
Zendingswerker 
 
 
Uitgangspunt 
De kerk vervult haar zendingsopdracht in de missionaire arbeid in Nederland en daarbuiten. 
Zij is daarin getuigend betrokken op hen die het Evangelie niet kennen of ervan vervreemd zijn.  
Op deze manier geven wij gehoor, als volgelingen van Jezus Christus, aan Zijn oproep in Mattheus 28: 
18-20 om op weg te gaan en alle volken tot zijn leerlingen te maken.  

 

De gemeente moet bewust gemaakt worden van hun missionaire roeping. Dit kan door hieraan 
aandacht te geven in kerkdiensten, catechese, gemeentelijke samenkomsten en publicaties. De 
gemeente moet worden geholpen bij de vervulling van deze roeping. Hierbij moet er ook gezocht 
worden naar arbeiders die vanuit de gemeente willen worden uitgezonden. Van hen die werkzaam zijn 
in de gemeente (ouderling, predikant pastoraal medewerker enz.) wordt verwacht dat zij hier oog 
voor hebben en  gemeenteleden in contact brengen met de zendingscommissie. 
 
De verantwoordelijkheid van de gemeente voor de missionaire arbeid uit zich mede door het 
meeleven met hen die uitgezonden worden én het op zich nemen van een aandeel in de financiële  
lasten (door het geven aan collecten en/of vaste bijdragen).  
 
 
Toekomstig zendingswerker 
Gemeenteleden die de roeping voelen/hebben om aan zendingswerk deel te nemen dienen zich in een 
zo vroeg mogelijk stadium met de zendingscommissie in verbinding te stellen. Hij/zij kan zijn/haar 
visie delen en vanuit de zendingscommissie kan advies worden gegeven. De zendingscommissie meldt 
dit aan de kerkenraad. 
 
De zendingscommissie wint de nodige informatie in over de kandidaat (CV, motivatie, doelstelling, 
persoonlijke contacten, opleiding, kosten, soort werk, enz.). Er wordt duidelijk vastgelegd wat de 
zendingswerker wil gaan doen en of er nog aanvullende studies en/of stages nodig zijn ter 
voorbereiding op een eventuele uitzending. Gekeken wordt of er draagvlak in de gemeente is of hoe 
dit kan worden gecreëerd.  
 
In een zo vroeg mogelijk stadium zal er tussen de kandidaat zendingswerker en de Gereformeerde 
Zendingsbond (GZB), waarmee binnen de Protestantse Kerk in Nederland wordt samengewerkt, een 
oriënterend gesprek plaats-vinden. De zendingscommissie zal overleg hebben met GZB. (Voor werk 
binnen Nederland zal dit de IZB zijn.)  Heeft de kandidaat al contact met een andere organisatie dan 
zal ook daar contact mee worden opgenomen. 
Uiteindelijk wordt er gekeken met welke zendingsorganisatie men samen gaat werken. 
 
De zendingscommissie zal een advies voorleggen aan de kerkenraad. Na het besluit in de kerkenraad 
zal de uitkomst onder motivatie van redenen worden verteld aan de kandidaat zendingswerker. 
 
Bij het aangaan van een relatie met een zendingswerker wordt er vooraf gekeken naar het opzetten 
van een ThuisFrontCommissie (TFC). Daarnaast wordt gekeken naar de financiële ondersteuning 
(indien nodig) die aanvangt op het moment dat men naar het zendingsveld vertrekt, maar kan ook 
beginnen op het ogenblik dat de gerichte opleiding start; een en ander in overleg met de 
zendingscommissie. Er wordt naar gestreefd dat de helft van de financiën bij aanvang van uitzending 
bijeen wordt gebracht door vaste donateurs.  
Vooraf wordt duidelijk aangegeven voor welk termijn een (financiële) verbintenis wordt aangegaan. 
De financiële ondersteuning zal ook afhankelijk zijn van de middelen in het zendingsfonds. Met behulp 
van de TFC zal de zendingswerker er aan werken om binnen die termijn de volledige financiële 
ondersteuning te laten bestaan uit donateurs/vaste inkomsten. 
 
Als de zendingswerker naar het zendingveld vertrekt zal hieraan ook aandacht worden gegeven in een 
zondagse eredienst. 
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Zendingsfonds Hervormd Ochten (voorheen Marijkefonds) 
Van Marijke- naar Zendingsfonds 
Het zendingsfonds is ontstaan om Marijke Veltkamp financieel te ondersteunen als de inkomsten door 
donateurs tekort schieten, maar ook voor incidentele kosten bijvoorbeeld tijdens haar verlof.  
Al enkele jaren blijkt dat Marijke genoeg financiële ondersteuning van haar vaste donateurs ontvangt 
en daardoor niet of nauwelijks gebruik maakt van het Marijkefonds. 
Marijke heeft aangegeven dat ze het fijn zou vinden als de middelen worden gebruikt voor andere 
zendingswerkers uit de Hervormde Gemeente te Ochten. De zendingscommissie heeft dit advies 
overgenomen. 
Omdat het geld niet meer (alleen) voor Marijke wordt gebruikt heeft de zendingscommissie besloten 
om de naam van het fonds te wijzigen in Zendingsfonds Hervormd Ochten. 
 
Doel van het fonds: 
Financiële ondersteuning (vanuit de gemeente) aan zendingswerkers die vanuit de Hervormde 
gemeente te Ochten hun werk doen of uitgezonden zijn en zelf niet genoeg financiële middelen 
hebben. Uit het fonds kunnen ook zendingsprojecten, waarbij de zendingswerker is betrokken, 
worden gefinancierd. Alle inkomsten en uitgaven verlopen via het Zendingsfonds. 
Hierdoor kan de zendeling zich geheel richten op zijn/haar werk of opleiding en hoeft zich geen 
zorgen te maken over de financiële situatie. 
Ondersteuning van zendingswerkers is natuurlijk meer dan zorgen voor de financiën. Aan de 
gemeente wordt ook gevraagd om gebed voor de werkers in het veld en de organisaties die zich met 
zending bezighouden.  
 
  
ThuisFrontCommissie (TFC) 
De werkzaamheden van de TFC spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van het werk van de 
zendeling en de zendende gemeente en organisatie. Er zijn vier terreinen waarop de TFC zich bezig 
houdt: 

• Communicatie 
Nauw contact met zendingswerker, gemeente, wijdere achterban, gebedspartners, donateurs, 
enz. 
 

• Financiën 
Financiële noden bekend maken en het structureel steunen van de zendingswerker 
aanmoedigen. Acties voor fondswerving. Werven van donateurs.  
 

• Morele en geestelijke steun 
Het begeleiden en ondersteunen van de zendingswerker tijdens de verschillende fases. 
Het gebed voor de werker aanmoedigen (gebedsbrieven verspreiden). Kontakten onder-
houden met gebedsteam. 
Betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel onder de achterban stimuleren. 
 

• Praktische zaken 
Het bieden van hulp op allerlei gebied. 
Duidelijkheid wat betreft het programma van de zendingswerker. Wat hij/zij doet en gaat 
doen. 

 
Samenstelling TFC 
Bij de samenstelling van de commissie moet er rekening worden gehouden met de gehele zendende 
gemeente. Om een groot draagvlak te krijgen moet de TFC een afspiegeling zijn van de gemeente. De 
basis van de bezetting van de commissie komt uit de eigen gemeente. Daarnaast is het mogelijk dat 
er een plaats wordt ingenomen door een persoon uit de wijdere vriendenkring. Een familielid kan 
familienieuws aan de TFC meedelen maar deelname van familie (1e en 2e graad) is niet wenselijk 
omdat er een loyaliteitsconflict kan ontstaan als bijvoorbeeld het functioneren van de werker wordt 
beoordeeld. De TFC bestaat uit 5 á 6 personen. 
 
De leden van de TFC moeten voor uitzending elkaar goed leren kennen en de wederzijdse 
verwachtingspatronen moeten onder woorden zijn gebracht. 
Leden van een TFC worden op voordracht van de zendingscommissie benoemd door de kerkenraad. 
De TFC benoemt een voorzitter, secretaris, penningmeester en mentor (PR taken, praktische zaken, 
pastorale zaken). Bij voorkeur is de voorzitter afgevaardigde naar de zendingscommissie. 
De TFC krijgt van de zendingswerker ± 8 keer per jaar een gebedsbrief en minimaal 6 keer per jaar 
een rondzendbrief. Zorgt voor communicatie tussen zendingswerker en gemeente. 
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