
 

Jaarplan 2021 

Zendingscommissie Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande 
 

Inleiding 
In Mattheüs 28 vers 19 staat geschreven “Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen”. 

Hierin is het beoogde doel van de zendingscommissie verankerd, namelijk het bijdragen aan de 

verspreiding van het Evangelie in de wereld. Om dit mogelijk te maken wordt door de commissie geld 

ingezameld voor zendingswerkers en zendingsprojecten. Daarbij wordt de voorkeur uitgesproken om 

personen en/ of projecten te steunen die een binding hebben met ’s-Gravenzande of het Westland.     

De commissie is een taakgroep onder de diaconie maar werkt volledig zelfstandig. De projecten en 

eventuele collectes worden afgestemd met de diaconie.   

Opzet 
De commissie is samengesteld uit een afvaardiging vanuit de verschillende wijkgemeenten binnen de 

Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande. Uitgangspunt is dat vanuit elke wijkgemeente 2 leden zitting 

nemen in de commissie. De huidige bezetting is als volgt: NoorderBrug 1 lid, Dorpskerk 3 leden, De 

Nieuwe Rank 1 lid. De Uniekerk is niet vertegenwoordigd, wel worden zij regelmatig geïnformeerd 

over het werk van onze commissie. Bestuurlijk bestaat de commissie uit een voorzitter, secretaris en 

penningmeester.  

Werking 
De commissie vergadert ongeveer zes keer per jaar om relevante zaken te bespreken. Vast onderdeel 

is de stand van zaken met betrekking van de projecten en de financiële voortgang daarin. De 

projecten kunnen lokale, Westlandse projecten, projecten van de Gereformeerde Zendingsbond of 

Kerk in Actie zijn. Ook kunnen projecten gelijk oplopen met door de diaconie gekozen projecten, dit 

echter bij hoge uitzondering. Per project wordt getracht een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. 

De financiële middelen worden voornamelijk door middel van zendingsbussen in de wijkgemeenten 

NoorderBrug en Dorpskerk opgebracht. De wijkgemeente de Nieuwe Rank maakt geen gebruik van 

zendingsbussen maar houdt regelmatig een 1e of 3e collecte voor de vastgestelde projecten. De 

wijkgemeente Uniekerk bestemd het geld voor zendingswerk naar eigen inzicht.   

  



 

Projecten 2021 
De opbrengst van de zendingsbussen in 2021 wordt bestemt voor onderstaande projecten. In 

verband met teruglopende inkomsten is er gekozen voor drie projecten met elk een looptijd van vier 

maanden. 

 Projectnaam  Periode 

1. Ds. Vogelaar - zendingswerk in Sulawesi (Indonesië)  
is een gezamenlijk project met diaconie 

januari t/m april 

2. Mini DTS (discipelschap training school) in Mozambique - 
Jeugd met een Opdracht 
heeft een relatie met het zendingswerk van familie 
Wierstra 

mei t/m augustus  

3. India Adoptie Plan (ATP) ondersteuning Indiase en 
Nepalese zendelingen 

september t/m december 

 

De opbrengst uit de zendingsbussen is ongeveer € 10.000,00  per jaar. Dit bedrag wordt na aftrek van 

eventuele kosten, gedoneerd aan de  verschillende projecten. 

Zittingstermijnen 
De zittingstermijnen van de huidige leden vormt een punt van aandacht. Twee van de vijf leden 
waren in 2020 feitelijk aftredend. Ondanks verschillende oproepen in de nieuwsbrieven en Samen, 
en het persoonlijk benaderen van mensen, is het moeilijk om nieuwe mensen te krijgen. Gelukkig 
heeft een nieuw lid zich aangemeld en is vanaf najaar 2020 actief betrokken bij het zendingswerk. 

 

 Einde 1e termijn Einde 2e termijn Einde 3e termijn 

Daan van der Boom 
(NoorderBrug) 

2012 2016 2020 

Joke Vreugdenhil 
(Dorpskerk) 

2012 2016 2020 

Lisa Vreugdenhil 
(Dorpskerk) 

2013 2017 2021 

Henk van Gaalen (De 
Nieuwe Rank) 

2021 2025 2029  

Corine ’t Hart 
(Dorpskerk) 

2024   

 

Slotwoord  
In grote dankbaarheid dat wij als commissie dit werk mogen doen binnen de Protestantse Gemeente 

’s-Gravenzande bieden wij u dit jaarplan 2021 aan.  

Namens de zendingscommissie PGG 

 

 


