Intentieverklaring inzake beoogde samenwerking
De partijen
‐ Het Praktijkcentrum (PC), gevestigd te Zwolle,
‐ Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT), gevestigd te Kampen, en
‐ Deputaten Diaconale Samenwerking (DDZ), vertegenwoordigende het Diaconaal Steunpunt (DS) en het
Missionair Steunpunt (MS), gevestigd te Zwolle,
(verder te noemen de partijen), vertegenwoordigd door hun ondergetekende bestuurders, spreken de
intentie uit hun dienstverleningscompetenties te bundelen en op te gaan in één dienstenorganisatie voor de
NGK en GKv (de kerken).
Deze intentieverklaring is een eerste stap om te komen tot een gezamenlijke dienstverlening aan de kerken
op het gebied van toerusting, advisering en begeleiding.
Overwegende dat:
Ons uitgangspunt
is de Bijbel waarin God mensen bij zijn missie voor de wereld en zijn schepping betrekt. In Jezus Christus
komt het Koninkrijk van God terug op de aarde en Hij begint een beweging die de redding en herstel van de
wereld voor ogen heeft! Wij verlangen naar een kerk en een kerkgemeenschap waarin1:
1. Jezus Christus en zijn oﬀer centraal staan. Hij is het levende Woord, zijn Geest geeft de Bijbel gezag.
2. Bij Hem er ruimte is voor kostgangers van allerlei kleur en geur. We vinden elkaar bij het kruis, want we
moeten allemaal van genade leven.
3. We elkaar aanvaarden en liefhebben, als een oefenplek waarin we elkaar inspireren, ondersteunen en
aansporen. De kerk moet een veilige én een heilige ruimte voor iedereen zijn, waar Gods Woord gezag
heeft en Gods Geest mensen vormt naar het beeld van Christus.
4. De kerk pas kerk is als zij als een zichtbare gemeenschap er voor anderen is. Een gemeente die de wereld de rug toekeert, kan niets betekenen. We zijn als kerk begaan met de mensen in onze omgeving, en
we koesteren de schepping waarvan wij deel uitmaken.
5. Een gereformeerde kerk op de schouders van de kerk van gisteren staat, maar zij is ook uit op vernieuwing om het Evangelie alle ruimte te geven.
6. We als kerken in een nieuw kerkverband steun bij elkaar vinden in het volgen van Christus. Dat is geen
keurslijf, maar een geschenk, bedoeld om elkaar als kerken tot een hand en een voet te zijn.
We willen de kerken daarom, als toerustende organisaties, dienen in een gezamenlijke dienstverlening.
We beogen
a. De dienstverlening aan de kerken op het gebied van toerusting, advisering en begeleiding:
1. Te bundelen tot een complementaire dienstverlening, om de kerken een adequate en eﬃciënte
ondersteuning te bieden in veranderende tijden, om instrument, teken en voorsmaak van het Koninkrijk
van God te zijn;
2. De toerusting, advisering, begeleiding en coaching (tabc) dienstverlening van partijen via duidelijk
herkenbare en eenvoudig bereikbare ‘steunpunten’ (die de verschillende werkvelden representeren) aan
de kerken beschikbaar stellen (frontoﬃce), en de kwaliteit borgen;
3. Deze tabc dienstverlening onder te brengen bij de volgende kerkelijke werkvelden:
1. Groeien in geloof: hoe geef je als kerk je bronnen door en hoe leg je de verbinding met het dagelijks
leven? (nu vanuit PC en NGT);
2. Leidinggeven en veranderingsprocessen: zoals gemeenteopbouw, ondersteuning voor kerkenraad
en gemeente, cultuur en structuur vraagstukken, conflicthantering (nu vanuit PC en NGT);
3. Diaconaal-missionaire presentie: integral mission, het faciliteren, ondersteunen en inspireren van
diaconieën en diaconaal-missionaire gemeenten (nu vanuit DS, MS en PC);
4. Jeugdwerk: werkt intergenerationeel in het omgaan met en het begeleiden en inspireren van jeugd,
inclusief data- en trendanalyse (nu vanuit NGT en PC);
4. Deze dienstverlening te ondersteunen door:
1. Productontwikkeling en publicaties, De medewerkers van de ‘steunpunten’ overleggen regelmatig
onderling en met TUK/Viaa om hun complementaire dienstverlening en productontwikkeling op
elkaar af te stemmen;
2. Samenwerking met netwerkpartners, daar waar aanvullende dienstverlening wenselijk dan wel
noodzakelijk is voor het bieden van adequate ondersteuning.
b. De dienstverlening op het gebied van praktijkonderzoek, databeheer en data analyse
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1. Deze dienstverlening betreft:
1. Praktijkonderzoek: op het gebied van praktische theologie en onderzoek op verzoek van kerkelijke
gremia (nu vanuit TUK, Viaa);
2. Data & trends analyse: verzamelen, analyseren en interpreteren van data om trends in onze kerken
op te sporen (nu vanuit PC);
3. Het verzorgen van productontwikkeling en publicaties (a.4.1).
We besluiten
a. Voor de periode tot en met de GS/LV van 2023 een dagelijks bestuur (DB) samen te stellen, bestaande
uit zes bestuursleden, twee personen per bestuur, dat gedurende de beoogde overgangsperiode
verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de samenwerkende delen;
b. Een Stuurgroep samen te stellen, bestaande uit leden van de partijen (eventueel ook door hen
vertegenwoordigde personen), met de opdracht en mandaat verleend door partijen en GS/LV, de
beoogde samenwerking en integratie voor einde 2022 gefaseerd voor te bereiden en in te voeren en dit
vast te leggen in een finaal rapport (g.);
c. Dat de Stuurgroep uiterlijk voor het einde van 2020 een concreet actieprogramma zal opstellen waarin
de noodzakelijke processtappen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd, waaronder
een opzet voor de afwikkeling van bestaande verplichtingen, de kosten die daarmee gepaard gaan, en
een voorstel voor de te ontwikkelen éénduidige financieringsmethodiek;
d. Dat nadere afspraken met de TUK en Hogeschool Viaa nodig zijn op de gebieden van
praktijkonderzoek, databeheer, data analyse, productontwikkeling en publicaties;
e. GS/LV voor de overgangsperiode tot de GS/LV van 2023 te verzoeken, de financiering te handhaven op
het huidige niveau van de budgetten van de partijen;
f. GS/LV voor de financiering van de kosten van het samenwerkingsproces te verzoeken een budget van
€10.000 ter beschikking te stellen;
g. Dat de Stuurgroep een finaal rapport samenstelt waarin de concrete uitwerking en afronding van hun
opdracht is vastgelegd en ter goedkeuring aan de GS/LV van 2023 is voorgelegd;
h. Deze intentieverklaring als preambule aan de respectievelijke GS/LV-2020 rapporten te hechten.
Eind 2020, dan wel samenvallend met de beschikbaarheid van het actieprogramma (c.), maar ten laatste
voordat de GS/LV 2020 voor de laatste maal vergaderd, is er een go/no go moment voor de partijen voor
het verdere integratieproces.
Toekomstbeeld
De voorgenomen samenwerking tussen PC, NGT en DDZ leidt tot een bundeling van krachten op het gebied van tabc en heeft een clusterende werking die ten goede komt aan de slagvaardigheid voor de kerk,
waarbij meer met hetzelfde budget kan worden gedaan. Het is onze overtuiging dat het heilzaam voor de
kerk is, dat dit niet gezien wordt als eindstation, maar dat er meer diensten van deputaatschappen/commissies samengevoegd worden. Op die manier ontstaat er een dienstenorganisatie.2 Er gaat nu nog veel
energie op aan de onderlinge afstemming van plannen vanuit verschillende deputaatschappen. Er wordt
onderling gestreden om de beperkte beschikbare middelen op de LV/GS. Zo’n dienstenorganisatie kan
plannen vormen en uitvoeren binnen de kaders die de LV/GS stelt, en legt daarover driejaarlijks verantwoording af. De dienstenorganisatie kan op die manier echt integraal werken. We zijn ervan overtuigd dat
we met clustering de diensten, die we de kerken aanbieden, beter en eﬀectiever op elkaar kunnen afstemmen tot opbouw van het Koninkrijk van God.
Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend, d.d. 30 maart 2020 te Zwolle,
namens de partijen voornoemd,

______________________
Pim Boven
voorzitter PC
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_______________________
Auke Siebenga
voorzitter NGT

______________________
Roel Meijer
voorzitter DDZ

Het samenvoegen van diensten in een gezamenlijk dienstenorganisatie (backoﬃce faciliteiten) vormt een belangrijke factor in het
terugdringen van de kosten.
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Bijlage: Toelichting
1. Organisaties
Er zijn drie organisaties binnen de NGK en GKv die elk vanuit een eigen profiel en een eigen dienstenpakket flexibele
dienstverlening aan de kerken verzorgen, afgestemd op toerusting en ondersteuning:
a. NGT
Het NGT van de NGK is in 2015 gevormd uit drie kerkelijke toerustingsorganen: NGJ - Jeugdwerk, Missionair
Steunpunt en Toerusting 2.0 (predikanten en kerkenraden). Zij hebben intussen gewerkt aan een duidelijk profiel van
deze steunpunten, in navolging van het Diaconaal Steunpunt van de GKv. Zij vormen samen de volgende steunpunten
voor de NGK gemeenten van vandaag: het Jeugdwerk Steunpunt, het Missionaire Steunpunt, het Kerkenraden
Steunpunt en het Predikanten Steunpunt. Deze steunpunten hebben een verbinding met het gezamenlijke Diaconale
Steunpunt van de GKv. Deze steunpunten zijn via websites aan elkaar verbonden en zichtbaar.
b. PC
Praktijkcentrum is een joint-venture van de GKv-kerken, de Theologische Universiteit Kampen en Hogeschool Viaa in
Zwolle en heeft een eigen bestuur. Het centrum is opgericht in 2013. De voorlopers van het Praktijkcentrum waren
Centrum-G; 2009 – 2013, Deputaatschap Toerusting Evangelisatie (DTEG); 2009, Steunpunt Gemeenteopbouw (SGO);
2002 – 2009 en het Gereformeerd Vormingsinstituut (GVI); 1976 – 2002.
Het PC richt zich op gemeenten binnen de GKv en hun kerkelijk kader, zoals ambtsdragers, taakgroepen, kerkelijk
werkers, jongerenwerkers en breder op classes en deputaatschappen. Vanuit de gedachte van kenniscirculatie richt het
PC zich ook op studenten en lectoraten van de TUK en Viaa. Binnen het onderdeel valorisatie wordt theologische
kennis beschikbaar gemaakt voor maatschappelijke doeleinden zoals het delen van kennis met een breed publiek,
waaronder kerkelijke gemeenschappen.
c. DDZ
Vanaf 1997 verzorgt het Diaconaal Steunpunt toerusting, ondersteuning en begeleiding aan diaconieën. Sinds 2013 is
bij het Diaconaal Steunpunt een ontwikkeling gaande van ondersteuning van diakenen, naar ondersteuning van het
gemeente-diaconaat, en naar de ondersteuning van het diaconaal-missionair gemeente zijn. Het samengaan van het
Missionaire Steunpunt van de NGT en het Diaconaal Steunpunt van DDZ was daar in 2019 een logisch vervolg op.
2. Samenwerking
a. NGT en DDZ
In 2012 is het Diaconale Steunpunt ook beschikbaar gekomen voor de NGK diaconieën en in 2018 geheel geïntegreerd
onder een gezamenlijk bestuur van NGT en DDZ, de eerste fusie van NGK en GKv organisaties.
Sinds 2013 werken de diaconale deputaten en bureaus van de CGK, NGK en GKv nauw samen in het Platform
Diaconale Samenwerking (PDS). Dit platform ontwikkelde een gezamenlijke visie voor de 3G-kerken op het gebied van
het diaconaat en de diaconaal-missionaire gemeente. Vanuit de visie dat het missionaire en diaconale werk volledig
complementair zijn, is in 2019 besloten het missionaire werkveld binnen de NGT (Missionaire Steunpunt) samen te
voegen met het diaconale werkveld van DDZ (Diaconale Steunpunt) tot een nieuwe werkveld en steunpunt. Dit
steunpunt werkt in een netwerk samen met verschillende partners die, afhankelijk van de lokale kerkelijke situatie,
gemeenten ondersteunen diaconaal-missionaire activiteiten te ontwikkelen. Tot deze partners behoren o.a. het PC,
Verre Naasten (VN) en het Deputaatschap Ondersteuning (DO) van de GKv.
b. NGT en PC
De eerste bestuurlijke verkenningen van PC en NGT van de mogelijkheid tot samenwerken hebben al in 2015
plaatsgevonden. Die verkenningen verliepen niet vloeiend. Het bleek dat de beide organisaties organisatorisch en
financieel een geheel verschillende structuur kenden. Daar kwam de langdurige ziekte van de directeur van het PC bij
waardoor het traject niet werd voortgezet. De oproep van de Regiegroep NGK - GKv heeft het proces weer een aanzet
gegeven. Daarbij heeft het NGT nadrukkelijk aangegeven dat het DDZ een eigen plaats heeft in het gehele proces.
Ondertussen zijn er verschillende vergaderingen geweest waaraan NGT, PC en ook DDZ hebben deelgenomen.
c. DDZ en PC
Het verzoek van de Regiegroep betreft niet de samenwerking van PC en DDZ an sich. Dat laat onverlet om na te gaan
of de bestaande samenwerking verder verdiept kan worden. DDZ en PC werken samen daar waar beide partners
toegevoegde waarde leveren, zoals bij de gezamenlijke ontwikkeling van het boekje en cursus over jeugddiaconaat
(Deel je leven, 2017). Ook hebben DDZ en DO het PC uitgenodigd om te participeren in een zeer goed bezochte
mission werkconferentie Kerk zijn op de rand in januari 2020. De realisatie van deze conferentie was alleen mogelijk in
een samenwerkingsnetwerk waar negen organisaties actief bij betrokken waren.
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