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1 Inleiding 
In het jaarplan van de Zendingscommissie worden de in het beleidsplan genoemde doelstellingen 

verder uitgewerkt in concrete activiteiten.  

Met betrekking tot het kiezen van een jaarthema is besloten dit voor 2023 nog niet te doen. Eerst 

maar eens ervaring op doen met deze nieuwe manier van werken. 

 

2 Bewustwording 
Het verspreiden van nieuws gerelateerd aan zending (o.a. artikelen van GZB en IZB) via kerkbode 
en website. 

Momenteel worden artikelen van de GZB/IZB etc. willekeurig geplaatst in de Kerkbode. Met 
redacteur overleggen hoe we hier structuur in kunnen krijgen en dat dit onder kop van de 
Zendingscommissie komt. Mogelijk een vaste rubriek ‘Zendingscommissie’ in de kerkbode. 

Het jaarlijks informeren van de belijdeniscatechisanten over zending en het werk van de 
Zendingscommissie. 

• In nov/dec maken de ZC-leden een afspraak met de wijkpredikant om tijdens een catechisatie 
avond iets te vertellen over zending in het algemeen en het werk van de Zendingscommissie; 

• In ZC-vergadering (Q3) overleggen of we een gemeenschappelijke presentatie kunnen maken 
hiervoor; 

• In ZC-vergadering besluit (Q3) over presentje voor de belijdenis catechisanten, bijv. GZB 
dagboekje. 

Het stimuleren van de wijkkerkenraden om minstens één keer per jaar in een preek aandacht te 
geven aan zending. 

In Q2 verzoek doen bij het ministerie van predikanten voor een ‘zendings’ dienst met een 
gezamenlijk thema. 

Het stimuleren van de wijkkerkenraden om minstens één keer per jaar voor laten gaan van een 
gastpredikant uit een zendingsgebied voor laten gaan van in een dienst. 

In Q3 verzoek doen bij het ministerie van predikanten om een gastpredikant voor te laten gaan in 
een dienst. 

Het minstens één keer per jaar organiseren van een gemeenteavond over zending. 

In Q1 contact zoeken met de GZB, IZB, Open Doors etc. voor het organiseren van een 
gemeenteavond over zending. 

Het verspreiden van gebedspunten via kerkbode en gebedsgroepen. 

Enkele leden van de ZC zorgen elk kwartaal voor gebedspunten m.b.t. zending (GZB/IZB etc.) 

Gemeenteleden te wijzen op de mogelijkheid tot een financiële tegemoetkoming uit de 
voorziening ZEG (Zending Eigen Gemeente) 

Publicatie op de website en in Q3 een bericht in de kerkbode m.b.t. ZEG. 
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3 Fondsenwerving 
Het aankondigen en promoten van de jaarlijkse collectes ten behoeve van de GZB, IZB en ZEG. 

Tijdig zorgen voor bericht in Kerkbode, beamer plaat, nieuwsbrieven m.b.t. de jaarlijkse collectes 
t.b.v.. GZB, IZB en ZEG. 

Het aankondigen en promoten van de zendingsbussen. 

Elk kwartaal vastellen van een bestemming van de zendingsbussen, berichtgeving hierover in de 
Kerkbode, beamer, website, nieuwsbrieven en frontje op de zendingsbussen. 

Jaarlijkse verkoop van de GZB-dagboekjes ‘Een Handvol Koren’. 

In Q3 opstarten van de verkoop van de dagboekjes conform draaiboek. 

Gezamenlijk met de TFC’s voeren van acties. 

In het jaarlijks overleg met de TFC’s overleggen over acties die een TFC wil organiseren hoe we die 
Ede breed kunnen promoten. 

Het minstens één keer per jaar organiseren van een gemeente brede activiteit, gezamenlijk met 
de wijkkerkenraden en TFC’s, bijv. een fietstocht. 

In het jaarlijks overleg met de TFC’s overleggen over het organiseren van een Ede brede activiteit. 

 

4 Ondersteunen van vanuit de Hervormde Gemeente Ede 

uitgezonden werkers 
Financiële ondersteuning 

Eén keer per jaar wordt de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor de van de Hervormde 
gemeente Ede uitgezonden werkers 

Geestelijke ondersteuning 

Dit zal een agenda punt ‘hoe geven we dit handen en voeten’ zijn tijdens het jaarlijks overleg met 
de TFC’s.  

Pinkstergroet 

Ruim voor Pinksteren overleg met de TFC’s over de vorm van de pinkstergroet. 

 

5 Onderhouden van contacten met de wereldkerk en het van elkaar 

leren 
Het verspreiden van nieuws gerelateerd aan zending (o.a. artikelen van GZB en IZB) via kerkbode 
en website. 

Zie hfst 2. 

het verspreiden van gebedspunten (oa aangedragen vanuit de GZB) via kerkbode en 
gebedsgroepen. 

Zie hfst 2. 

Het minstens één keer per jaar organiseren van een gemeenteavond over zending, bijv. verzorgd 
door iemand vanuit de wereldkerk of een uitgezonden gemeentelid.  

Dit zal een agenda punt zijn tijdens het jaarlijks overleg met de TFC’s. Hoe hier invulling aan te 
geven. 

Het onderling delen van informatie over buitenlandse contacten die verschillenden wijken hebben. 

Dit zal een agenda punt zijn tijdens het jaarlijks overleg met de TFC’s. Hoe hier invulling aan te 
geven. 

Het aansluiten bij een jaarthema van organisaties als de GZB en IZB of andere op zending gerichte 
organisaties, door dit te verwerken in het jaarplan en het onder te aandacht te brengen in de 
gemeente. 
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In de ZC-vergadering van Q3 bespreken of en welke jaarthema gekozen wordt voor het volgende 
jaar. 

 

6 Bevorderen van contacten tussen de Zendingscommissie, de TFC’s 

en het Open Kerk Team 
Minimaal eens per jaar organiseren van een gezamenlijk overleg tussen de Zendingscommissie en 
vertegenwoordigingen van de TFC’s. 

In ZC vergadering Q1 plannen van het overleg en agendapunten voorstellen, o.a: 

• Pinkstergroet 

• Delen van informatie tussen de TFC’s 

• Acties van de TFC’s 

• Gezamenlijke Ede-brede actie 

• Financiële en geestelijke ondersteuning van uitgezonden werkers 

Minimaal eens per jaar organiseren van een gezamenlijk overleg tussen de Zendingscommissie en 
het Open Kerk Team. 

In de ZC vergadering Q2 plannen van het overleg en agendapunten voorstellen, o.a: 

• Waar hebben we overlap tussen activiteiten 

• Waar kunnen we van elkaar leren, elkaar versterken 

• Hoe houden we zending in NL en in het buitenland bij elkaar 

 


