
COMMISSIE ZENDING

De Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK) 

heeft van de synode van de Hersteld Hervorm-

de Kerk het mandaat gekregen om een aantal 

taken met betrekking tot het zendingswerk 

op zich te nemen. Enerzijds gaat dit om het 

werk op de zendingsterreinen in Suriname en 

Malawi. Anderzijds zijn er activiteiten die ge-

richt zijn op personen en gemeenten, om hen 

te ondersteunen in hun werkzaamheden met 

betrekking tot zending. Met regelmaat krijgt de 

commissie zending verzoeken tot (financiële) 

ondersteuning van gemeenteleden die voor 

andere zendingsorganisaties uitgezonden wor-

den. Door uitzendingen via andere organisaties 

mede te ondersteunen wil de ZHHK gemeen-

teleden bijstaan, die de roeping gevoelen om 

als zendingswerker uit te gaan. In dit artikel 

geven we weer wat de ZHHK kan betekenen 

voor gemeenteleden die uitgezonden zijn  

of worden.

In Nederland en daarbuiten zijn vele niet ker-

kelijk gebonden zendingsorganisaties werk-

zaam. In diverse gevallen beschikken zij over 

expertise waarin de ZHHK niet kan voorzien; 

denk hierbij bijvoorbeeld aan vertaalwerk. 

Bij interkerkelijke, internationale organisaties 

(zoals Wycliffe) kan vertaalwerk met veel meer 

expertise en onderlinge samenhang worden 

uitgevoerd dan door een zendingsorganisatie 

van een enkele kerk. Ook transport door de 

lucht (MAF) is hiervan een duidelijk voorbeeld. 

Niet kerkelijk gebonden zendingsorganisaties 

hebben dus een (specifiek) bestaansrecht.

Commissie zending

DE FINANCIËLE 
 

VAN ZENDING
ondersteuning

ZENDING EN SAMENWERKING

ONDERSTEUNING DOOR DE COMMISSIE ZENDING  

BIJ UITZENDING VAN GEMEENTELEDEN

De zendingsopdracht is een belangrijke roeping van de christelijke kerk. De Heere Jezus 

gaf het zendingsbevel aan Zijn apostelen (Matth. 28:18 en 19). Op de christelijke kerk 

rust de taak om het Evangelie te verkondigen aan al de volken. De apostelen waren de 

grondleggers en vertegenwoordigers van de christelijke kerk. De hun gegeven  

roeping bleef na hun heengaan voor de gehele kerk gelden.
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De ZHHK vindt het belangrijk dat er samenwerking 

met andere zendingsorganisaties plaatsvindt. Indien 

er samenwerking plaatsvindt tussen de ZHHK en 

andere organisaties, worden de volgende uitgangs-

punten in acht genomen: 

de organisaties hebben een vergelijkbare doelstel-

ling, belijden Gods Woord als onfeilbaar en hebben 

geen strijdige belijdenis;

de organisatie heeft een helder bestaansrecht;

verantwoordelijkheden dienen vooraf bekend te zijn;  

de druk op het budget dient vooraf helder te zijn.

Een uitzending wordt gezien als een primaire 

taak en verantwoordelijkheid van een plaatselijke 

gemeente. De ZHHK heeft een ondersteunende en 

faciliterende rol. De ZHHK hecht er belang aan dat 

een uitzending via een zendingsorganisatie verloopt 

waarvan de ZHHK de doelstellingen onderschrijft.

Een zendingsroeping ontstaat binnen de eigen ker-

kelijke gemeente. Dit is dan ook het startpunt van 

het te volgen traject. Indien een lid van een hersteld 

hervormde gemeente de behoefte/roeping ervaart 

om zendingswerk te gaan doen en daar concreet 

invulling aan zoekt te geven, is het gebruikelijk om 

hierover het gesprek aan te gaan met de ker-

kenraad. Afhankelijk van enerzijds de roeping en 

competentie van de persoon en anderzijds de per-

soonlijke situatie en behoeften kan ook een eerste 

contact worden gelegd met de commissie zending. 

Dit kan in onderling overleg zowel door de kerken-

raad als de betrokkene worden gedaan, afhankelijk 

van wie concreet ondersteuning zoekt. Het bureau 

zending wordt bij voorkeur in een vroeg stadium 

(tijdens het voorbereidingstraject) geïnformeerd.

De ZHHK heeft een budget beschikbaar voor 

ondersteuning van werkzaamheden. Hiervoor 

kan een aanvraag ingediend worden bij de ZHHK. 

Financiële ondersteuning betreft een periode 

van twee jaar. Voor beide jaren moet een sepa-

rate aanvraag worden gedaan. De aanvraag kan 

ingediend worden bij de ZHHK door de betrokken 

persoon of zijn/haar thuisfrontcommissie. Hiervoor 

dienen een aanvraagformulier (inclusief begroting) 

en drie aanbevelingsbrieven (kerkenraad, thuis-

frontcommissie en zendingswerker) opgesteld te 

worden. De deadline voor het indienen van een 

steunaanvraag wordt gecommuniceerd door het 

kerkelijk bureau. De aanvragen worden besproken 

in een vergadering van de commissie zending. Ver-

volgens ontvangt de aanvrager een reactie. Voor 

gemeenteleden die ondersteuning krijgen, wil de 

ZHHK als een ‘podium’ functioneren. Wanneer een 

aanvraag goedgekeurd is, krijgen de uit te zenden 

zendingswerkers de mogelijkheid om via de be-

schikbare kanalen van de ZHHK het werk onder de 

aandacht te brengen. Op de website (www.zhhk.nl) 

is een aanvraagformulier te vinden voor de financië-

le ondersteuning, evenals een beschrijving 

van de verdere aan te  

leveren documentatie. 

ondersteuning

PLAATSELIJKE INITIATIEVEN

ONDERSTEUNING VAN DE GEMEENTE OP AFSTAND

Het werk van de zending kan ook financieel onder-

steund worden door de plaatselijke gemeenten. In 

het afgelopen jaar heeft de HHG Leerbroek o.a. geld 

ingezameld voor het drukken van de in het Chichewa 

vertaalde kinderbijbel Kijk en Luister. Eerder deed 

de gemeente dat voor dezelfde kinderbijbel in de 

vertaling in het Sranan Tongo. De eerder gehouden 

actie van de Hervormde Zondagsscholenbond in 

samenwerking met de ZHHK had ook het drukken 

van kinderbijbels, kindercatechisatieboekjes en  

een Bijbelverklaring in het Chichewa ten doel.  

Door financiële steun aan deze concrete doelen, 

kan een gemeente op afstand verbonden zijn  

met het zendingswerk en zendingswerkers. 

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op met bureau zending via info@zhhk.nl.
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