
Bijlage 3 Zendings- en evangelisatiecommissie 
 
De commissie heeft tot taak de gemeente te dienen om zich bewust te worden van haar taak 
én haar te helpen bij de uitvoering daarvan in verband met de zendings- en evangelisatieopdracht 
die Christus aan Zijn kerk heeft gegeven (zie Mattheüs 28, Markus 16, Lukas 24 en Handelingen 1). 
Deze dienst vindt plaats door het coördineren van activiteiten door leden van de zendings- en 
evangelisatiecommissie en het faciliteren van toerustingsactiviteiten voor gemeenteleden. Daarnaast 
worden contacten onderhouden met de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) en IZB (Inwendige 
Zendingsbond). Deze taak omvat financiële steun, daadwerkelijke hulp en niet in de laatste plaats 
voorbede. Daarnaast heeft de commissie tot taak te arbeiden met het Evangelie van vrije genade 
onder hen die hiervan en zo van de gemeente van Christus vervreemd zijn en ook hen te benaderen 
die hiervan niet of nauwelijks gehoord hebben. 
 
Structuur en werkwijze 
De zendings- en evangelisatiecommissie fungeert als een orgaan van bijstand van de 
kerkenraad. De leden van de commissie dienen meelevend lid te zijn van de Hervormde 
Gemeente van Lienden. 
 
Bestuur 
De commissie benoemt in overleg met de contactpersoon van de kerkenraad uit zijn 
midden een voorzitter, secretaris en penningmeester die samen het bestuur 
vormen. Het is mogelijk dat één persoon meerdere van de hiervoor genoemde 
functies vervult. Vanuit de kerkenraad is de evangelisatieouderling voorzitter van de commissie.  
  
Het bestuur heeft o.a. tot taak: 
a. vergaderingen van de commissie voorbereiden 
b. besluiten van de commissie en kerkenraad (doen) uitvoeren en erop toezien dat 
dit ook gebeurt. 
c. contacten onderhouden met de kerkenraad  
e. bevorderen van vorming en toerusting van de commissieleden en gemeente 
 
Als orgaan van bijstand van de kerkenraad is de commissie verantwoording van zijn 
activiteiten schuldig aan de kerkenraad. Dit verslag vindt plaats door middel van een 
jaarverslag en/of door mondeling verslag van de contactpersoon in de kerkenraad. Ingeval 
de kerkenraad geen verantwoordelijkheid kan dragen over (onderdelen van) het te 
voeren beleid (praktische invulling), dan dient dit zo nodig door middel van overleg van de 
kerkenraad met contactpersoon en commissie bijgesteld te worden. 
 
Taken en middelen 
Om bovenstaande doelstelling te (helpen) bereiken, heeft de commissie de volgende 
structuur aangebracht in haar arbeid: 
- bezinning op het zendingswerk in het algemeen 
- collecteren voor zending en medische zending ten behoeve van de arbeid van de GZB 
en de daarbij behorende folders distribueren 
- verkopen en verspreiden van de Een handvol koren, de kalender van de GZB. 
- leden werven voor de GZB. 
- beleggen van een gemeenteavond over zending of met zendingsmedewerkers. 
 
Wat betreft het evangelisatiewerk maakt de commissie gebruik van de volgende 
middelen: 
a. in kaart brengen van rand- en buitenkerkelijken in Lienden 
b. directe evangelisatie (bijv. pinkster- en rommelmarkt) 
c. lectuurverspreiding (zoals de Echo) 
d. faciliteren van missionaire cursussen (Alphacursus en Emmaüscursus) 
e. voorbereiden missionaire gemeenteavonden 
e. overige activiteiten / nazorg 
 


