Dienstverlening aan de lokale kerken
Impressie van de vergadering van 6 november
Op de agenda stond het gezamenlijke rapport van de Nederlands Gereformeerde
Toerusting, het Praktijkcentrum en het Diaconaal Steunpunt, over de ondersteuning
van de lokale kerken. De drie organisaties verzorgen trainingen en werkvormen voor
bijvoorbeeld jeugdwerk, ambtsdragers en kerk-zijn in de buurt.
Ook nu was er weer sprake van een clustervergadering, wat wil zeggen dat ongeveer een derde
van de afgevaardigden aan de bespreking deelnam. De clusters nemen geen definitieve
besluiten, maar geven de plenaire vergadering een aanbeveling mee om er al dan niet mee in te
stemmen.
Dinand Krol, de voorzitter, opende met Romeinen 5 en vergeleek onze situatie in onzekere
coronatijd met een brug: ook als er een vrachtwagen over rijdt, kan die het houden door de
sterke fundering daaronder.
De bespreking van de drie rapporten verliep anders dan vorig jaar voorzien. Toen de drie
instellingen in september 2019 hun rapporten inclusief concept-besluitteksten aanleverden, was
het gesprek over mogelijke samenwerking nog maar net gestart. Die besprekingen en nadere
kennismaking verliepen daarna zo voortvarend, dat er in maart 2020 een intentieverklaring tot
samenwerking werd opgesteld. Door de vertraging in besluitvorming ten gevolge van corona
raakten besturen en medewerkers geïnspireerd om te proberen nog in deze GS en LV-periode
een stap verder te zetten. Doel is om nu per 1 januari 2021 samen te gaan. Roel Meijer van
deputaten diaconale zaken sprak dan ook van een rijdende trein en vroeg de afgevaardigden zo
sportief te willen zijn om erop te springen. Een nieuwe naam voor de samenwerkende
instellingen is overigens nog niet gevonden.
In de reacties overheerste het enthousiasme over het feit dat men elkaar gevonden heeft en de
snelheid waarmee dit gepaard gaat. Diverse vragen werden gesteld, over de verhouding tussen
diaconaat binnen de kerk en de missionaire activiteiten, over het verschil in eigen bijdrage die
de lokale kerken moet betalen bij NGK en GKv en over de financiering van het geheel.
Hoewel de bestuurders aangaven dat er nog wel wat losse eindjes liggen op het vlak van
inkomsten en bijdrage van lokale gemeenten, hopen zij voor de plenaire vergadering met een
voorstel te komen. Dan zal ook de afweging gemaakt worden over de totale financiering voor de
komende jaren, in samenhang met het financiële meerjarenperspectief dat de commissie
strategie en financiën heeft geschetst.

Rapportage en intentieverklaring beoogde samenwerking zijn hier te vinden, onder nr. 37

