
 

 
Dit is een voorbeelddocument. Elke pzc kan hieraan haar eigen invulling geven, 
mits dit in overeenstemming is met de afspraken met haar kerkenraad. 

 

JAARPLAN  
 

van de plaatselijke zendingscommissie 
van de Hersteld Hervormde Gemeente te … (plaats gemeente). 

 

… (jaartal) 
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Inleiding 
 
In dit jaarplan voor … (jaartal) worden de voornemens van de plaatselijke 
zendingscommissie (pzc) weergegeven. Bij elk van de genoemde aspecten wordt tevens 
aangegeven wat de verwachtingen en plannen voor de langere termijn zijn, zodat 
duidelijk is welke plaats de activiteiten voor … (jaartal) hierin innemen. 
 
De  plannen moeten worden aangepast aan de realiteit die zich voordoet. Dit jaarplan is 
echter zo veel mogelijk richtinggevend en biedt een kader waarop de kerkenraad de pzc 
kan aanspreken. 
Voor alle voornemens en plannen geldt: zo de Heere wil en wij leven. Alle activiteiten 
kunnen alleen in afhankelijkheid van Hem worden gedaan.  
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1. Uitgangspunten 
 

Uitgangspunt voor het werk van de pzc is de grondslag en doelstelling zoals verwoord 
door de landelijke Commissie Zending (CZ) en zoals de plaatselijke kerkenraad deze 
nader heeft omschreven. 
 
CZ heeft dit als volgt omschreven: 
 
Hoofddoel 
Het hoofddoel van de zendingsopdracht zoals die door de HHK is geformuleerd, luidt: 
“Het ter hand nemen van de verkondiging van het Evangelie op een wijze die recht doet 
aan de Bijbelse gereformeerde theologie aan hen die er niet van weten en/of 
voorwaarden scheppen waardoor deze verkondiging wordt mogelijk gemaakt of 
bevorderd.”  
 
Grondslag 
Deze zendingsarbeid heeft als grondslag het onfeilbare Woord van God, de Bijbel, zoals 
verstaan in de Drie formulieren van Enigheid.  
 
Geformuleerde doelstelling  
Hoofddoel: 
Het beoefenen en ondersteunen van zendingsactiviteiten onder verantwoordelijkheid 
van de Generale Synode van de Hersteld Hervormde Kerk en in overeenstemming met de 
grondslag (zoals hierboven verwoord).  
Deze zendingsarbeid is gericht op: 

1. de eer van God; 
2. het heil van zondaren; 
3. de opbouw van het kerkelijke leven; 
4. het herstel van verhoudingen en structuren die door de zonde zijn aangetast. 

 
Subdoelen: 

1. Mogelijkheden creëren om als HHK kerkelijke zending te continueren. 
2. De kerkleden bewust te maken van de roeping tot zending. 
3. De kerkleden motiveren en activeren tot een persoonlijke bijdrage aan het 

zendingswerk (gebed, inzet en financieel) en daarvoor mogelijkheden creëren.  
 
De plaatselijke kerkenraad / pzc heeft de doelstelling als volgt geformuleerd: 
…. 
 
(vb.: “Het stimuleren van het zendingsbewustzijn binnen de lokale gemeente, het (in 
gebed en prediking) voortdurend aandacht geven aan het werk van de zending, het 
betrekken van gemeenteleden bij het zendingswerk en het ontwikkelen van 
fondsengenererende activiteiten.” N.B. hier kan een uitgebreidere formulering worden 
gekozen door de plaatselijke gemeente of PZC.). 
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2. Reikwijdte  
 
De plaatselijke zendingscommissie richt zich op de leden van de Hersteld Hervormde 
Gemeente van … (plaats gemeente).  
Daarbij gaat het om belijdende, meelevende en doopleden van de gemeente. 
 
De pzc heeft nadrukkelijk oog voor diegenen die namens de eigen gemeente bij het 
zendingswerk betrokken zijn. 
 
Deze reikwijdte bereiken we door …  
(vb.: “de pzc te laten bestaan uit diverse leeftijdsgroepen, achtergronden en interesses. 
In de ontplooiing van activiteiten proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij lokale 
initiatieven (jeugdclubs, vrouwenverenigingen, kringen, etc.)”). 
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3. Activiteiten 
 
Voor het komende jaar heeft de pzc de volgende doelstellingen: 
….  
(vb.: “… 

 Aandacht geven aan de 3 zendingscollecten door middel van informerende 
artikelen, verspreiden van foldermateriaal en het doen van oproepen; 

 Verspreiding van het zendingsblad Zicht op Zending (4 x) door dit uit te reiken bij 
de uitgang na de eredienst; 

 Voortdurend aandacht vragen voor het zendingswerk in de gebeden; 

 Minimaal 2 keer per jaar beleggen van een zendingsdienst of een dienst waarin 
nadrukkelijk een zendingsthema aan de orde is; 

 Beleggen van een zendingsavond; 

 Verstrekken van bijbelstudiemateriaal aan de verenigingen; 

 Contact onderhouden met zendingwerkers (door middel van briefwisseling); 

 Het kerkblad gebruiken om te informeren over de activiteiten van de zending; 

 Het jaarlijks voeren van een actie ten behoeve van een zendingsproject; 

 Het organiseren van een zang- of muziekavond; 

 Het organiseren of deelnemen aan een actiemarkt; 

 Het onder de aandacht brengen van landelijke zendingsactiviteiten (zendingsdag 
+ zendingsbijeenkomst); 

 Het (op verzoek van de landelijke zending) mede organiseren van een 
zendingsdag; 

 Het onder de aandacht brengen van de zendingsbussen; 

 Het verstrekken van toerustend materiaal binnen de gemeente (literatuur) via 
bijvoorbeeld de bibliotheek; 

 Aandacht vragen voor gemeenteleden die in zending werkzaam zijn; 

 Het raadplegen van het Zendingsbureau HHK over activiteiten en desgewenst 
advies inwinnen.”) 
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4. Financiën 
 
De pzc heeft voor de activiteiten de volgende begroting opgesteld. 
 

Begroting pzc …(plaats) …(jaar)                     bedragen x € 1,- 

    

Omschrijving 

Begroting 

… (jaar) 

    
Baten   
… 
(vb. : 
“Opbrengst verkooptafels 1.500 
Giften  2.000 
Zendingsbussen 5.000 
Zendingscollecten 6.000 
Opbrengst zendingsdag (bruto) 5.000 

Actie a 5.000 

Divers” PM 

Totale baten 24.500 

    
Kosten   
(vb.: 
“Kosten inkoop verkooptafels 1.000 
Kosten zendingsbussen 100 
Kosten zendingsdag (catering) 3.000 
Publiciteits- en verwervingskosten 500 

Overige kosten / incidentele kosten” 250 

Totale kosten 4.850 

    
Saldo baten minus kosten 19.650 
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5. Afronding 
 

Bovenstaande punten geven aan dat er genoeg plannen zijn voor ... (jaartal). Het stemt 
tot dankbaarheid dat veel werk ter hand kan worden genomen. In dit alles weten we 
ons afhankelijk van Gods zegen. De commissie rekent daarom op het gebed vanuit de 
gemeenten, opdat Zijn werk voortgang mag hebben, totdat God alles is en in allen (1 
Korinthe 15:28).  


