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Statuten en huishoudelijk reglement van de commissie ‘Zending, 

Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking’ van de 

Gereformeerde Kerk te Kampen.

De commissie ZWO staat voor ‘Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking’. Ze zijn een drie-

eenheid.

Zending is de opdracht om het evangelie door  te geven aan alle mensen. Werelddiaconaat is een antwoord 

van de kerken op de nood in de wereld. Ontwikkelingssamenwerking is werken aan structurele verbeteringen 

en duurzame oplossingen. 

Artikel 1: Doelstelling

De commissie ZWO heeft als doel de wereld van veraf dichterbij te brengen. 

De commissie ZWO dient de gemeente te betrekken bij haar missionaire en diaconale roeping wereldwijd 

door mee te leven met, financiële steun te geven aan en solidair te zijn met de partners van Kerk in Actie.  

Artikel 2: Taakstelling

De commissie ZWO heeft als taak al de facetten van haar werk voortdurend onder de aandacht te brengen.

• Volgens de Kerkorde en haar ordinanties heeft de commissie ZWO – namens de Generale Synode, 
haar zorg voor de missionaire arbeid van de kerk volgens vastgestelde werkafspraak / 
taakomschrijving met de diaconie binnen en buiten Nederland tot haar taak.

Artikel 3: Samenstelling

De samenstelling van commissie ZWO wordt bepaald door de leden van de commissie en door de 
Algemene Kerkenraad (AK) van de Gereformeerde Kerk van Kampen. 

• De commissie ZWO dient, om haar taak naar behoren uit te voeren, te bestaan uit zoveel mogelijk 
leden bijvoorkeur dat iedere kerk vertegenwoordigd is door minimaal 2 leden. Daartoe behoren in 
ieder geval een ZWO-diaken, per wijkgemeente 1, benoemd door de wijkkerkerkenraad, een 
adviseur benoemd door de Algemene Kerkenraad (AK); 

• De leden van de commissie kiezen uit haar midden een voorzitter, secretaris en een 
penningmeester. Zij vormen gedrieën het moderamen / dagelijks bestuur van de commissie;

• De door de AK benoemde adviseur dient minimaal twee maal per jaar een [deel] van de vergadering 
bij te wonen.

Artikel 4: Zittingstijd en benoeming

De commissie ZWO bepaalt zelfstandig de zittingstermijn en benoeming van haar leden.

statuten en huishoudelijk reglement 

van de commissie ZWO, GKK

1



Versie 4: 10 februari 2011  

• De overige leden – niet zijnde de benoemde leden – worden door de commissie zelf gekozen en 
hebben in principe een zittingstermijn van vier jaar, met de mogelijkheid om herkozen te worden 
voor een nieuwe zittingstermijn / verlenging voor een jaar / op eigen initiatief hun functie willen 
beëindigen; 

• De leden van de commissie die worden benoemd door de wijkkerkenraad kunnen na beëindiging 
van hun ambtstermijn als lid aanblijven;

• Bij een plotselinge vacature of indien een meerderheid der leden daarom vraagt, dient er zo spoedig 
mogelijk een nieuwe verkiezing plaats te vinden;

• De commissie ZWO dient een rooster van aftreden op te stellen. 
Artikel 5: Vergaderingen

De commissie ZWO wil in haar vergaderingen de gemeente stimuleren tot en te helpen bij de vervulling van 
haar missionaire opdracht 

• De commissie vergadert ten minste 6 maal per jaar;
• Tijdens de vergadering komen in ieder geval de volgende punten aan de orde: notulen of verslag 

van de vorige vergadering, ingekomen / uitgaande stukken, rapportage van en naar het College van 
Diakenen;

• De notulen van de te houden vergaderingen dienen als rapportage voor het College van Diakenen / 
wijkdiaconieën;

• Naast de vergaderingen als commissie als geheel, zijn er nog vergaderingen van andere organen 
waarin een afvaardiging van de commissie zitting hebben: vergaderingen van de Algemene 
Kerkenraad, College van Diakenen, wijkdiaconieën en andere groepen waar de commissie zich 
tijdelijk aan gelieerd heeft;

• Indien nodig en als de situatie er om vraagt kan het moderamen / dagelijks bestuur een extra 
vergadering uitroepen om haar leden te raadplegen.   

  
Artikel 6: Financiën

De commissie ZWO krijgt haar geld via collecten, giften en de actie Kerkbalans binnen. Het wordt besteed aan  

de projecten van Kerk in Actie, verdeeld over de verschillende aandachtsgebieden.

• De vanuit de gemeente / actie Kerkbalans ontvangen gelden worden, onder aftrek van de (geringe) 
door de commissie gemaakte kosten, volledig doorbetaald aan Kerk in Actie. Hierbij kan een deel 
van dit geld geoormerkt worden voor een of meerdere specifieke projecten. 

• De vanuit collectes ontvangen gelden worden overgemaakt aan Kerk in Actie onder vermelding van 
het specifieke doel waarvoor de collecte is gehouden. Dit geldt ook voor eventuele extra noodhulp 
collectes. Collectes die ten behoeve van andere organisaties worden gehouden worden direct aan 
dit doel betaald;

• Middels de zendingsbussen en verkoopacties van kalenders, kaarten etc behaalde opbrengsten 
worden eveneens, onder aftrek van de hiervoor gemaakte kosten, overgemaakt aan Kerk in Actie;

• De verantwoording vindt door de penningmeester jaarlijks plaats in de vorm van een jaarverslag of 
tussentijds op verzoek;

• Het jaarverslag en de administratie wordt na het gereedkomen van het jaarverslag gecontroleerd 
door een lid van de commissie samen met de penningmeester van de diaconie;

• Er wordt jaarlijks een gering bedrag gereserveerd om aan doelen te kunnen geven die buiten Kerk in 
Actie om gaan, aangezien we hier en daar door gemeenteleden benaderd worden. Als het jaarlijks 
door het bestuur vastgestelde bedrag niet wordt benut wordt het restant aan Kerk in Actie 
overgemaakt;

• Er vindt indien noodzakelijk overleg plaats op financieel gebied met de overige organen binnen de 
Gereformeerde Kerk en de Hervormde kerk van Kampen.

Artikel 7: Activiteiten

De commissie ZWO wil in al haar activiteiten tot uiting brengen dat wij de mensen achter de projecten die wij  
steunen een gezicht geven
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Er vinden jaarlijks terugkerende activiteiten plaats te weten:

• Meewerken aan de voorbereidingen en uitvoering van de zending- en diaconaatzondagen, in 

principe 4 x per jaar in alle drie de wijkkerken; 

• Schrijven van de hoofdartikelen m.b.t. die zondagen; 

• Schrijfactie organiseren voor gevangenen tijdens Pasen; 

• Advent schrijfactie van Amnesty International organiseren; 

• Achtergrondinformatie in de kerkbode schrijven t.b.v. de collectes, onderwerpen en acties van Kerk in 

Actie; 

• Het bezorgen van Vandaar en de distributie daarvan in de kerken, vooraf gegaan door een bericht in 

de kerkbode; 

• Informatie aanleveren voor het jaarboekje; 

• Het verkopen van de Missie Zendingskalender. 

• Collecterooster bespreken met de diaconie en de kerkrentmeester; 

• Uitwisselen van de notulen met de diaconie; 

• Jaarlijks ( een deel van de ) vergadering bijwonen van de diaconie / Algemene kerkenraad (AK); 

• Zendingsbussen legen; 

• Kinderen in de knel: fondswerving en collecte; 

• Participatie in de kerkbalans commissie; ( maken van nieuwe brochure ) 

• Via de kerkbode de gemeente informeren over het verzamelen van postzegels / kaarten / mobieltjes; 

• Zonodig bijdrage leveren aan de 40 dagen kalender/tijd.

• Aanleveren van informatie voor de website. 

Artikel 8: Verantwoording

De commissie ZWO doet haar werk in opdracht en in naam van de Heer Jezus Christus. Hij zegt:” zover je dat  

een van de minsten hebt gedaan, heb je het voor Mij gedaan”

• De commissie ZWO is over het algemeen bevoegd zelfstandig op te treden en besluiten te nemen. 

De formele verantwoordelijkheid voor het handelen van de commissie berust bij het de Algemene 

Kerkenraad / het College van Diakenen;

• De commissie ZWO brengt eenmaal per jaar op uitnodiging van de Algemene Kerkenraad (AK), in de 

vorm van een algemeen jaarverslag en een financieel jaarverslag achteraf verslag uit van haar 

werkzaamheden; 

• Om de communicatie met het College van Diakenen / commissie ZWO te bevorderen is afgesproken 

dat op elke vergadering van het College de commissie ZWO op de agenda staat en er een 

uitwisseling dient te zijn van de notulen van vergaderingen van beide organen;

Artikel 9: Reglementswijziging

statuten en huishoudelijk reglement 

van de commissie ZWO, GKK

3



Versie 4: 10 februari 2011  

• Wijziging van dit reglement kan alleen geschieden door de vergadering van de commissie ZWO. Wel 

dient tevoren advies gevraagd te worden aan de Algemene Kerkenraad (AK) / College van Diakenen

Aldus vastgesteld door het moderamen van de commissie ZWO / Algemene Kerkenraad / College van 

Diakenen van de Gereformeerde Kerk te Kampen in zijn vergadering:

Voorzitter voorzitter voorzitter

Commissie ZWO Algemene Kerkenraad College van Diakenen

………………………… ………………………….. ………………………..

(handtekening) (handtekening) (handtekening)

………………………… ………………………….. ………………………..

(datum) (datum) (datum)
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