningmeester. De 
verantwoording hiervan vindt plaats door het bijhouden van een kasboek, 
een	jaarlijkse	kascontrole	en	een	financieel	jaarverslag.	Voor	betalingen,	
ontvangsten en saldi ten behoeve van de zending kan de pzc gebruikmaken 
van een bestaande bankrekening op naam van de gemeente.

7. Welke taken heeft een pzc?
De kerkorde spreekt in de ‘Ordinantie voor het Apostolaat’ over de taak die 
de	gemeente	heeft	met	betrekking	tot	zending.	Dit	wordt	als	volgt	verwoord:
1. De voortdurende zorg van de gemeente voor de zending uit zich in het 
betrekken van al haar leden, inzonderheid ook de jeugd, in de arbeid der 
zending en in het zoeken naar arbeiders om uit haar midden te worden 
uitgezonden.
2. Zij doet dit met name in haar kerkdiensten, door middel van het 
catechetisch onderwijs, gemeentelijke samenkomsten, studiekringen en 
publicaties.
3. De verantwoordelijkheid der gemeente voor de zendingsarbeid uit zich 
mede door het op zich nemen van een aandeel in de geldelijke lasten, aan die 
arbeid verbonden, en door haar leden in de gelegenheid te stellen, dit aandeel 
door collecten en vaste bijdragen bijeen te brengen.
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Een pzc kan een hulp voor de gemeente	zijn.	Want	zoals	we	zagen	heeft	de	
christelijke	gemeente	een	hoge	roeping:	naar	geschikte	zendingswerkers	
uitzien, deze uitzenden en hen vervolgens ondersteunen door gebed, 
betrokkenheid	en	materiële	steun.	Maar	de	gemeente	is	zich	niet	altijd	
bewust van deze roeping! Een pzc kan dit onder de aandacht van de 
gemeente brengen en zo de gemeente helpen om meer aan haar roeping te 
beantwoorden.	Tegelijk	behartigt	een	pzc	op	deze	manier	de	belangen	van	de	
zendingswerkers die al uitgezonden zijn, en van het zendingswerk als geheel.

Een pzc kan op de volgende manieren de 
zending	binnen	de	gemeente	dienen:
-	 Het	zendingswerk	(laten)	opdragen 
 in het gebed;
-	 Bewustwording van de 
 zendingsopdracht versterken;
-	 Communicatie tussen 
 zendingswerkers en gemeente, 
 tussen Bureau Zending en  

     gemeente bevorderen;
	 	 	 -	 Benodigde	financiën voor het zendingswerk bijeenbrengen.
 
In dit deel worden de taken van een pzc uitgewerkt en worden per taak 
concrete handreikingen gegeven. 
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8. Gebed
Het gebed is het belangrijkste middel om het zendingswerk te ondersteunen. 
Dit moet allereerst in de 
gemeentelijke samenkomst 
plaatsvinden. Een pzc kan voorbede 
voor de zending vragen in het 
algemeen,	maar	ook	specifiek	voor	
de zendingswerkers. Er kunnen 
aan predikant of scriba concrete 
gebedspunten worden doorgeven, 
die	bijvoorbeeld	afkomstig	zijn	uit	
nieuwsbrieven van zendingswerkers.
Een pzc moet de gemeenteleden oproepen om de zending ook te gedenken 
in het persoonlijk gebed. Hiervoor kunnen in de kerkbode concrete zaken 
worden genoemd. Iedereen kan hierin een rol vervullen! Misschien is het een 
idee om de gemeenteleden aan te raden een vaste dag in de week te kiezen 
voor voorbede voor de zending. Daardoor wordt het minder snel vergeten. 

9. Bewustwording
Gehele gemeente
In de zondagse eredienst is de gehele gemeente bijeen. Daarom kan met 
de	kerkenraad	worden	overlegd	of	er	tijdens	de	prediking gericht aandacht 
mag worden besteed aan de zendingsopdracht en de uitvoering hiervan. 
Dit kan wellicht niet elke zondag, maar misschien is het mogelijk om een 
zendingszondag te houden, waarbij extra aandacht voor de zending is in 
gebed, prediking, psalmkeuze en collecte. Het is ook goed om te vragen of de 
zendingsdag en eventuele andere zendingsbijeenkomsten in de gemeente 
afgekondigd kunnen worden.
Een belangrijk medium om de hele gemeente te bereiken, is de kerkbode. 
Naast	de	oproep	tot	gebed	kan	hierin	informatie	gegeven	worden	over	de	
stand van zaken bij het zendingswerk.

Eventueel kunnen (delen van) nieuwsbrieven van zendingswerkers worden 
opgenomen.	Ook	kan	een	bezinnend	gedeelte	worden	geplaatst,	bijvoorbeeld	
uit	de	brochure	‘Zending	en	Gemeente’	van	ds.	J.	Kloosterman,	uit	Deel	1	van	
deze brochure of uit zendingsliteratuur (zie onder).
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Herhaling	is	niet	erg:	dit	draagt	bij	aan	meer	zendingsbewustheid	in	de	
gemeente.	Als	de	gemeente	een	website	heeft,	is	het	belangrijk	dat	de	
pzc	daar	ook	een	plekje	heeft	om	nieuwsberichten,	bezinnende	teksten	of	
informatie	over	lopende	acties	(zie	Financiën)	te	plaatsen!
Gemeenteavonden	zijn	mooie	gelegenheden	om	wat	uitgebreider	stil	te	staan	
bij	het	zendingswerk;	of	het	nu	gaat	om	actuele	informatie,	met	bijvoorbeeld	
een	presentatie	van	het	veld,	of	meer	om	bezinning,	met	bijvoorbeeld	een	
Bijbelstudie of bespreking van vragen in groepjes. In een kerkelijke gemeente 
kunnen	veel	activiteiten	worden	gehouden.	Daarom	is	het	goed	om	bij	het	
organiseren	van	een	zendingsbijeenkomst	of	-actie	voor	de	hele	gemeente,	
vooraf de verenigingen op de hoogte te stellen.
Vaak	wordt	bij	het	afleggen	van	openbare	belijdenis van het geloof een boek 
aan de nieuwe leden gegeven. Misschien kan een boek van de literatuurlijst 
(zie	onder)	gekozen	worden,	of	een	informatiepakket	over	zending.

Verenigingen 
Er	kunnen	ook	zendingsactiviteiten	worden	georganiseerd	voor	de	
afzonderlijke	verenigingen.	Hierbij	is	het	wel	van	belang	om	de	activiteit	af	
te stemmen op de doelgroep. Bij een vrouwenvereniging kan bijvoorbeeld 
speciale	aandacht	gegeven	worden	aan	de	(positie	van)	vrouwen	en	
kinderen op het zendingsveld; bij een mannenvereniging of Bijbelkring 
kan dieper worden ingegaan op de Bijbelse gegevens voor zending; bij een 
bejaardenmiddag	kan	een	presentatie	van	
verschillende projecten op het zendingsveld 
worden gegeven.

Er mag wel bijzondere aandacht worden 
besteed aan het betrekken van jongeren 
bij	de	zending.	In	de	‘Ordinantie	voor	
Apostolaat’	worden	zij	niet	voor	niets	met	
name	genoemd!	Er	zijn	ver-
schillende gelegenheden om kinderen en jongeren te vertellen over het 
zendingswerk.
Denk aan de zondagsschool, de kinderclubs, jeugdverenigingen, maar ook de 
afsluiting	van	het	catecheseseizoen. 
 



 
De manier waarop zo’n bijeenkomst wordt ingevuld, kan variëren. Er kan 
een voorlichter van de ZHHK gevraagd worden om in woord en beeld het 
zendingswerk dichtbij te brengen, er kan nadrukkelijk worden ingegaan op 
(persoonlijke) roeping tot het zendingswerk en er zijn Bijbelstudies voor 
jongeren	over	zending	beschikbaar.	Aan	jongere	kinderen	kan	worden	
gevraagd of de zending misschien een interessant onderwerp is voor een 
spreekbeurt of werkstuk.

Literatuur
Op	de	website	van	de	ZHHK	is	een	lijst	te	vinden	met	(een	deel	van)	de	
literatuur	die	gaat	over	het	uitvoeren	van	de	zendingsopdracht.	Op	de	
lijst staan zowel zendingsverhalen, levensbeschrijvingen als missiologische 
werken.

10. Communicatie 
Zendingswerkers-gemeenten
Zendingswerkers	hebben	vaak	een	eenzame	positie.	Zijzelf	(maar	zeker	ook	
hun werk!) hebben steun nodig vanuit de achterban. Daarom is het goed om 
de	communicatie	tussen	hen	en	de	gemeenten	in	Nederland	te	stimuleren.	
Een pzc kan hierin van betekenis zijn. 
In de kerkbode kan de pzc informatie geven over de zendingswerkers en 
hun werkzaamheden. Mogelijk kunnen (delen van) nieuwsbrieven van de 
werkers	worden	opgenomen.	Van	tijd	tot	tijd	kunnen	de	contactgegevens 
van zendingswerkers in de kerkbode worden vermeld, om het sturen van 
kaarten	en	brieven	te	stimuleren.	Ook	kan	de	pzc	de	gemeente	wijzen	op	
verjaardagen van zendingswerkers en hun kinderen! 

Een uitgezonden zendingswerker uit de gemeente
In	het	boek	‘Een	thuisfront	voor	de	zendeling’	stelt	de	schrijver	dat	iedere	
zendingswerker een ondersteuningsteam	nodig	heeft.	Deze	mensen,	die	
in	een	hechte	relatie	staan	tot	de	zendingswerker,	moeten	op	de	volgende	
manieren	de	zendingswerker	bijstaan:
-	 Morele	ondersteuning:	er	gewoon	‘zijn’;
-	 Logistieke	ondersteuning:	allerlei	nodige	zaken	regelen;
-	 Financiële	ondersteuning;
-	 Gebedsondersteuning;
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-	 Communicatie-ondersteuning:	o.a.	brieven	en	kaarten	sturen;
-	 Ondersteuning	bij	thuiskomst.
Een pzc kan (eventueel samen met een thuisfrontcommissie) ervoor 
zorgdragen dat er daadwerkelijk zulke mensen om de zendingswerker heen 
staan.
Ze hebben het nodig! Bij gebedsondersteuning en het sturen van brieven kan 
de hele gemeente worden betrokken. Misschien kan aan de gemeenteleden 
worden gevraagd of zij mee willen doen in een briefschrijfrooster? Degenen 
die	dat	willen,	worden	er	dan	via	de	kerkbode	of	via	e-mail	aan	herinnerd	dat	
het	‘hun	beurt’	is	om	te	schrijven.	Zo	zijn	de	zendingswerkers	het	hele	jaar	
door voorzien van post! 
Ook	is	het	mogelijk	dat	JV-leden een correspondentieband aangaan met de 
kinderen van zendingswerkers.

Gemeenteleden bij andere organisaties
Het kan voorkomen dat leden van de gemeente worden uitgezonden 
voor	andere	organisaties,	zoals	bijvoorbeeld	Wycliffe	Bijbelvertalers.	Deze	
zendingswerkers hebben vaak een thuisfrontcommissie, die hen ondersteunt 
op allerlei gebied. Het is goed als de pzc met de thuisfrontcommissie afstemt 
wie	zich	waarmee	bezighoudt:	de	pzc	met	de	ZHHK	en	de	thuisfrontcommissie	
met	de	uitgezonden	gemeenteleden?	Of	vindt	er	samenwerking	plaats,	bij	het	
voeren	van	acties	of	het	beleggen	van	zendingsavonden?	Wat	er	ook	wordt	
afgesproken, laat het voor iedereen duidelijk zijn hoe de taakverdeling is!
 
11. Financiën
Drie keer per jaar wordt er een zendingscollecte georganiseerd. Vanuit 
Bureau Zending wordt de kerkenraad verzocht deze collecten op te nemen in 
het collecterooster. Voor deze collecten kunnen folders en envelopjes worden 
besteld. Het collecteren met envelopjes, waar men het geld in kan doen, 
heeft	als	voordeel	dat	mensen	bewuster	hun	gaven	geven.
Het is mogelijk om zendingsbussen te plaatsen bij de uitgang van de kerk; 
vraag	of	deze	genoemd	mogen	worden	bij	het	afkondigen	van	de	collecten!	
Zendingsbussen	kunnen	ook	worden	neergezet	bij	de	catechisaties	of	bij	
verenigingsbijeenkomsten. 
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Ook	op	basisscholen	wordt	elke	week	zendingsgeld	ingezameld.
Het is een idee om te vragen of de ZHHK mag meedelen in de opbrengst van 
het schoolzendingsgeld van christelijke scholen!
De opbrengst van collecten, zendingsbussen 
en schoolzendingsgeld kan op twee manieren 
worden	besteed:	het	geld	kan	worden	bestemd	
voor de ZHHK in het algemeen of voor een 
bepaald project. Een voordeel van geven aan 
het algemene fonds is dat de ZHHK het geld 
kan besteden waar het op dat moment het 
meest nodig is. Een ander voordeel is dat op 
die manier ook kosten kunnen worden gedekt 
van zaken die niet goed in projecten te vertalen 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan het zendingsblad 
Zicht	op	Zending	(ZOZ)	of	de	organisatie	van	
zendingsbijeenkomsten.
Als	een	pzc	graag	een	project	wil	steunen,	is	
dit een goede gelegenheid om een actie te 
organiseren!
Met	een	actie	kan	op	een	aansprekende	manier	
de	aandacht	worden	gevestigd	op	het	werk	van	
de	zending.	Ook	is	een	actie	samenbindend	voor	
de	gemeente.	Wel	moeten	acties	aansluiten	bij	
het karakter van de gemeente en van de ZHHK. 
Hoe	wordt	een	actie	opgezet?	Hieronder	een	
stappenplan:
1. Bedenk in overleg met de kerkenraad een 
actie;
2. Prik een datum; neem hiervoor contact 
op met andere verenigingen, om dubbele 
planningen te voorkomen!
3.	 Bedenk	wie/wat	nodig	is	voor	de	actie	en	
verdeel de taken;
4.	 Promoot	de	actie	goed!	Maak	de	actie	kenbaar	via	de	kerkbode	en	
eventueel de krant, lokale kranten en de website van de gemeente; geef 
richting	de	gemeente	duidelijk	aan	wat	het	doel	en	streefbedrag	is;

Inspiratie	nodig?	

Acties	voor	de	hele	gemeente:
o	 Maaltijd
o Fietspuzzeltocht
o Workshopmiddag
o Boodschappenservice
o Rommelmarkt
o Muziekavond
o Veiling 
o Inzameling cartridges
o	 Verkoop	van:
-	 (Dag)boeken
-	 Kaarten
-	 Etenswaren
-	 Speelgoed
-	 Bloemen

Acties	voor	de	jeugd:
*	 Autowas-actie
*	 Lege	flessen	actie
* Kijkdozen
* Malawiaanse hut 
 bouwen
*	 Sponsoractie

Hebt u een ander geslaagd idee? 
Geeft	u	dit	dan	door	aan	Bureau	
Zending! Via de website kan het 
worden gedeeld met andere 
pzc’s.
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5.	 In	de	periode	dat	de	actie	loopt,	kan	telkens	aangegeven	worden	
hoeveel	geld	er	al	binnen	is.	Misschien	kan	de	actie	afgesloten	worden	op	
een	zendingsavond?	Na	afronding	van	de	actie	is	het	een	goed	idee	om	een	
terugblik	te	geven	via	de	kerkbode	en	de	ZOZ.

Een	aanrader	is	om	niet	te	veel	verschillende	acties	te	houden.	Organiseer	
liever	één	goede	dan	drie	‘halve’!	Wanneer	u inspiratie nodig hebt bij het 
bedenken	van	een	actie,	kunt	u	de	ideeën	in	het	kader	raadplegen	of	kijken	
op de website van de ZHHK.
 
12. Ondersteuning van Bureau Zending
Bureau Zending kan op verschillende manieren ondersteuning bieden aan 
pzc’s.	Om	te	beginnen	worden	jaarlijks	meerdere	regiobijeenkomsten in het 
land	georganiseerd.	Deze	zijn	opgezet	voor	toerusting	van	pzc’s,	maar	ook	
voor	het	uitwisselen	van	ervaringen	en	voor	onderlinge	ontmoeting.
Daarnaast kan het Bureau op aanvraag allerlei materiaal verstrekken, zoals 
folders	en	Bijbelstudies.	Ook	is	het	mogelijk	dat	voorlichters	van	de	ZHHK	een	
presentatie verzorgen op een zendingsavond die een pzc organiseert; dit kan 

voor de hele gemeente, maar ook voor een 
speciale groep, bijvoorbeeld een kinderclub 
(zie Bewustwording).
 
Verder kunt u bij het Bureau ruimte in de ZOZ 
aanvragen	om	uitgevoerde	activiteiten	te	
delen met anderen in het land. 

Wanneer u graag advies of ondersteuning op maat wilt krijgen, kunt u 
hiervoor	altijd	contact	opnemen	met	Bureau	Zending.	De	contactgegevens 
zijn:

Bureau Zending Hersteld Hervormde Kerk
Vendelier	51-D
3905 PC Veenendaal
Tel. (0318) 55 42 12
E-mail:	info@zhhk.nl
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Actie,
 stappenplan  
Andere	organisaties

Belijdenis van het geloof 
Bewustwording 
Bijbelse lijnen,
 Gebed 
      Meeleven 
						Omzien	naar	werkers
						Oude/Nieuwe	Testament
						Praktische	noden
      Roeping van de gemeente 
      Taak van de gelovige
      Uitzenden van werkers
Briefschrijfrooster 

Communicatie	
Contactgegevens
 Bureau Zending

Correspondentieband	
CZ

Evangelisatiecommissie,	
 verhouding met, zie PZC

Financiën, 
      benodigde bijeenbrengen
      van pzc, zie Inkomsten en 
      uitgaven 
Functies	(voorz,	secr.,	penn.), 
                                      zie PZC

Gebed,
      Bijbelse lijn, zie Bijbelse lijn

 
Gemeente(n)
      Gemeenteavonden

Huishoudelijk reglement

Informatie	
Inkomsten en uitgaven van pzc

Jaarplan
Jaarverslag
Jongeren,	zie	Verenigingen

Kerkenraad, 
 verhouding met, zie PZC
Kerkbode 
Kerkorde,	zie	Ordinantie	voor 
het	Apostolaat

Literatuurlijst

Materiaal 

Ondersteuning,	
      van pzc, door Bureau Zending 
      van zendingswerkers
Ordinantie	voor	het	Apostolaat

Prediking 
Presentatie	
Project 
PZC,
						functies	(voorz.,	secr.,	penn.)
      orgaan van bijstand
      samenstelling 
      taken
      vorming

Trefwoordenregister
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  werkwijze
						verhouding	met	evangelisatiec’ie
      verhouding met kerkenraad

Regiobijeenkomsten 

 
Schoolzendingsgeld 
Statuten
 
Taken,
      Gemeente
      Pzc
Thuisfrontcommissie

Voorbede, zie Gebed

Verenigingen 
      bejaardenmiddag
      Bijbelkring
      jongeren
      mannenvereniging 
      vrouwenvereniging 
      Verjaardagen

 
Website

Zendingsbussen 
Zendingscollecte
Zendingsdag 
Zendingsgeld, 
      zie schoolzendingsgeld 
Zendingswerker(s)
Zendingszondag 
ZHHK, 
      doel
      grondslag 
						oprichting	
      structuur
ZOZ
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