Reglement

van de Gemeentelijke Zendingscommissie
Hervormde Gemeente Oudewater

(GZC) van de

4',

Kerkorde

De Kerkorde (ord 4.5.3) bepaalt dat kerkeraden een
Orgaan van Bijstand moeten hebben, dat zich namen~
en voor de gehele gemeente met zending bezighoudt.

Naam

Dit orgaan van bijstand is de Gemeentelijke Zendingscommissie, verder afgekort als GZC en is als zodanig
een kerkeraadscommissie.

Doelstelling

Het doel van de GZC is om de gemeente meer ~n meer
bij haar roeping en verantwoordelijkheid
m.b.t.
het zendingswerk in binnen- en buitenland te
bepalen. Dit betreft de gemeente als geheel en
ieder gemeentelid persoonlijk.
'

Taakstelling:

De GZC is in opdracht van en onder verantwoordelijkheid aan de kerkeraad belast met de verwerkelijking
van de zendingsopdracht der gemeente. (ord 4.5.3).
De uitwerking van deze taak, die in ord 4.6 nader is
omschrevt:n, ,is in een werkplan vastgelegd.
Dit werkplan dient door de kerkeraad
te worden
I ~
_
goedgekeurd.
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Samenstelling

De kerkeraad stelt het aantal leden·yan de GZC vast.
De samenstelling dient een zo goed mogelijke
afspiegeling te zijn van de gemeente. Dit houdt in,
dat zij zowel mannen als vrouwen, jongeren als
ouderen moet tellen.
De werkzaamheden dienen zo goed mogelijk verdeeld
te worden over alle commiss~eleden.

Benoeming

Het aantal leden wordt vastgesteld door de
kerkeraad,die
ook alle leden benoemt. De GZC doet
in verband hiermee een niet-bindende voordracht
aan de kerkeraad van eventueel te benoemen personen.
De beide kerkeraadsleden, die in de commissie
z~tting hebben, moeten door de kerkeraad zelf
worden vervangen. De GZC kiest uit haar midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester,
waarvan zij me19ing doet aan de kerkeraad.

Aftreden

Ieder 9-9mmissieiid treedt af op de eerste september
van het vierde kalenderjaar, nadat hij of zij
door de kerkeraad is benoemd en zijn ten hoogste
tweemaal terstond herkiesbaar.
Voor hen die de functie bekleden van voorzitter,
secretaris en penningmeester, moet er naar
gestreefd worden, dat er ten hoogste twee tegelijk
aftredend zijn.
Hij/zij, die een tussentijds ontstane vacature
vervult, neemt op het rooster van aftreding de
plaats in van zijn/haar voorgangster .
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Bezinning

De GZC dient weet te hebben van de Bijbelse
motivering van het zendingswerk. Zij dient in
~~gt~ lijn@n te w~ten, w~@r ~n hQ~ ~~ ~~nàing vän
onze kerk werkt en dient in het bijzonder op de
hoogte te zijn van het zendingswerk waarmee haar
gemeente verbonden is, met name wanneer uit haar
midden, dan wel vanuit de classis, waar binnen
zij resorteert, één of meerdere zendingsarbeidersj
sters zijn uitgezonden.
De GZC dient in verband hiermede voortdurend attent
te zijn op de wenselijkheid van uitbreiding, of
de noodzaak van verandering van de werkzaamheden
en mogelijkheden,
zoals die bij het opstellen van
dit werkplan worden uitgevoerd.

Bijeenkomsten

Ieder jaar wordt tenminste één zendingsbijeenkomst
voor de gemeente belegd. Hiervoor zal een vertegenwoordiger/ster van GZB of IZB worden uitgenodigd.
Vo~r apdere organisaties en hun veDtegenwoordigers
is de goedkeuring van de ker~~raad ~odig.
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Stimuleren

Het bevorderen van het aan de.~orde stellen van
zending in b.v. de eredienst, op de catechesaties,
jeugdverenigingen en zondagschool.
Op de zondagen, waarop de landelijke zendingscollecten worden gehouden, zal zo mogelijk in
de ~rediking bijzondere aandacht aan het
zendingswerk worden geschonken. De GZC zal ~lertoe
tijdig met de predikanten of kerkeraad contact
opn~men.
Het aspect van de eenheid van zending in binnenen buitenland zal naar'de gemeente toe gestimuleerd
worden. In overleg met de diakonie zal het
werelddiakonaat ook onder de aandacht van de gemeente
worden gebracht in samenhang met het zendingswerk.

Publiciteit·

Het regelmatig publiceren in de Kerkbode van
zendingsnieuws, in het bijzonder datgene wat onze \
gemeente aangaat, zoals bijvoorbeeld het plaatsen'"
van (gedeelten, van) rondzendbrieven van
zendingsarbeidèrs/ster-s, die met onze gemeente
c.q. classis verbonden zijn en het stimuleren van
het corresponderen met hen vanuit de gemeente.
Het samenvatten wat van belang is voor de gehele
gemeente van het gebodene op de kaderavonden en
ander nieuws, dat in het kader van onze
doelstelling past.
Zoveel mogelijk zullen de ontmoeting- en
cursusavonden van GZB/IZB en CZC ten behoeve
van de gemeentelijke zendingscornrnissie worden
bezocht.

Voor de eerste maal hebben wij het rooster van
aftreden als volgt samengesteLd!
Per 1 september 1986: Mevr. D. van Ingen - Roos;
niet herkiesbaar.
Dht. B. Verwey,
wel herkiesbaar.
Per 1 september 1987: Mevr. R. v. Welzenis - Kaashoek;
niet herkiesbaar.
Dhr. W. Schinkel:
wel herkiesbaar.
Per 1 september 1988: Mevr. G. Verwey - dee'Wit;
niet herkiesbaar.
Dhr. D. Muijs;
wel herkiesbaar.
Vergaderen
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Er wordt vergaderd, wanneer dit nodig wordt
geacht, doch minstens drie keer per jaar. Aan de
commissieleden wordt tenminste één week van te
voren een convocatie met agenda toegezonden.
Van iedere vergadering worden notulen
I gemaakt.

Çollecten

De verschillende zendingscollacten;. welke door de
kerkeraad worden vastgesteld zullen door de GZC
worden voorbereid ..
~
Het afwerken van de collecte en het' overmaken van
de opbrengst wordt verzorgd door de diakonie.

Publiciteit

Het~~egelmatig publiceren van zendingsnieuws,
in
het bijzonder datgene wat onze gemeente aangaat,
zal door de GZC worden verzorgd.

Jaarverslag

De GZC is gehouden éénmaal per jaar een verslag van
haar werkzaamheden aan de kerkeraad uit te brengen.
Van dit verslag zal een copie worden gestuurd
naar de Classicale Zendingscommissie
(CZC)
en naar het bureau van de GZB.

Geldmiddelen

De GZC heeft een eigen kas voor onkosten, welke
beheerd wordt door één der leden en aangevuld
wordt door de diakonie.

Contacten

Voor contacteru buiten de Ned. Herv~ Kerk is
goedkeuring va~ de kerRêraad nodig.

De Kerkeraad,
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