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de zendende Vader

de zendende Zoon

de zendende Geest

God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft 
Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen 
dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte 
daden.
Handelingen 3:26

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei:  
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga 
dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de 
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige 
Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht 
te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de 
voleinding van de wereld. Amen. 
Mattheüs 28:18-20

En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg 
u bij deze wagen.
Handelingen 8:29

Beleidsplan zending

“Zendingswerk is ten diepste het 
onweerstaanbare, verkiezende werk 
van de Drieënige God. ”
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Motivatie
De christelijke gemeente is geroepen om 
in woord en daad de Naam van de Heere 
te belijden, zoals we duidelijk lezen in 1 
Petrus 3 vers 15:
maar heilig God, de Heere, in uw hart; 
en wees altijd bereid tot verantwoording 
aan ieder die u rekenschap vraagt van de  
hoop die in u is, met zachtmoedigheid en 
ontzag. 
Sommigen in de gemeente worden 
geroepen tot en toegerust voor een zen-
dingstaak op bijzondere wijze, in binnen- 
of buitenland. 

Visie
Als gemeente van Christus leven wij vanuit 
de opdracht getuige van Jezus Christus te 
zijn. Daarom willen we betrokken zijn bij 
de verkondiging van het evangelie in de 
wereld.

Missie
Als gemeente zenden we zendingswerkers 
uit die in binnen- of buitenland betrokken 
zijn bij de verkondiging van het evange-
lie en stimuleren de betrokkenheid op 
zendingswerk.

Aandachtspunten zendingswerk
Over wat er allemaal onder het begrip 
zending valt, wordt verschillend gedacht. 
Dat is bijvoorbeeld goed te merken als 
je de definitie opzoekt in Van Dale en op 
Wikipedia. Om voor ons als gemeente 
richting te geven aan de definitie, hebben 
we als commissie de volgende aandachts-
punten gedefinieerd:
• Gemeentestichting
• Evangelisatiecampagnes
• Bijbelvertaalprojecten
• Theologische toerusting
We zullen ons niet op voorhand volledig 
tot deze aandachtspunten beperken. 

Zending valt kerkelijk gezien (financieel) 
onder kerkbeheer, hoewel vaak wordt 
gedacht dat dit onder diaconaat moet zijn. 
Diaconaat en zending zijn echter in princi-
pe twee verschillende zaken. Waar zending 
primair gaat over de openbaring van Gods 
Woord, gaat het bij diaconaat primair 
om de zorg voor kwetsbare mensen in de 
samenleving. In de uitvoering van één van 
beide loopt het werk echter wel vaak in 
elkaar over. Het is dan ook niet uitzonder-
lijk dat zendingswerk soms doelbewust 
gecombineerd wordt met diaconaat en 
vice versa.

Verantwoordelijkheden zendingscommis-
sie
Eén van de belangrijkste taken van de zen-
dingscommissie is de gemeente helpen 
haar roeping te verstaan en vorm te geven. 
Daarnaast zoekt ze steeds naar momen-
ten om de dialoog te stimuleren tussen 
zendingswerkers en de gehele gemeente, 
om met elkaar mee te leven en om samen 
steeds meer van God te leren kennen 
(breedte, diepte, hoogte). 
Deze verantwoordelijkheden krijgen bij-
voorbeeld vorm in:
• Stimuleren van voorbede in de 

gemeentelijke samenkomsten en 
daarbuiten

• Vergroten van de bewustwording met 
betrekking tot het thema zending in 
de gemeente

• Begeleiding van zendingswerkers en 
hun TFC’s

• Faciliteren van uitzendtrajecten
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Uitwerking verantwoordelijkheden
 
Algemeen
Naast de directe verantwoordelijkheden 
van de zendingscommissie is het een be-
langrijke randvoorwaarde om een duide-
lijke structuur neer te zetten rondom zen-
ding. De zendingscommissie zal het eerste 
aanspreekpunt zijn rondom zending-ge-
relateerde zaken. Gemeenteleden, TFC’s 
en organisaties kunnen bij de commissie 
terecht. Zij zal op haar beurt informatie en 
advies geven aan de kerkenraad, die eind-
verantwoordelijk en beslissingsbevoegd is. 

is.
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Voorbede
Eerste zondag van de maand voorbede in 
gemeente naar aanleiding van aangelever-
de gebedspunten van zendingswerkers;
Stimuleren van persoonlijke voorbede 
door gemeenteleden.

Bewustwording
• Preken

• Minstens 1 preek per jaar over zen-
ding;

• Minstens 1 preek per jaar door een 
(voormalig) zendingswerker:  
een zendingswerker uit de gemeente 
of een gastpredikant.

• Communicatie
• Informatie over zending op de web-

site van de kerk
• Nieuws gerelateerd aan zending ver-

spreiden, bijvoorbeeld via de digitale 
nieuwsbrief, nieuwsbrieven van de 
TFC’s en Kerkplein.

• Elk jaar een zendingsverhaal tijdens 
zondagsschool

• Bij benoemen van het werk van de 
zendeling aangeven dat het evenveel 
de taak en verantwoordelijkheid is 
van de gemeente

• Ontmoeting
• Uitnodigen tot bijwonen van GZB-dag 

en GZB-jongerendag
• Elk jaar (minstens) 1 gemeenteavond 

over zending
• Aandacht tijdens verlof en na afloop 

van de zendingsperiode.

Begeleiding van  belangstellenden en 
zendingswerkers 
• Zoeken naar Gods wil omtrent roeping, 

en advies:
• Gesprek over roeping
• Oriënterende gesprekken
• Bespreken van kaders (verbonden-

heid met de gemeente, geestelijke 
volwassenheid, bekwaamheid, nood-
zaak, zendingsorganisatie)

• Advies richting Kerkenraad
• Pastorale en praktische begeleiding 

rondom uitzending
• Iedere zendingswerker heeft één 

contactpersoon voor zendingswerker 
binnen Kerkenraad (wijkouderling of 
ouderling zending & evangelisatie)

• Eén contactpersoon voor TFC vanuit 
zendingscommissie

• Advies en hulp bij opzetten TFC  

Faciliteren
• Ondersteuning TFC

• Criteria (zie bijlage 1)
• De financiële ondersteuning wordt als 

volgt vormgegeven:
• Kerkbeheer 

Per jaar wordt de opbrengst van 
twee specifieke extra collectes per 
jaar besteed aan elk zendingsecht-
paar (met een max. van 3 echtpa-
ren), één keer een extra collecte 
in de morgendienst, één keer een 
extra collecte in de avonddienst.

• Diaconie 
Per jaar worden er maximaal drie 
collecten besteed aan de TFC’s. De 
diaconie zal de precieze invulling per 
jaar vaststellen aan de hand van de 
concept begrotingen van de TFC’s in 
de maand september.

• Zendingscommissie 
Evenredige tijdsverdeling van de 
zendingsbussen tussen de TFC’s

• Er worden geen garanties of garantstel-
lingen afgegeven

• Er wordt de mogelijkheid geboden om 
(in alle redelijkheid) een beroep te doen 
op de gemeente. Dit dient te worden 
afgestemd met de zendingscommissie.

• De ondersteuning is voor de overeen-
gekomen duur van de uitzending of be-
leid, maar steeds per 2 jaar verlengd na 
evaluatie van functioneren/zinvolheid 
van het werk. Dit moet ook tot uiting 
komen in de jaarlijkse rapportages.

• Monitoring/communicatie
• Monitoren van financiële situatie

• Elk jaar één overall rapportage 
door TFC.

• Elk jaar vier nieuwsbrieven/up-
dates vanuit iedere TFC.
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Een TFC is de schakel tussen de zendings-
werker en de uitzendende gemeente. 
De TFC stimuleert de gemeente om met 
gebed, geestelijk meeleven en financiële 
steun bij de zendingswerker betrokken 
te zijn. Tegelijkertijd helpt de TFC de 
zendingswerker om zijn werk zo goed 
mogelijk voor het voetlicht te brengen. Zo 
krijgt zending in de gemeente een gezicht.

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden 
TFC:
• Meeleven met en op de hoogte blijven 

van leven en werk van de zendingswer-
ker. 

• Agenderen en leiden van vergaderingen
• Bewaken van uitvoering van taken en 

afspraken
• Contactpersoon naar organisaties 

• Beheren van de financiën
• Maken van een financieel jaarverslag
• De overige TFC-leden op de hoogte 

houden van de financiële stand van 
zaken  

• Het in overleg met de zendingswerker 
realiseren en uitvoeren van het com-
municatieplan dat is opgesteld voor de 
betreffende uitzending 

• Het in overleg met de zendingswerker 
realiseren van het fondsenwervingsplan 
dat is opgesteld voor de betreffende 
uitzending

• Het initiëren en aansturen van fondsen-
wervende activiteiten 

• Coördinatie van gebed voor de zen-
dingswerker en zijn werk

• Doorgeven van gebedspunten voor de 
kerkdienst, clubs, etc. 

Een TFC bestaat meestal uit 5 tot 7 perso-
nen.

Taken en verantwoordelijkheden zen-
dingswerker
• n.t.b.

Bijlage 1 - Richtlijnen TFC
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OPTION FOUR

Em quo quam 
quam ipsanim 
essunti re vel 

idis ullorae sed 
quatem re quis 

expe cuptate 
niscill icient 
quis euomm

OPTION 3
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