
 

Zendingscommissie van de Hervormde Gemeente te Giessendam/ 

Neder-Hardinxveld     

 
 

Zending verbindt 
 

‘Ga dan heen, onderwijs al de volken’ (Mattheus 28: 19a)’ 
Zending is de opdracht van Jezus Christus aan Zijn discipelen en daarmee aan alle gelovigen 
waar ook ter wereld en in welke tijd dan ook. De zendingsopdracht vinden we het meest 
uitvoerig verwoord in Matth. 28 : 18 - 20. Het is de climax van het evangelie: "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.”  
 
De Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld is op diverse manieren 
verbonden met verschillende zendingswerkers en organisaties. De contacten lopen vooral 
via de organisaties IZB en GZB. Graag willen we u hiermee informeren over  

▪ Zending dichtbij en verder weg in eigen land 
▪ Zending over landsgrenzen 
▪ Diaconale projecten 
▪ Kortstondige projecten 
▪ De taken, financiën en contactgegevens van de zendingscommissie.  

 

Zending dichtbij 
Dat kan zijn dichtbij huis in ons eigen dorp. Dit wordt onder andere vorm gegeven door de 
Evangelisatiecommissie. Voor meer informatie hierover verwijzen we dan ook naar de info 
van deze commissie op www.hghg.nl.  
 

Zending verder weg  
Zending in ons eigen land kan ook wat verder weg zijn. Zo zijn er contacten met het 
missionaire werk van:  
▪ Geloven in Spangen (Rotterdam) 

Sinds een aantal jaren is er in onze gemeente via het jeugddiaconaat contact met de 
kerkplantingsgemeente onder leiding van Nico van Splunter, waarbij financiële steun 
wordt gegeven. Maar ook vindt uitwisseling plaats van ervaringen. Geloven in Spangen is 
een project van de IZB. Voor meer informatie: e-email jeugddiaken@hghg.nl en 
https://geloveninspangen.nl  
 

http://www.hghg.nl/
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▪ De Bethlehemgemeente in Den Haag 
Tot 2019 waren we betrokken bij het project ‘Brood voor de buurt’ in de Bethlehemkerk 
in Den Haag. Het plan is om dit een vervolg te geven onder ‘Mission Den Haag’. 

▪ Dabar camping evangelisatie 
Twee weken in een team met kinderen, jongeren en ouderen optrekken op een camping 
ergens in Nederland. Sport, spel, gesprekken en een zondagse dienst zijn de ingrediënten 
om deze mensen bij Jezus te brengen. Ook is er altijd een campingpastor nodig. Iets voor 
jou? Kijk op www.izb.nl/dabar.  

▪ Naar evenementen met ‘Naar House’ 
Naar House is een landelijke interkerkelijke evangelisatiestichting die ’s nachts 
evangeliseert bij house-feesten in onder andere Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch. 
Daarnaast worden er ook overdag evangelisatie acties gehouden bij winkelcentra. De 
landelijke stichting heeft lokale en regionale werkgroepen zoals in Hardinxveld-
Giessendam. Dit werk kan als volgt worden gesteund: 

- Mee gaan. 
- Als chauffeur op de bus (rijbewijs C) of kantoor medewerker. 
- Gebed voor, tijdens en na de actie (gebedsbrief beschikbaar). 
- Financieel, zie https://www.naarhouse.nl/naar-house/steun-ons-financieel/ 

Voor meer informatie: Niels van der Giessen tel.06-8319 4901, nielsvdg@live.nl en 
www.naarhouse.nl.  

 

 
 
 

Zending over landsgrenzen  
Onze gemeente is verbonden met een aantal zendingswerkers in het buitenland. 

▪ Gerlinde, Riek en Peter in Centraal Azie 
Vanaf half oktober 2019 is dit drietal uitgezonden vanuit Ede en Amersfoort naar een 
land met een Russische taal waar je niet over God of de Bijbel kunt spreken. Echter 
wel met daden. Als verpleegkundigen werken ze in de palliatieve zorg. Onder 
Centraal-Azië vallen landen als Oezbekistan, Kazachstan, Kyrgyzstan, Tadzjikistan en 
Turkmenistan. Het land waar ze wonen is bij de zendingscommissie bekend. Naast 
hun verpleegkundige werk bezoeken ze de kleine (huis-)gemeenten. Via hun 
nieuwsbrief houden zij ons op de hoogte. Onze gemeente is deelgemeente via de 
GZB en wil leren van de ervaringen van deze zendingswerkers. Kinderen, jongeren en 
ouderen willen we bij dit zendingswerk betrekken. Bidt jij mee om Gods zegen, 
wijsheid en bescherming? 
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▪ Lea van de Riet-Luiten in Kaapstad (Zuid-Afrika) 
Lea is op 25 augustus 2013 uitgezonden vanuit onze gemeente om kinderwerk te 
gaan doen. Inmiddels heeft Lea daar haar man leren kennen en is ze getrouwd. Haar 
werk onder de kinderen zet ze met veel passie voort en geeft ook trainingen, zodat 
ook anderen de Bijbelclubs kunnen geven. Daarnaast organiseert ze kampen waar 
kinderen zowel over God kunnen horen, als met elkaar kunnen sporten en spellen 
kunnen doen. Lea ontvangt jaarlijks via de zendingscommissie een 
stimuleringsbedrag. Overige inkomsten worden vergaard door haar 
thuisfrontcommissie d.m.v. projecten en acties.  
Het postadres van Lea van der Riet is:  
Almeidastraat 35, 7130 Somerset West, Western Cape, South Africa.  

 

 
 

▪ Henk Hazendonk in Lima (Peru) 
Woensdag 13 maart 2019 is Henk vanuit onze gemeente vertrokken naar Lima (Peru). 
Daar is hij na een jaar Bijbelschool met z’n Bijbel de sloppenwijken in gegaan om ook 
daar het Evangelie van Jezus Christus te vertellen. Wegens Corona en familie 
omstandigheden verblijft hij in Hardinxveld in de hoop dat hij weer terug kan om 
verder te gaan in dit deel van Gods wijngaard.  Henk heeft een thuisfrontteam vanuit 
onze gemeente. 

    

 
 

▪ Amy de Jong in Uganda 
Amy de Jong heeft al jaren het verlangen om de zending in te gaan. Ze heeft hart 
voor de kwetsbare mens die in de maatschappij weinig kansen heeft en hart voor 
Uganda. Ter voorbereiding op haar uitzending heeft Amy de tweejarige 
internationale Bijbelschool Cornestone (Beugen) doorlopen. In het voorjaar van 2021 
hoopt ze vanuit onze gemeente uitgezonden te worden en werk te gaan doen onder 
mensen met een beperking en hun families. Amy is verbonden aan 
zendingsorganisatie I-TeamsNL en een thuisfrontcommissie in onze gemeente staat 



haar terzijde. Kijk voor meer informatie en de laatste updates op 
www.amyinuganda.com.  

           
 

▪ Arie en Arda Maasland op de Interlakesschool in Ethiopië 
Onze oud-plaatsgenoot Arie Maasland en zijn vrouw Arda zijn op 1 mei 2019 naar 
Ethiopië vertrokken om de dagelijkse leiding van de school over te nemen van Mark 
en Janneke Gerritsen. Meer hierover kunt u lezen onder https://www.hghg.nl/nieuws-
actueel/projecten/ethiopie/.  

 

Diaconale projecten  
Onze diaconie ondersteunt de volgende GZB projecten: 
 

▪ Willem en Joanne Folmer in Kongo 
Via de diaconie wordt het werk van deze familie die via de GZB is uitgezonden 
ondersteund. Onze buurgemeente te Boven-Hardinxveld heeft een deelnemersrelatie 
met dit zendingswerk.  
Postadres: fam. Folmer-Itendeij, Congo DRC c/o MAF Uganda, P.O. Box 1, Kampala-
Uganda 
 

▪ Gerrit en Jorine van Dijk in Rostock (Duitsland) 
Sinds 2015 is dit echtpaar uitgezonden via de GZB vanuit Veenendaal. Zij zijn 
missionair actief in de Duitse plaats Rostock. Onze gemeente is hierbij via de diaconie 
bij betrokken middels meedenken en financiële steun aan benodigde middelen zoals 
een presentatie-bus. 

 

Kortstondige projecten  
Met kortstondige projecten bedoelen we werkprojecten waar jongeren voor korte tijd aan 
deelnemen. Dat kunnen schoolprojecten zijn of werkvakanties. Jongeren kunnen voor een 
stimuleringsbijdrage een aanvraag doen bij de jeugddiaken.  
 

ZENDINGSCOMMISSIE  
Graag vertellen we u wat meer over het werk van de zendingscommissie.  
 
Commissie van bijstand 
De zendingscommissie functioneert als orgaan van bijstand voor de Algemene Kerkenraad. 
De doelstelling en taken zijn dan ook omschreven in het beleidsplan van de Algemene 
Kerkenraad. 
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Samenstelling 
De zendingscommissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, diaken, 
publicist, contact onderhouder met Gereformeerde Zendingsbond en een coördinator 
verkoop GZB-materiaal.  
 
Taken 
De Zendingscommissie heeft onder andere de volgende taken: 
- Het bevorderen van het zendingsbesef in de gemeente  
- Informeren over het zendingswerk van de GZB en IZB via de website en de kerkbode 
- Het onderhouden van contacten met zendingswerkers 
- Het organiseren van de collecten voor GZB en IZB 
- Het onderhouden van contacten met GZB en IZB 
- Het verspreiden van het dagboek “Een handvol koren”van de GZB met daarin een 

dagelijkse meditatie voor jong en oud 
- Het geven van advies aan de Algemene Kerkenraad over zending in ons land en daar 

buiten 
- Het uitzenden en ondersteunen van zendingswerkers 
- Het organiseren van zendingsactiviteiten voor het geheel van de gemeente 
- Het betrekken van jongeren bij het werk van de zending 
- Het maken van een jaar- en financieel verslag . 
 
Contact 
Zendingscommissie  
p/a Weegpad 9, 3371 HH Hardinxveld-Giessendam (secretaris Floris Batenburg) 
Tel.: 0184-614067 (voorzitter Kees Pille, missionair ouderling) 
E : zendingscommissie@hghg.nl 
 
Giften en bijdragen 
Wilt u de zendingscommissie een gift geven of een bijdrage doen voor een project, dan kan 
dat worden overgemaakt naar bankrekening NL43 RABO 0373 7196 20 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld/Zendingscommissie. Wilt u liever contant een 
bijdrage leveren, dan kunt u dit in een envelop doen waarop de bestemming is vermeld. Die 
kan op zondag in de collectezak of in een busje bij de uitgang worden gedaan of in de bus bij 
het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 9. 
 
Verkoop jaarlijks dagboekje “Een handvol koren”. 
Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. 
Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op 
Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de 
dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere 
tijd waarin we nu leven. 
 
Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en 
één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel 
zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen 
verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk. Met de aanschaf steunt u ook nog 
eens het zendingswerk. Maar liefst € 8,- van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het 
werk van de GZB. Interesse? U kunt het dagboekje bestellen bij Marianne van Milligen, 
Nieuweweg 158, mariannevm(at)live.nl, telefoonnummer 61 03 10.  
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Let op: Als u gewend bent om een GZB-dagboek aangeboden te krijgen, dan hoeft u geen 
contact op te nemen. In dat geval komt er vanzelf iemand bij u langs. 
 
Inleverpunt postzegels en ansichtkaarten 
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo’n € 30.000 op 
door het te verkopen aan handelaren. De moeite waard dus! 
Onze gemeente werkt hier ook aan mee. 
Bent u nog niet bekend met deze actie, maar wilt u wel graag meedoen? Dan willen we u 
graag uitleggen hoe het werkt: 
- Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten. 
- Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele 

kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en 
postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier. 

- Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van 
mondschilderingen, Anton Pieck, Unicef en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en 
vormen. 

U kunt de postzegels en kaarten brengen naar Marianne van Milligen (Nieuweweg 158). Wilt 
u meer weten over deze actie? Neem dan even contact op met Marianne (telefoonnummer 
61 03 10) of kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.  
 
 

 
 
Verkoop ansichtkaarten 
Ten bate van de zending worden ansichtkaarten gemaakt door mevrouw Arkeraats en 
verkocht op het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 9. Deze is geopend op vrijdagavond van 19:00-
20:00 uur en maandagmorgen van 10:00-12:00 uur. 
 
Ora et Labora 
Creatief kan worden bijgedragen aan de zending bij zendingskrans Ora et Labora die op 
woensdagavond bij elkaar komt en jaarlijks in november haar verkoopdag organiseert. 
 
Uit Beleidsplan 2016-2020 van de Algemene Kerkenraad 
 
3.2 Apostolaat/Zending  
Om het zendingswerk in de gemeente gestalte te geven is een zendingscommissie actief als 
orgaan van bijstand van de Algemene Kerkenraad. De taken, doelstellingen en wijze van 
functioneren van de zendingscommissie zijn vastgelegd in een reglement. De 
zendingscommissie is samengesteld uit gemeenteleden. Als voorzitter fungeert bij voorkeur 
één van de ambtsdragers. Om de betrokkenheid met het diaconaat te onderstrepen is een 
diaken toegevoegd aan de commissie. 
 
Voorlichting, vorming en toerusting                                                                                                
Het belangrijkste in deze is de oproep tot gebed door de individuele gemeenteleden én de 
voorbede in de erediensten. Regelmatig (en gestructureerd) zal de gemeente worden 
gewezen op het belang van de voorbede voor zending en evangelisatie. Van de predikanten 
wordt verwacht dat zij regelmatig de zending zullen gedenken in de voorbede. De 
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Zendingscommissie zal hierin de Commissie Voorbede aansturen. Tevens zal de 
zendingsopdracht een plaats dienen te hebben in de prediking.   
Ter stimulering van het zendingsbewustzijn van de gemeente zal worden gezocht naar 
manieren waarop de gemeente wordt voorgelicht over het zendingswerk. Zendelingen of 
evangelisten worden uitgenodigd iets van hun werk te komen vertellen. Rondzendbrieven 
van zendingsarbeiders op wie de gemeente zich direct betrokken weet, zullen worden 
gepubliceerd in het kerkblad.  
Door middel van het kerkblad wordt de gemeente opgeroepen tot voorbede en medeleven 
in geestelijke en materiële zin. Waar nodig en zinvol zullen bovengenoemde zaken ook via de 
website worden gepubliceerd.  
 
Financieel beleid                                                                                                                                                     
In overeenstemming met het door de algemene kerkenraad vastgestelde collecterooster 
wordt in de zondagse eredienst gecollecteerd voor het werk van de zending en de 
evangelisatie. Deze collecten worden ondersteund door een begeleidend artikel of een 
folder in het kerkblad. De opbrengst is doorgaans bestemd voor het werk van de GZB, IZB, de 
Medische Zending en de Morgenlandzending. De opbrengsten van de zendingsbussen bij de 
uitgang van de kerken zijn hoofdzakelijk bestemd voor nader vast te stellen doelen binnen 
de GZB en IZB. De jaarlijkse verkoop van GZB dagboekjes wordt gecontinueerd en waar 
nodig gestimuleerd.  Stimuleren van werkvakanties door onder voorwaarden een beperkte 
financiële bijdrage te verlenen aan deelnemers.    
 
Beleidsvoornemens:   
- De zendingscommissie en het college van diakenen zoeken gezamenlijk naar wegen om 

de grenzen tussen zending en diaconaat zo veel mogelijk op te heffen. Zending en 
werelddiaconaat hebben veel raakvlakken.  

- Het ontwikkelen en uitvoeren van een stimulerend beleid t.a.v. het zendingsbewust 
maken van gemeenteleden, waaronder het promoten van werkvakanties die dat doel 
dienen.   

- Gemeenteleden die zich geroepen weten tot het werk in de zending in contact brengen 
met zendingsorganisaties. Uitgangspunt blijft dat uitzending bij voorkeur zal geschieden 
via de daarvoor geëigende kerkelijke organisaties zoals de GZB en IZB. Indien dit leidt tot 
uitzending zal de zendingscommissie zich inzetten om hiervoor financiële steun te 
verwerven vanuit de gemeente.   

- Steeds weer zal ernaar gezocht worden het zendingswerk zo concreet mogelijk te 
communiceren naar de gemeente.   

- Het deelnemen aan werkvakanties kan worden gestimuleerd door onder voorwaarden 
een beperkte financiële bijdrage te verlenen aan de deelnemers.    

- De financiële gevolgen hiervan zullen worden afgestemd met het College van 
Kerkrentmeesters.  


