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Voorwoord  

Voor u ligt een nieuw jaarverslag over 2016 met een overzicht van wat er op het gebied van 
zending en werelddiaconaat zoal gebeurt in de gemeenten die tot onze classis behoren. 
Sommige gemeenten hebben – ter ondersteuning van de kerkenraad - een commissie voor 
Zending en/of Werelddiaconaat. Hun verslagen vindt u in dit jaaroverzicht. Andere 
gemeenten kennen zo’n commissie niet. Wat niet wil zeggen dat daar niets op het gebied 
van zending en werelddiaconaat gebeurd! Is dat geval is het de kerkenraad zelf die leiding 
geeft aan het werk van zending en werelddiaconaat. De bedoeling van dit overzicht is elkaar 
over en weer te informeren over de activiteiten die in de gemeenten worden ondernomen 
om de betrokkenheid bij zending en werelddiaconaat te vergroten. Hopelijk worden we 
daardoor ook weer opnieuw geïnspireerd om met een nieuwe elan in onze eigen gemeente 
werkzaam te zijn. 

In het afgelopen jaar hebben we als classicale commissie voor zending en werelddiaconaat 
het contact onderhouden met de fam. Anthonissen die door KerkinActie uitgezonden zijn 
naar Israël. Ilja en Marleen Anthonissen wonen in Jeruzalem. Ilja is werkzaam als  
onderwijsadviseur aan het Bethlehem Bible College en Marleen is als pastoraal medewerker 
verbonden aan de Redeemer Church en richt zich op het pastoraat aan Nederlandstaligen in 
Israël. U kunt hun ervaringen in het Heilige Land volgen via hun blogs op 
http://www.kerkinactie.nl/projecten/uitgezonden-medewerkers/ilja-en-marleen-
anthonissen. Als CZW proberen we – namens de classis – met hen mee te leven door 
regelmatig brieven of kaarten te sturen en voor hen en hun werk te bidden. Dit jaar waren 
ze begin april voor een kort verblijf in Nederland en woonden we als commissie de dienst bij 
die op 9 april in Klaaswaal gehouden werd en waarbij zij ook iets van hun werk met ons 
deelden. Op die manier proberen we de band vanuit de classis concreet gestalte te geven. 
En dit wordt zeer door hen gewaardeerd! 

Als classicale commissie hebben we ons als doel gesteld om jaarlijks tenminste één avond te 
verzorgen die op een inspirerende manier ingaat op een actueel thema dat verband houdt 
met zending en werelddiaconaat. Op dit manier proberen we op een toegankelijke (en ook 
voor ons als commissie behapbare) manier de betrokkenheid bij zending en werelddiaconaat 
in onze classis te stimuleren. Dit jaar was het de bedoeling zo’n avond te combineren met 
een reguliere classisvergadering. Het beoogde onderwerp zou ‘christenvervolging’ zijn. 
Echter, in verband met de aandacht die er nodig was voor het rapport ‘Kerk 2025’ en alle 
veranderingen die dat met zich meebrengt voor de classis, bleek zo’n gecombineerde avond 
helaas niet mogelijk. Wel wordt er op 6 juni dit jaar een inspiratieavond gehouden voor alle 
medewerkers van ZWO-commissies in onze classis. Medewerking daarbij wordt verleend 
door Tom Kolsters van KerkinActie en Wim Dekker van de GZB.  

Ons blad ‘De Zendingspost’ – dat een overzicht biedt van zendings-  en diaconale projecten 
waarin onze gemeenten participeren – komt sinds afgelopen jaar in digitale vorm naar u toe. 
Iedere gemeente kan dan – zonder verdere kosten – dit blad voor eigen gebruik 
vermenigvuldigen en bijv. na afloop van de kerkdienst uitdelen aan gemeenteleden. Speciaal 
voor kerkelijke websites is er ook een uitgebreidere digitale versie voorhanden. We hopen 
dat u hier gebruik van zult maken! 

Namens de commissie, ds. Wim Geuze 

 
 

http://www.kerkinactie.nl/projecten/uitgezonden-medewerkers/ilja-en-marleen-anthonissen
http://www.kerkinactie.nl/projecten/uitgezonden-medewerkers/ilja-en-marleen-anthonissen
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Adressen van de leden van de Classicale commissie voor Zending en Werelddiaconaat 

 Classis  Barendrecht per 1 januari 2016 

 1e voorzitter Ds. W. Geuze Kerkstraat 25 
  3295 BD ’s-Gravendeel 078-6452637 
 
 2e voorzitter vacant 

 secretaris Dhr. Jac. Visser   Kortestraat  7                                                    
   3295 BH  's-Gravendeel  tel. 078-6732769                                                                                              
   email: jacvisser@hotmail.com 

   Dhr. C.L. Bom    Oudendijk 78a                                                                 
   3291 LN Strijen   0186-572839    

   Mevr. G. Huisman                             Margrietstraat 4  
   3265 BL Piershil   tel. O186-751602 

   mevr. A. M. Noorthoek  Catharinapolder 54  
   2992  ZL  Barendrecht  tel. 0180-558012 

   Dhr. W. Oudijk   Zuidoordseweg 10a  
   3267 LW Goudswaard  tel. 0186-691253 

   Mevr. T. van der Schoor-Barendregt   Wagemakerij 2 
   2993 AW Barendrecht  0180-614978 
 
   Dhr.  M. Voigt    Christinastraat 2 

3264 XD Nieuw-Beijerland  06-55835785 
 
afvaardigingen   Kerk in Actie 
   Tom Kolsters    Postbus 456   
   3500 AL Utrecht    030-8801456 
 
   Gereformeerde Zendingsbond 
   Wim Dekker    Faunalaan 249, Postbus 28 
   3970 AA Driebergen   tel. 0343-512444 
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BARENDRECHT PG  geen verslag ontvangen 

BARENDRECHT B.A. herv. 

Zendingscommissie Immanuëlkerk 

De zendingscommissie heeft zich, evenals in voorliggende jaren, ook in 2016 ten doel gesteld de leden van 
de Immanuëlkerk te bepalen bij haar zendingsroeping en daarmee het zendingsbewustzijn in de 
gemeente te vergroten. De commissie bewerkstelligt dit door de gemeenteleden te betrekken bij het 
werk van de landelijke organisaties, te weten de Gereformeerde ZendingsBond (GZB) en de Inwendige 
ZendingsBond (IZB). 
Om dit doel te realiseren heeft de zendingscommissie  in 2016 drie keer vergaderd. Op een van deze 
vergaderingen is de relatiebeheerder Zuidwest Nederland vanuit de GZB uitgenodigd. Naast kennismaking 
had deze ontmoeting ook ten doel met elkaar te kijken op welke wijze de gemeente (nog meer) betrokken 
kan worden bij het zendingswerk. 

In 2016 was de Immanuëlkerk een Deelgenotengemeente van de familie Folmer. Zij zijn vanuit de GZB 
uitgezonden naar Congo. In januari heeft er een korte ontmoeting plaatsgevonden met leden van de 
zendingscommissie en de familie Folmer tijdens een presentatie in Sommelsdijk. 
De nieuwsbrieven vanuit Congo worden uitgedeeld in de kerk en in delen geplaatst in de kerkbode. Op 
deze manier wordt de gemeente betrokken bij dit zendingswerk en de verantwoordelijkheid die zij bij 
deze uitzending heeft. In november heeft er een ontmoeting plaatsgevonden met de familie Folmer. 
Tijdens de gemeentedag in september heeft de zendingscommissie door middel van een informatietafel 
en een presentatie het zendingswerk nader onder de aandacht gebracht van de gemeente. Deze dag is er 
ook een videoboodschap van Willem en Joanne Folmer getoond. Dit met als doel de band met de familie 
Folmer te verstevigen. 
Een van de gestelde doelen voor het jaar 2016 was het (meer) betrekken van de jeugd bij het werk van de 
familie Folmer. Om die reden heeft een ouder jeugdlid ook zitting in de Jeugdraad van de 

Immanuëlkerk, zodat de communicatie naar de leiding van de clubs gemakkelijker 
verloopt.  
De jeugdleden binnen de zendingscommissie hebben actief aandacht aan het werk van de familie Folmer 
besteed, wat geleid heeft tot diverse acties.  
In april heeft een jeugdlid een presentatie gehouden bij de zondagsschool. 
Vanuit de Regenboogclub zijn in november kerststerren gemaakt en verkocht. De opbrengst van deze 
actie is ten goede gekomen aan het opknappen van de operatiekamer in Congo. 
JV Gideon heeft in december een 'baknacht' georganiseerd, waarin zij oliebollen en appelbeignets bakten 
en verkochten. Deze opbrengst is eveneens ten goede gekomen voor het werk in Congo. 
Ook op een andere wijze is het zendingswerk onder de aandacht gebracht van de jeugd van de gemeente. 
Twee leden van de zendingscommissie hebben een catechisatieavond verzorgd welke in het teken stond 
van 'Zending'.  
Naast dit werk, dat uitgaat van de Gereformeerde Zendingsbond, steunt de gemeente het werk van de 
Inwendige Zendingsbond. Dit kreeg in 2016 een vervolg met betrekking tot financiële ondersteuning van 
het project 'Licht op Zuid' in Rotterdam. 
Op een zondag in januari heeft er een zendingsdienst plaatsgevonden, waarin in de preek stil werd 
gestaan bij de zendingsopdracht van een ieder. Na deze dienst was er een ontmoeting met de familie 
Weststrate en hebben zij een presentatie gegeven over hun werk bij 'Licht op Zuid'. 
Naast de standaard financiële bijdrage vanuit de zendingsbussen was een gedeelte van de opbrengst 
vanuit de actiemarkt in 2016 bestemd voor bovengenoemd project. Via deze weg is er in 2016 een extra 
financiële bijdrage geleverd aan 'Licht op Zuid'. 
Ook in 2016 was de verdeling van de opbrengsten vanuit de zendingsbussen 80/20, waarbij 80% bestemd 
is voor het werk van de familie Folmer en 20% voor het project 'Licht op Zuid'. Met de opbrengst van de 
zendingsbussen verzamelt de gemeente voldoende financiën in, om aan de afgesproken financiële 
bijdrage te kunnen voldoen. 
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Samen met de GZB en Kerk in Actie zamelt de gemeente postzegels en kaarten in. 
Maandelijks vraagt de zendingscommissie aandacht voor het zendingswerk via de kerkbode.  
Aan drie nieuw ingekomen gemeenteleden is namens de kerkenraad een jaar lang gratis lidmaatschap 
aangeboden van de GZB en IZB. Twee van hen hebben in december besloten lid te blijven van beide 
zendingsorganisaties. 
Volgens het beleidsplan en daarmee de jaarplanning van de diaconie, hebben de collecten voor GZB en 
IZB plaatsgevonden. Hiernaast is er ook gecollecteerd voor Kerk in Actie. Een week voorafgaand aan de 
jaarlijkse zendingscollecten wordt door de leden van de commissie een flyer uitgereikt aan de gemeente 
waarop het doel van de collecte beschreven staat. 
Ook in 2016 heeft de zendingscommissie de GZB-dagboekjes ‘Een Handvol Koren’ verkocht binnen de 
gemeente. De ouderen vanuit de gemeente hebben bij hun jaarlijkse eindejaar presentje vanuit de 
diaconie bovengenoemd dagboekje gekregen. Dit heeft geleid tot verdubbeling van het aantal dagboekjes 
binnen de Immanuëlkerk en daarmee ook de opbrengst voor het zendingswerk verhoogd. 
De zendingscommissie heeft een afvaardiging in de Classicale Commissie voor Zending en 
Werelddiaconaat (ZWO). Deze commissie heeft als voornaamste taak het samenbrengen en in gesprek 
brengen van de verschillende plaatselijke gemeenten op het gebied van zending en werelddiakonaat. 
De voorzitter van onze commissie woont deze vergaderingen bij als vertegenwoordiging vanuit de 
plaatselijke zendingscommissie. Waar mogelijk worden classicale zaken uitgewerkt en opgepakt binnen 
onze gemeente.  
In 2017 heeft de zendingscommissie zich ten doel gesteld het contact en de ondersteuning met het 
project 'Licht op Zuid' te verdiepen en te intensiveren, waarbij mogelijk sprake zal zijn van wederzijdse 
kennisoverdracht. Hierbij dient in eerste instantie gedacht te worden aan het in contact brengen van de 
organisatoren van de Vakantiebijbelclub en de leiding van de kinderclubs van 'Licht op Zuid'. 
Ook met de jeugd van de Immanuëlkerk zal aan de slag gegaan worden om de continue band tussen de 
familie Folmer en de clubs te continueren. 
Als zendingscommissie zullen we ook in 2017 ons actief blijven inzetten voor het werk van  de zending. In 
het vertrouwen dat we daarin de kracht en ondersteuning van de Heere mogen ervaren en we daarin als 
gehele Immanuëlkerk, een 'gezonde(n) gemeente zullen zijn. 
 
 

CILLAARSHOEK herv. Geen verslag ontvangen 

 

GOUDSWAARD herv. Geen verslag ontvangen 

 

's-GRAVENDEEL herv.  

In 2016 is de commissie drie keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Tijdens deze vergaderingen 
hebben we de voorjaarszendingsdienst in maart voorbereid. Verder bespraken we de diverse acties, zoals 
de verkoop van de potgrond begin maart, de poffertjesactie op de Koningsdag en de verkoop van 
speculaas, pepernoten en andere lekkernijen eind november.  
Maandelijks wordt er in de Zondagsbrief aandacht gevraagd voor het werk van KerkinActie. Er worden 
folders en de Zendingspost uitgedeeld bij de ingang van de kerk.  
 Zondag 6 maart 2016 ging Ds R. ten Napel uit ’s-Gravendeel voor in de zendingsdienst. Het thema van 
deze dienst was het project van KerkinActie voor de Ghanese boerinnen. Aan het eind van de dienst 
hebben we weer spaardoosjes uitgedeeld. De opbrengst van deze doosjes was voor de Ghanese 
boerinnen. Aan het eind van de 40-dagentijd hebben we de doosjes weer ingezameld. Er werd weer een 
mooi bedrag bij elkaar gespaard.  
Begin maart hebben we weer potgrond verkocht. De verkoop verliep goed, al hadden we misschien wat te 
veel ingekocht. Maar uiteindelijk wisten we alle zakken toch te verkopen. 
Evenals andere jaren hebben we op de Koningsdag weer enthousiast poffertjes gebakken. Zelfs het koude 
weer hield ons niet tegen. In een de “Pipo-wagen” is er gebakken en waren er toch nog wel genoeg 
mensen op de been om de poffertjes aan te verkopen. De opbrengst was dit keer voor een groot gedeelte 
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voor de noodhulp voor het door hongersnood getroffen Ethiopië en een gedeelte voor een project in 
Bosnië waar een gemeentelid actief voor aan deelnam.  
In november hebben we speculaas en boterletters verkocht. De bestemming van deze actie was voor de 
noodhulp aan het zwaar getroffen Haïti.  
De eerste week van november staat altijd in het teken van de najaarszending. De commissieleden hebben 
samen met een aantal gemeenteleden de folders en acceptgiro’s weer rondgebracht.  
Tijdens de januarivergadering hebben we afscheid genomen van Leen van der Have als lid van de 
commissie. Na vele jaren van was het tijd om er een punt achter te zetten. We hebben hem bedankt voor 
zijn trouwe inzet gedurende vele jaren. Gelukkig hebben we in januari al twee nieuwe leden welkom 
kunnen heten en later in het jaar kwam er nog lid bij. Blij zijn we dat de commissie weer een aantal 
nieuwe leden heeft. 

 
's-GRAVENDEEL ger. geen verslag ontvangen 
 
 

HEERJANSDAM PG  geen verslag ontvangen   

 

HEINENOORD herv.    geen verslag ontvangen 

 

HEINENOORD ger. - geen verslag ontvangen 

 

MAASDAM herv. - Maken geen verslag  

 

MIJNSHEERENLAND PG 

De zendingsdienst commissie van Mijnsheerenland bestaat uit vier personen. 
Dit zijn drie gemeenteleden en één diaken. 
De commissie komt een aantal keren per jaar bijeen. 
We hebben dit jaar twee zendingsdiensten voorbereid. 
De voorjaars zendingsdienst met als voorganger onze eigen predikant Ds. Hendriks en in de najaars 
zendingsdienst Dhr.Lotterman. 
We geven de gemeente door middel van ons kerkblad “Mijnsheerenkerk ”maandelijks  informatie over 
wat we als ZWO commissie allemaal doen. 
Wij ondersteunen het project  van Hermen en Johanneke Kroesbergen in Zambia. Zij geven les aan het 
“Justo Mwale Theological University College.” 
We willen op verschillende manieren geld voor hen inzamelen. 
We doen dit door een aantal keren in het jaar te collecteren in de dienst. Ook staan we met een kraam op 
de jaarmarkt van Mijnsheerenland en houden we een kledinginzamelingsactie. 
We doen dit allemaal voor het goede doel. 
In juli ging ons ZWO lid Marijke de Lange met World Servants naar Haïti.  Ze ging daar  met een grote 
groep jongeren en de plaatselijke bevolking klaslokalen bouwen. Op dat moment waren er nog maar twee 
kleine lokalen waarin ook de kerkdiensten plaats vindt.  
 

 

 

NIEUW-BEIJERLAND herv. - Maken geen verslag  
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NIEUWLAND PG - geen verslag ontvangen 

 

NUMANSDORP ger. - Maken geen verslag  

 

NUMANSDORP herv. - geen verslag ontvangen 

 

OUD-BEIJERLAND gew. Wijkgemeente – geen verslag ontvangen 

 

OUD-BEIJERLAND PG -  geen verslag ontvangen    
        

PIERSHIL herv. - Maken geen verslag  

 

POORTUGAAL herv/ger 

 

Samenstelling. De ZWO commissie bestaat nu uit 5 leden.  
Geldinzamelingen. 
De Z.W.O. commissie is wel één gezamenlijke commissie maar er is nog geen uniforme manier van 
geldwerven omdat er nog twee kerken zijn. Geld werven gaat door middel van een vaste vrijwillige 
bijdrage, acceptgirokaarten, collecten en een zendingsbus bij de uitgang van beide kerken. Zodra de 
fusie tussen  beide kerken een feit is zullen we dit veranderen. 
Dit jaar hebben we geld ingezameld voor een project van KerkinActie -  Vluchtelingen, en dan met 
name de opvang in de regio zelf, Voor dit project is  Ca  €    5500.-   ingezameld. 
In de 40 dagen tijd wordt er al een aantal jaren  “De Tevreden Boterham” gehouden. Dit houdt in dat 
er 6 vrijdagavonden een sobere maaltijd wordt gedeeld met alleen brood en boter. Tevens is er dan 
een moment van bezinning en gezamenlijk bidden en zingen. 
Dit jaar was als leidraad hiervoor het hieronder afgebeelde hongerdoek (Ethiopië-de wijnpers) 
gebruikt. 
Deze serie wordt afgesloten met een vreugdemaaltijd na Pasen. Aan deze maaltijden nemen 
gemiddeld ca 45 mensen deel, jong en oud. 
Tijdens deze avonden staat er een offerblok. Ook staat dit offerblok in de 40 dagen tijd bij de uitgang 
van de kerk. 
Het geld was in 2016  bestemd voor project : Ethiopië 
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Verdere activiteiten, wij verlenen medewerking aan de jaarlijkse zendingsdienst. 
Verder hebben wij doormiddel van informatie aandacht gevraagd voor het inzamelen van kaarten en 

postzegels voor de zending. 

PUTTERSHOEK herv   

De ZWO commissie bestaat uit 4 leden. Wij hebben het afgelopen jaar 4x vergaderd. 
De gemeente wordt via het Klankbord (contactblad van de Hervormde Kerk) op de hoogte gehouden 
van de activiteiten. 
De opbrengst van de zendingsbusjes over het jaar 2016 was EUR 1.743,91 en is gegaan naar: 
Kindervakantieweken voor vluchtelingen. Vluchtelingenwerk Nederland biedt asielzoekers- en 
vluchtelingenkinderen van 6 tot 18 jaar én eenoudergezinnen jaarlijks een vakantie aan. Normale 
vakantie is voor hen te duur en het is erg fijn als kinderen lekker kunnen spelen en ontspannen en 
even weg zijn van alle onzekerheid in een vaak stressvolle woonsituatie. 
Noodhulpfonds ACT Alliance  
Kerk in Actie draagt als lid bij aan dit Wereldwijde Noodhulpfonds. Dit is in het leven geroepen om 
snel te kunnen reageren op kleine, plaatselijke rampen die geen media-aandacht krijgen, waardoor 
steun voor de getroffenen uitblijft. 
We hebben ook weer meegedaan aan de 40 dagentijd Spaardoosjesactie van Kerk in Actie. Deze keer 
hadden we gekozen voor het project: Stichting de Vrolijkheid. 
Deze stichting wil er voor zorgen dat kinderen onbezorgd, vrolijk en vol vertrouwen, kind kunnen zijn. 
Toch leven er veel kinderen in Nederland die dit niet zijn. Kinderen in asielzoekerscentra 
bijvoorbeeld. Ze lopen rond met grote zorgen over hun ouders, over de toekomst en over het land 
waarvandaan ze zijn gevlucht. Stichting de Vrolijkheid zorgt ervoor dat kinderen in Nederlandse AZC’s 
elke week een plek hebben waar ze even onbezorgd kunnen spelen, knutselen of muziek maken. 
Dorcas: We hebben weer meegedaan met de voedselpakkettenactie (digitaal). Wij maakten een brief 
met onderaan vier voedselpakketten met verschillende waarden. De gemeenteleden konden dan een 
voedselpakket uitknippen en met bedrag in een envelop stoppen en deze twee zondagen achter 
elkaar inleveren in de manden bij de uitgang van de kerk. En de Avondmaalscollecte van november is 
geschonken voor de transportkosten van de pakketten.  
We richtten ons specifiek op 2 projecten in het buitenland: Het hulpfonds van Mevrouw De Jonge in 
Zimbabwe. Dit project loopt nog steeds, mevrouw de Jonge weet precies waar het geld heen moet 
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en wat er nodig is. Voor dit project werden fotokaarten gemaakt en verkocht. De opbrengst van de 
kraam op onze jaarlijkse Rommelmarkt was dit jaar weer voor Zimbabwe. 
En zaterdagavond 19 november hebben we een 3-gangendiner voor Zimbabwe gehouden. Er hadden 
zich 60 personen aangemeld en de ZWO-commissie heeft voor hen gekookt. Dit heeft EUR 638,50 
opgebracht. 
Ook ZOA ondersteunen we extra omdat er vanuit onze gemeente mensen in Soedan werkzaam zijn 
voor deze organisatie. Het afgelopen jaar hebben we weer een kruidnootjes/pepernotenactie gehad. 

 

PUTTERSHOEK/MAASDAM ger. 

De activiteiten worden in een jaarplan opgesteld. Maandelijks is er aandacht voor Zending en 
Werelddiaconaat. Dit dus in tegenstelling mat andere gemeenten geen verslag achteraf maar vooruit 
werkend aan activiteiten. In kerkdiensten wordt veelal in samenwerking met de voorganger 
aandacht gevraagd voor projecten.  

 

 

RHOON herv./ger. 

Voor u ligt het jaarverslag over 2016 van de ZWO-commissie in Rhoon. Dit is een gezamenlijke 
commissie van de Gereformeerde Kerk en de   Hervormde gemeente te Rhoon. ZWO staat voor 
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO-commissie functioneert als 
denktank van de diaconieën uit beide kerken; er worden geen geldstromen beheerd.  
De 2 penningmeesters van de beide diaconieën zorgen voor het ontvangen en storten van de collectes. 
De samenstelling van de commissie bestaat uit zes personen. 
De commissie heeft 2 keer vergaderd en tussentijds werden lopende zaken via de mail gecommuniceerd. 
Ook was een aantal leden van de ZWO-commissie aanwezig bij de voorbereidingsbijeenkomsten van de 
nieuw te maken reis naar Casa Lumina. 
Dankzij bijdragen uit beide kerkelijke gemeentes konden in 2016 de volgende projecten per periode 
gesteund worden: 
1e 4 maanden:  Children’s Relief te Krimpen a/d Lek/ Casa Lumina 
2e 4 maanden:  Fam. Winkelman/ Strijen voor Malawi 
3e 4 maanden: Children’s Relief te Krimpen a/d/ Lek/ Oekraïne  
De gezamenlijke voorjaarszendingsdienst was op 10 april in de Dorpskerk met als voorganger Ds. D. 
Couvee uit Schiedam. Het werk, dat vanuit de Pauluskerk Rotterdam gedaan wordt, kreeg hierbij de 
aandacht. 
Muzikale medewerking werd verleend door Enjoy uit Oude Tonge, bestaan de uit zangeres Margreet van 
Maanen- Pals m.m.v. een violiste en een pianist. 
De Paasgroeten actie is dit jaar niet gehouden. 
Publiciteit voor de projecten en de collectes voor Zending en Werelddiaconaat  
wordt verzorgd via de kerkbladen. 
De ZWO-commissie besteedt jaarlijks tijd aan de voorbereiding, organisatie en sponsoring van een 
zendingsreis naar Roemenie. 
Voor de 8de keer is een groep gemeenteleden uit de 3 kerken van Rhoon begin mei   vertrokken naar 
Oradea in Roemenië en heeft daar kennis mogen maken met de mensen en de werkzaamheden van 
Sociaal Centrum ‘Casa Lumina’ wat ‘Huis van Licht’ betekent.  
Dit jaar ging ook een lid van de RK Parochie Rhoon mee.  
Ook waren er weer kinderen mee met deze reis. Het was ook daardoor weer een zeer zinvolle reis, vooral 
in de ontmoeting met degenen, die verbonden zijn aan Casa Lumina, de kinderen van de kleuterschool en 
de kinderen, die wij ontmoeten in de gezinnen, die wij bezoeken. 
De ZWO-commissie hoopt deze gemeentereis ook in 2017 te organiseren. 
De ZWO-commissie bedankt beide kerkelijke gemeentes voor hun vertrouwen, belangstelling en 
financiële bijdragen. 
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SINT-ANTHONIEPOLDER herv.  geen verslag ontvangen 

 

 

STRIJEN herv.   

Jaarverslag 2016 
Zendingscommissie Hervormde Gemeente Strijen 
 
Algemeen 
De Zendingscommissie bestaat uit 8 personen:  

 3 gemeenteleden uit wijk 1 en 1 afgevaardigde vanuit de kerkenraad van wijk 1; 

 3 gemeenteleden uit wijk Ichthus en 1 afgevaardigde vanuit de kerkenraad van wijk Ichthus. 
De Zendingscommissie wil geld inzamelen voor de ondersteuning van zendingswerkers. 
Financiële ondersteuning maar ook ondersteuning door gebed. Ook wil zij contacten onderhouden met de 
zendingswerkers. Tevens wil zij de gemeenteleden ‘zendingsbewust’ maken en meer betrokken laten zijn 
op de Evangelieverkondiging wereldwijd. 
Inkomsten, bestemming van de inkomsten, contacten met zendingswerkers 
Zendingsgeld komt binnen via de 4 zendingscollecten in de kerken (voorjaarszendingscollecte, 
pinksterzendingscollecte, zomerzendingscollecte en najaarszendingscollecte) en via de deurbussen in de 
kerken wordt er eveneens geld ingezameld voor het zendingswerk. Ook gaan in enkele wijken kinderen bij 
gemeenteleden langs met een zendingsbusje. 
De 4 zendingscollecten in de kerken zijn voor 50% bestemd voor de GZB (1e deel 2016 voor Pauline van 
Ooijen / Nepal) en voor 50% voor Kerk in Actie (Familie Kroesbergen / Zambia). 
Pauline van Ooijen is in mei 2016 vanuit Nepal teruggekeerd naar Nederland. Zij heeft daar 3 jaar gewerkt 
voor de GZB. De terugkomdienst werd door 2 commissieleden bijgewoond. 
Pauline is ook in september 2016 nog te gast geweest tijdens de Gemeentedag in Strijen. Zij heeft in een 
workshop nog teruggeblikt op haar tijd in Nepal. 
Als vervanging voor de ondersteuning aan Pauline zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe 
zendingswerker/een nieuw zendingsechtpaar om te gaan ondersteunen. Familie Mager en Familie Van de 
Pol hebben als potentiële kandidaten een bezoek gebracht aan een delegatie van de Zendingscommissie. 
Als commissie willen we een band opbouwen en een goede klik en samenwerking ondervinden; daarom 
zijn wij in contact gegaan met 2 echtparen die nog uitgezonden gaan worden. Het was een goede 
ontmoeting met beide echtparen. De keuze om Familie Mager / Rwanda te ondersteunen is na rijp 
beraad genomen in de vergadering van 14 nov. 2016. De opbrengsten vanaf de Pinksterzendingscollecte 
2016 zijn voor hen bestemd. 
Via de opbrengst van de deurbussen worden Familie Folmer / Congo (GZB) en Karsten en Irene / Zuid-
Azië (Wycliffe) ondersteund. De achternaam van Karsten en Irene wordt vanuit veiligheidsoverweging niet 
in openbare stukken genoemd; zeker die via internet verspreid worden. 
Karsten was in januari 2016 op doorreis in Nederland en heeft een bezoek gebracht aan een 
Lidmatenkring in onze gemeente. Dit was een wens van Karsten om ook zo in een klein deel van de 
gemeente de bewustwording van zending levend te maken.  
In juni waren Karsten en Irene beiden in Nederland. Als commissie hebben wij een informele ontmoeting 
met hen gehad, waarin Irene een demonstratie gegeven heeft wat het werk als “verhalenverteller” zoal 
inhoudt. Ook enkele gemeenteleden woonden deze zeer boeiende avond bij. Gelet op hun verlof in de 
zomermaanden bleek een zendingsavond voor de gemeente helaas niet haalbaar. 
Familie Folmer is in het najaar enkele maanden met verlof geweest in Nederland. Zij hebben 
gezinsuitbreiding gekregen met de geboorte van dochter Annelie. Enkele commissieleden brachten een 
kennismakings- c.q. kraambezoek. Ook een gemeentelid wat opgegroeid is in Congo ging mee op 
kraambezoek; er was veel wederzijdse herkenning!  
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Verder komt er nog zendingsgeld binnen via busjes waar kinderen mee langs de deuren gaan. Helaas zijn 
er steeds minder kinderen bereid dit werk op zich te nemen. De opbrengst wordt net als de 4 
zendingscollecten verdeeld onder GZB (50%) en Kerk in Actie (50%). 
Vanuit de Zendingscommissie  
Binnen de commissie zijn in 2016 twee personen vertrokken. Gelukkig is er in zeer korte tijd vervanging 
gevonden. 1 nieuw commissielid wil zich gaan inzetten voor zending en jeugd. Zij hoopt jongeren wat 
meer betrokken te maken op zending en evangelisatie. 
Verder is de taakverdeling onderling wat aangepast. 
Verdere zendingsacties 
In het voorjaar werd in samenwerking met stichting Hulp Vervolgde Christenen voor de 2e keer een 
potgrondactie georganiseerd onder het motto “Plant een Bijbel”; door de opbrengst van de verkoop van 
potgrond konden Bijbels verspreid worden in landen waar vervolging en armoede heerst.  
Via de potgrondactie in Strijen konden er ca. 110 Bijbels verspreid worden. 
De gemeenteleden worden d.m.v. nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de activiteiten en 
belevenissen van de zendingswerkers die door de Hervormde Gemeente ondersteund worden. 
In het najaar kon er via de zendingscommissie het dagboekje “Een handvol Koren” besteld worden. 85 
dagboekjes werden verkocht, waarvan 2/3 deel van de opbrengst bestemd is voor het zendingswerk van 
de GZB. Ook werden 10 dagboekjes cadeau gedaan aan hen die in 2016 belijdenis deden of in het huwelijk 
zijn getreden. 
De landelijke Zendingsdag van de GZB wordt eveneens onder de aandacht van de gemeente gebracht 
d.m.v. berichten in het kerkblad en De Kandelaar. 
Ook sparen wij postzegels, kaarten, oude mobieltjes en geboortekaartjes. Dit wordt gesorteerd en naar 
het landelijke inleverpunt gebracht. Opbrengst: Kerk in Actie en GZB. 
 
Informatie over de commissie is te vinden op: www.hervormdstrijen.nl/evangelisatie/zendingscommissie  

 

STRIJEN ger. - Geen verslag ontvangen 

 

ZUID-BEIJERLAND PG - Maken geen verslag 

http://www.hervormdstrijen.nl/evangelisatie/zendingscommissie
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Kerkelijke gemeenten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Barendrecht PG 153.996 133.249 111.013 116.081 101.122 112.923 109.792

Cillaarshoek HG 254 1.085 332 356 384 411 421

Goudswaard HG 75

Heerjansdam PG 4.897 2.478 1.803 2.582 3.356 2.059 2.780

Heinenoord GK 1.463 1.909 717 1.574 4.263 1.489 1.634

Heinenoord HG 4.609 2.360 2.452 3.392 2.396 3.421 2.384

Klaaswaal HG 4.545 12.287 5.976 2.281 2.206 3.254 2.056

Maasdam HG 4.937 3.657 3.257 2.783 2.769 2.953 4.055

Mijnsheerenland PG 5.312 5.281 5.103 8.395 5.551 6.197 7.032

Nieuw-Beijerland HG 150 275 200 175 130 75 25

Nieuwland PG 13.445 11.642 9.401 12.548 11.630 13.848 14.360

Numansdorp GK 2.063 2.793 2.880 3.049 2.494 4.718 5.050

Numansdorp HG 10.440 16.216 2.609 3.319 3.804 3.564 5.369

Oud-Beijerland HG 2.232 2.813 1.498 13.859 8.592 3.775 462

Oud-Beijerland PG 10.203 13.522 12.184 11.896 12.612 12.156 12.004

Piershil HG 3.499 2.144 1.778 1.178 949 2.121 1.169

Poortugaal GK 8.413 10.590 7.484 4.163 10.976 5.736 5.144

Poortugaal HG 1.127 2.089 1.357 2.890 1.109 1.430 2.090

Puttershoek HG 7.223 6.080 6.188 5.683 3.957 4.808 4.178

Puttershoek-Maasdam GK 13.610 13.031 11.349 10.646 10.690 7.252 5.467

Rhoon GK 11.686 12.101 6.742 11.627 10.214 9.361 11.442

Rhoon HG 14.410 14.711 10.893 7.352 7.076 9.328 8.145

s-Gravendeel GK 4.962 6.606 3.041 2.419 1.099 1.056 1.331

s-Gravendeel HG 17.358 15.830 13.567 13.554 10.573 10.577 11.996

Sint Anthoniepolder HG 250

Strijen GK 2.669 3.360 3.384 3.834 4.089 3.782 2.816

Strijen HG 10.523 4.727 6.626 5.996 8.693 7.516 7.112

Zuid-Beijerland PG 3.519 4.730 8.495 5.157 5.046 3.895 4.564

Totaal in euro's 317.795 305.566 240.404 256.789 235.780 237.705 232.878

FINANCIEEL OVERZICHT KERK in ACTIE 2016
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Kerkelijke gemeenten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Barendrecht BW 15.235 9.316 9.644 8.683 16.138 16.022 23.152

Cillaarshoek 1.847 1.006 487 382 470 720 706

Goudswaard 2.685 4.915 3.258 5.672 5.602 11.321 8.479

s-Gravendeel 310 374 324

Heinenoord 2.574 922 651 539 668 1.883 1.070

Klaaswaal 3.968 8.480 2.165 2.906 830 6.732 4.214

Nieuw-Beijerland 6.239 4.979 4.485 3.525 4.138 8.313 6.454

Numansdorp HK 268 2.880 800 217 1.000 330 403

Numansdorp GK 850

Oud-Beijerland 43.753 25.896 30.752 24.114 23.377 64.638 27.146

Puttershoek 1.601 739 100 666 895 826 1.231

Sint Anthoniepolder 5.591 4.001 4.600 3.447 1.947 2.796 7.188

Strijen 8.480 4.534 6.684 4.599 4.248 8.587 5.608

Zuid-Beijerland PG 1.600 626 626 589 598 1.357 1.384

Niet te rubriceren 882 1.267 1.000 1.000 1.586 7.106

Totaal 101.937 69.561 65.252 56.339 59.911 125.485 95.315

FINANCIEEL OVERZICHT GEREFORMEERDE ZENDINGSBOND 2016

 


