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Samenvatting en inleiding
Het deputaatschap ondersteuning kerken classes en missionaire projecten (DO) geeft uitvoering aan
onderlinge steunverlening binnen het kerkverband. De financiële steunverlening is gericht op
versterking van de missie van de kerken en continuïteit van kerkelijke presentie. Bij het verlenen van
aanvullende steun wordt rekening gehouden met de draagkracht van de classis, de context waarin de
kerk is geplaatst en het financieel perspectief op lange termijn. Behalve deze vorm van aanvullende
financiële steun is er ook subsidie mogelijk voor toerusting en ondersteuning van nieuwe missionaire
initiatieven vanuit het - nieuw gevormde - stimuleringsfonds.
Financiële steun en betrokkenheid van het kerkverband gebeurt in een wederkerige relatie. Het levert
voor de kerken veel goeds op: vernieuwing, bereiken van nieuwe groepen, elan en inspiratie. DO
hebben daarom ook de opdracht om geleerde lessen te delen met de kerken, missionaire activiteiten te
bemoedigen en aan te moedigen. Dit doen ze in samenwerking met andere organisaties in het veld.
Vanaf begin 2018 werkt DO en Verre Naasten samen en in 2019 is een integral mission platform
gestart waarin het diaconaal steunpunt, missionair steunpunt van de NGK, Verre Naasten en deputaten
ondersteuning nauw samenwerken, onder de naam “Kerk in de buurt”.
Binnen deze samenwerking, en samen met het Praktijkcentrum en diaconaal steunpunt van de CGK
wordt de conferentie “Kerk zijn op de rand” georganiseerd (25 januari 2020). Ook is een trendrapport
geschreven waarin de kantelkansen voor de kerk in de huidige context benoemd worden. Het
Praktijkcentrum heeft in opdracht van DO, geleerde lessen opgediept uit de missionaire praktijk, en
deze vervolgens verwerkt in een ”Kleine gereformeerde missionaire ecclesiologie”, vergezeld van een
tool en spel om de betrokkenheid van classes bij missionaire projecten te vergroten.
In aanloop naar de verwachte eenwording van NGK en GKv is samen met de Commissie
Steunbehoevende Kerken (CSK) van de NGK een voorstel tot nieuwe gezamenlijke regeling voor
financiële steun uitgewerkt. Daarnaast wordt geschetst hoe, in het licht van nieuwe samenwerkingen
en ontwikkelingen, de organisatorische inbedding van financiële en inhoudelijke steun aan kerken
vormgegeven wordt.
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Opdrachten GS Meppel 2017

Besluit 2:
a.
de deputaatschappen ASMP en GSK samen te voegen tot een nieuw te benoemen deputaatschap
ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten (DO);
b.
deze deputaten opdracht te geven om de kerken te ondersteunen in hun missionaire roeping
(art.C50.1 KO) en de classes zo nodig in financiële zin te ondersteunen (art. G82.2 KO).
Besluit 3:
a.
de regelingen ASMP en GSK niet langer van toepassing te verklaren;
b.
een Generale Regeling Ondersteuning Classes, Kerken en Missionaire Projecten vast te stellen.
Besluit 4:
de bij deze generale synode ingediende steunverzoeken per geval te beoordelen, waar mogelijk in
overeenstemming met de nieuw vastgestelde regeling, maar zo nodig in afwijking daarvan.
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Besluit 5:
deputaten op te dragen:
a.
activiteiten te ontplooien om classes en betrokken kerken te informeren over de opzet en de
werking van de nieuwe regeling;
b.
de lopende taken en werkzaamheden van GSK te blijven behartigen, met name het toezicht op
correcte verantwoording van verleende steun;
c.
de lopende taken en werkzaamheden van ASMP te blijven behartigen, o.a.:
het toezicht op de uitvoering en oplevering van het project duurzaamheid, innovatie &
identiteit dat door het Praktijkcentrum in opdracht van deputaten ASMP is opgestart,
binnen de vastgestelde budgetten;
participeren in het project kerk op de kaart;
erop toezien dat de ervaring die wordt opgedaan in projecten en experimenten wordt
gedeeld met de kerken in het algemeen;
het toezicht op correcte verantwoording van verleende steun.
d.
de komende drie jaar steun beschikbaar te stellen voor de missionaire projecten Amstelveen
Stadshartkerk, Lichtenvoorde en Leidscheveen/Ypenburg binnen de door de GS genomen
besluiten en deze steun beschikbaar te stellen onder toezending van een brief van bemoediging;
e.
de komende drie jaar aanvullende steun beschikbaar te stellen voor de gemeente van Gent
binnen de door GS genomen besluiten en deze steun beschikbaar te stellen onder toezending
van een brief van bemoediging.
Besluit 6:
deputaten verder op te dragen:
a.
een flexibel missionair expertise netwerk samen te brengen dat als adviesraad deputaten kan
dienen, met daarbij de aanwijzingen:
het Praktijkcentrum deel uit te laten maken van dit netwerk en in de komende periode de
rol van het PC inzake expertiseontwikkeling en het organiseren van communicatie en
evenementen, die daarmee verband houden, uit te bouwen en te ontwikkelen;
de adviesraad te betrekken bij vragen rond recruitment, assessment en opleiding van
pioniers;
de adviesraad te betrekken bij het samenstellen van een missionaire trendrapport en de
organisatie van een werkconferentie.
b.
missionaire activiteiten in de kerken te stimuleren en ondersteunen met een binnen het budget
opgenomen stimuleringsfonds voor coaching, ondersteuning, toerusting en
expertiseontwikkeling.
Besluit 7:
a.
deputaten voor nieuwe steunverleningen in de jaren 2018-2020 en het stimuleringsfonds een
budget te verlenen van € 60.000 per jaar;
b.
deputaten voor bestaande steunverleningen in de jaren 2018-2020 een budget ter beschikking
te stellen van resp. € 140.000, € 131.000 en € 121.000;
c.
voor de opdracht aan deputaten genoemd onder besluit 6a voor de komende drie jaar een
bedrag toe te kennen van jaarlijks € 37.500;
d.
deputaten voor de kosten van het deputaatschap een budget toe kennen van € 2.500 per jaar.
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2.

Algemeen verslag van de werkzaamheden

2.1 Samenvoeging van de deputaatschappen ASMP en GSK (besluit 2,3,4)
Het deputaatschap ondersteuning (DO) is door de synode van Meppel (2017) gevormd vanuit een
samenvoeging van deputaten aanvullende steun missionaire projecten (ASMP) en steunverlening aan
steunbehoevende kerken (GSK). Er is in de periode sept 2017- juni 2019 twee maandelijks vergaderd.
De verslagen van de vergaderingen geven een beeld van de ontwikkelingen en zaken die speelden. Het
deputaatschap bestond in 2017 uit zeven deputaten. Een deputaat moest vanwege persoonlijke
omstandigheden zijn taken neerleggen. In 2018 is vanwege de omvang van de taken van het
deputaatschap, en in overleg met DAO en F&B, een adviseur en ondersteuner aan het deputaatschap
verbonden (0.3 fte) zie paragraaf 4.4. Omwille van kennis en expertise behoud is hiervoor één van de
toenmalige deputaten aangesteld.
De nieuwe financiële regeling voor aanvullende steun, die in opdracht van de GS door deputaten
SHOCK is voorbereid en ontworpen, werd overgedragen aan DO. De regeling behoefde op dat moment
nog een concrete praktische uitwerking en toetsing, en ook actualisering van de cijfers waarop de
financiële richtlijnen gebaseerd zijn. Daarbij dienden zich de nodige vragen aan die een directe
toepassing in de weg stonden (zie bijlage 1.1). In de zoektocht naar een goede toepassing van de
regeling zijn DAO en het GS moderamen geïnformeerd. In overleg is gekozen voor een toepassing die
recht doet aan de uitgangspunten en tegelijk voldoende hanteerbaar was in de uitvoering. Bij nieuwe
subsidieaanvragen in 2017 tot 2019 is daarmee door deputaten maatwerk geleverd, waarbij de
uitgangspunten van de nieuwe regeling, en de financiële richtlijnen van de ‘oude regelingen’ leidend
waren.
Op verzoek van de regiegroep zijn in 2018 gesprekken gestart met de Commissie Steunbehoevende
Kerken (NGK). Deze gesprekken vonden plaats in een goede en constructieve sfeer. In gezamenlijkheid
is een nieuwe op elkaar afgestemde regeling voor financiële steun voorbereid - voor gebruik in de GKv
én NGK - (zie aanvullend rapport) en is een voorstel voorbereid voor het vormen van een gezamenlijke
commissie of deputaatschap voor de komende periode.
2.2
Steunverlening (besluit 5 a, b, d, e, 6 b)
Bij diverse vragen uit de kerken is advies gegeven en meegedacht met vragen. De startsubsidieregeling is in gebruik genomen waarmee nieuwe missionaire initiatieven in de aanloop en
ontwikkeling van een project gesteund en gestimuleerd werden. Aan drie projecten is een
startsubsidie verleend. Twee nieuwe aanvragen voor aanvullende financiering van missionaire
projecten zijn goedgekeurd en toegekend, bij twee initiatieven is de steun afgerond in 2018.
Informatie over de regeling voor steun is via de GKv nieuwsbrief en op de Gkv website gedeeld.
Verschillende classes wisten DO te bereiken met vragen rond steunverlening voor Hulpbehoevende
kerken. Bij 4 daarvan leidde dat tot concrete steunverzoeken en gesprekken over de context en
financiële achtergronden bij het verzoek. Aan de classis Amsterdam-Leiden is steun toegekend, een
steunverzoek van een andere classis is teruggetrokken vanwege vertrek van de predikant, over een
steunverzoek van de classis Kampen lopen de gesprekken nog, en bij de classis Zeeland hangt een
toezegging over toekomstige steun samen met het lopende beroepingswerk.
Deputaten zijn meerdere malen benaderd met vragen om advies bij vraagstukken rond missionaire
presentie en mogelijkheden voor steun. Met de kerken die steun ontvangen wordt regelmatig contact
onderhouden, en middels jaarlijkse rapportage en projectbezoek worden ontwikkelingen gevolgd en
toezicht gehouden op verantwoording van het beheer van de gelden.
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2.3 Lopende zaken van ASMP en opdracht geleerde lessen delen (besluit 5c)
2.3.1 Participatie in het project kerk op de kaart is afgerond.
Inmiddels staan er meer dan 500 kerken van verschillende denominaties op de site
www.kerkopdekaart.nl. Een beperkt deel hiervan betreft GKv kerken. De openbare gegevens van elke
kerk, wijkgemeente of parochie worden weergegeven. Zelf beheert een kerk de plaatsing van extra
gegevens. De gemeenschappen kunnen gevonden worden op de kaart, waarmee zichtbaar wordt wat
een kerk doet. Via een link kom je bij de website van de kerk zelf uit.
2.3.2 Het onderzoeksproject duurzaamheid, innovatie & identiteit is afgerond
Het toezicht op de uitvoering en oplevering van het project duurzaamheid, innovatie & identiteit, dat
door het Praktijkcentrum in opdracht van deputaten ASMP is uitgevoerd, werd afgerond en de
opbrengsten zijn gepubliceerd. Zie voor de resultaten ook paragraaf 3.3.3. ASMP was door de GS
gehouden aan het laten uitvoeren van de opdracht door het Praktijkcentrum. Dat beperkte de
mogelijkheden om in uitvoering van de opdracht. Het PC bleek - vanwege accreditatieverplichtingen de opdracht alleen te kunnen vormgeven binnen een onderzoeksmodel. Ondanks strakke budgettaire
afspraken zijn de kosten hoger uitgevallen dan begroot. Ook had het project een lange doorlooptijd (de
oorspronkelijke opdrachten dateren uit 2011 en 2014). De geleerde lessen zijn gebaseerd op een
evaluatie van slechts 2 missionaire initiatieven. Daarbij werd er in het project weinig aandacht gegeven
aan het delen met de kerken. Wel zijn er materialen ontwikkeld voor gebruik in de kerken. Deze zijn
vrij beschikbaar via de website misssionair.nl.
Gezien het actuele belang van het delen van geleerde lessen heeft DO ook op andere manieren vorm
gegeven aan deze opdracht. Er is een document met missionaire kansen geschreven en er wordt een
werkconferentie georganiseerd rond dit onderwerp. De opdracht trendrapport en werkconferentie
zijn onder regie van DO, in samenwerking met andere organisaties in het werkveld opgepakt. De follow
up en het beschikbaar maken van opbrengsten voor de kerken zal ook in deze samenwerking vorm
gegeven worden. De bedoeling is om twee-jaarlijks een trendrapport te laten samenstellen en een
conferentie te organiseren.
2.4 Netwerk en expertise, samenwerking (besluit 6a)
Voor een goede ondersteuning van het missionaire werk van de kerken is het niet alleen belangrijk om
op een verstandige manier fondsen beschikbaar te stellen, maar is het ook belangrijk om missionaire
ontwikkelingen te volgen, te investeren in expertise, te vernieuwen, om samen te werken met andere
partijen, om de missionaire drive en ervaring van pionierswerk te verbinden aan de kerken, en zo
kerken te inspireren tot missionaire uitreiking naar hun omgeving (GS 2017, besluit 2). We
constateerden dat het werk te veel was om door deputaten zelf op te pakken. Een oplossing deed zich
voor in de vraag van Verre Naasten om samen te werken binnen hun werkorganisatie. Verre Naasten
ondersteunt ook projecten in Nederland op missionair vlak. Sinds begin 2018 werken DO en Verre
Naasten samen, binnen de gestelde budgetten, en met inbreng van expertise en netwerk van één van
de deputaten. Om die reden is deze deputaat in dienst gekomen van Verre Naasten en als adviseur voor
DO ingezet. Op deze manier is voor de uitvoerende werkzaamheden van DO uitvoeringscapaciteit
gecreëerd, werd synergie bewerkstelligd en worden dubbelingen voorkomen.
In 2017 heeft DO initiatief genomen voor een missionair platform als ondersteunend expertise
netwerk en als uitwerking van de adviesraad. Het trendrapport is vanuit die samenwerking met
diverse missionaire partijen ter hand genomen onder redactie van Theanne Boer, (tekstschrijver en
columniste van het ND) en vormt als “Kantelkansen voor de kerken” de basis voor de conferentie. De
organisatie van de werkconferentie wordt vormgegeven in een samenwerking van meerdere
organisaties in CGK, NGK en GKv.
Vragen rond assessment en opleiding van pioniers deden zich niet voor.
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De concrete aanpak van trendrapport en conferentie resulteerde in versterking van de missionaire
netwerken en samenwerking met andere missionaire organisaties. Als uitvloeisel van de
samenwerking is er een integral mission platform gestart waarbinnen de toerusting en ondersteuning
van het missionair-diaconale kerk in de GKv en NGK gezamenlijk, en/of in nauwe afstemming kan
worden opgepakt (zie besluit 6 en bijlage 1.3).
Sinds 2019 is DO ook vertegenwoordigd in de redactie van DIENST. In het najaar van 2019 verschijnt
een missionair thema nummer..
Er is geparticipeerd in netwerken (waaronder het nieuwe kerklab netwerk) een expertmeeting
georganiseerd in samenwerking met Citykerk Amsterdam, een financiële bijdrage verleend aan de
productie van de videocursus Centrum Kerk door AKZ+, en er is geïnvesteerd in expertise en
verbinding met missionair werkers.
Met deputaten F&B is constructief overleg geweest over uitvoering van aanvullende steun en het
inzetten van een gedeelte van het budget voor netwerk en expertise in de vorm van een (tijdelijk)
dienstverband in samenwerking met Verre Naasten.

3.

Resultaten en Beleidskeuzes

3.1
Voorbereidingen op een mogelijke fusie met de NGK
Voor de resultaten van de gesprekken met de commissie steunbehoevende kerken van de NGK
verwijzen we naar een gezamenlijk aanvullend rapport dat separaat wordt toegestuurd.
3.2 Steunverlening
3.2.1. Inleiding
In de GKv zien we diverse missionaire activiteiten: er zijn veel lokale initiatieven, zoals van gastvrije
kerken die meewerken aan diaconale initiatieven in de buurt, missionaire projecten organiseren rond
feestdagen, missionaire communities vormen (zoals buurtkerken, buurtmaaltijden, athletes in action
groepen, etc). Op veel plaatsen worden Alpha cursussen georganiseerd, en open opvoed- of
huwelijkscursussen. Ook worden er lunchpauzediensten georganiseerd of dragen kerken bij aan
missionair werk in samenwerking met andere organisaties (IFES, Youth for Christ, E&M, E&R). De
financiering hiervan wordt veelal lokaal of in regionale samenwerkingen vormgegeven. In sommige
gevallen wordt daarbij ook financiële steun van de omringende classiskerken gevraagd, al dan niet
aangevuld met fondsen (zoals legaten, buitenlandse fondsen, Verre Naasten etc). Incidenteel is
daarbovenop aanvullende steun nodig van kerkverband. Dat is vaak het geval in regio’s met weinig
kerkleden, in achterstandswijken of wanneer gemeentestichting het doel is van het missionaire
initiatief. Financiële steun is geen doel maar een middel om de kerkelijke en missionaire presentie in
een regio vorm te geven en te ondersteunen.
3.2.2. Missionaire initiatieven
In 2017 is aanvullende financiële steun verleend voor het gemeentestichtingsproject HECHT in Den
Haag, het gemeentestichtingsproject Licht! in de Achterhoek, de missionaire gemeente Kerk aan de
Leie in Gent, de ontwikkeling van missional communities van de Stadshartkerk in Amstelveen, en voor
de missionaire presentie van Maastricht. Voor Maastricht, Licht! en de Stadhartkerk betrof het de
laatste tranches afbouw van financiële steun. Nieuw was een subsidie voor werk onder
Turkssprekende medelanders bij Huis van Vrede in Utrecht. Voor dit project is een
verlengingsaanvraag voor steun behandeld en toegekend.

8

Hart voor HeerHugowaard is gesteund voor het werven van fondsen ten behoeve van aankoop van het
buurtcentrum voor de missionaire activiteiten. Daarnaast is voor 2018 een nieuwe subsidie toegekend
aan het missionaire project Meer dan BeverWAARD in Rotterdam Zuid, en is een startsubsidie
toegezegd voor het missionaire project Salaam onder migranten in Bunschoten.
Een portret van deze projecten vindt u in bijlage 1.2.
De hoogte van de financiële steun aan Gent heeft de nodige aandacht gehad van deputaten. Er leven
vragen over de onderbouwing van de huurkosten van Gent. In samenspraak met classisdeputaten is
daarom aanvullend onderzoek gedaan. Op basis hiervan verwacht DO dat de huurkosten verlaagd
kunnen worden. De classis heeft in het verleden het beheer van de panden (kerk, pastorie en
boekwinkel) belegd bij de CVB van GKv Axel, die deze taak vrijwillig en zonder winstoogmerk uitvoert.
Bespreking van de uitkomsten met de verhurende partij, de CVB van GKv Axel, moet nog plaatsvinden.
3.2.3 Steunvragende kerken en classes
De classis Kampen, Amsterdam/Leiden, Hattem, Leeuwarden, Grootegast, Zeeland en twee lokale
GKv’s hebben contact opgenomen met DO met vragen en /of verzoek om steunverlening. Voor twee
kerken is steun toegekend in 2018 en 2019. Aan Classis Zeeland is in principe ondersteuning
toegezegd, om beroepingswerk mogelijk te maken. Hiermee wordt geïnvesteerd in kerkelijke en
missionaire presentie in deze overwegend katholieke regio. De door classis Kampen gevraagde steun is
niet tegewezen op basis van criteria ten aanzien van de reserves. Ondersteuning van de classis Kampen
heeft vooralsnog niet plaatsgevonden omdat we in afwachting zijn van geactualiseerde cijfers. Het
steunverzoek van de classis Leeuwarden is wegens vertrek van een predikant teruggetrokken. Voor
Oosterwolde betrof de vraag ondersteuning en advies in het nadenken over de toekomst van de kerk in
deze toeristische omgeving. Met zowel de classis Kampen als de deputaten van de classis AmsterdamLeiden is gesproken over de mogelijkheden missionaire activiteiten te gaan ontplooien.
3.3 Geleerde lessen delen met de kerken
3.3.1. rapportage onderzoeksproject duurzaamheid, innovatie en gereformeerde identiteit.
Aanloopgeschiedenis.
De opdracht van GS 2014 aan deputaten ASMP was in 2017 nog niet afgerond en het toezicht op de
oplevering van het onderdeel ’geleerde lessen delen met de kerken” werd daarom in de besluiten van
DO opgenomen.
besluit GS 2014 aan deputaten ASMP:
Erop toezien dat de ervaring die wordt opgedaan in de projecten en experimenten via het
Praktijkcentrum wordt gedeeld met kerken in het algemeen;
Grond: [b] Waardevolle ervaringen (van ‘lukken’ en ‘mislukken’) in projecten en experimenten zijn van
belang voor andere kerken, ook als zij in heel andere omstandigheden opereren.
Deputaten ASMP hebben deze opdracht belegd bij het Praktijkcentrum conform de wens van de GS
Meppel. De opdracht werd in combinatie met een eerdere opdracht aan deputaten OOG (2012)
vormgegeven binnen een onderzoek getiteld: duurzaamheid, innovatie en gereformeerde identiteit.
Met de resultaten hiervan moeten classes en toekomstige projecten geholpen worden om na te denken
over, en te leren van lessen van andere projecten. Ook worden handvatten geboden om na te denken
over duurzaamheid, innovatie en gereformeerde identiteit van kerken en missionaire projecten binnen
de GKv. Het onderzoek is in 2015 van start gegaan.
De financiering van het project heeft voor een deel plaatsgevonden door deputaten OOG (2012) (voor
bezinning op gereformeerde identiteit) en vond daarna plaats op basis van oplevering. In 2017 was het
identiteitsdeel inmiddels opgeleverd. Deputaten ASMP en DO stuurden het project op voor kerken
relevante output, waarbij de ontmoeting en het gesprek tussen projecten en kerken een belangrijke
factor is. Op regelmatige basis heeft er overleg plaatsgevonden met de onderzoekers over de voortgang
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van het onderzoek. Deputaten hebben de rapportages van de landelijk gefinancierde projecten ter
beschikking gesteld.
De Onderzoeksvraag is uitgewerkt in een evaluatie bij twee kerkplantingsinitiatieven. De geleerde
lessen zijn verwerkt in een Gespreksleidraad voor missionaire kerkvernieuwing en een simulatiegame
‘samenwerken aan kerkvernieuwing’ (feb 2019). Deze materialen zijn vrij beschikbaar voor de kerken
en gepubliceerd op missionair.nl. Het is bedoeld voor gesprek op de classis en in bestuurlijk
overleggen over missionaire initiatieven.
3.3.2. Trendrapport en Werkconferentie
Op 25 Januari 2020 wordt gestart met een tweejaarlijkse serie conferenties.
Elke twee jaar willen we aandacht vragen voor kantelkansen waar (de boodschap van) de kerk
betekenisvol en relevant kan zijn in de samenleving. De 25e januari zal de aftrapconferentie de titel
krijgen

Kerk zijn op de rand
Kansen voor het delen van geloof, hoop en liefde
Tijdens de conferentie worden over kantelingen en kansen verhalen verteld, krijgen voorbeelden
ruimte en wordt via workshops gedeeld en bemoedigd. De doelgroep zijn christenen, kerkleden en,
waar mogelijk, influencers hierin.
Voor het doordenken en samenstellen van de belangrijkste trends is een brede groep uit maatschappij
en kerk gevraagd om mee te denken over de belangrijkste elementen die de inhoud van de trends-talk
mee kunnen bepalen. Tim Vreugdenhil (stadspredikant van Amsterdam & stand-up theoloog van City
Kerk) zal op de conferentie de trends-talk uitspreken. Inhoudelijke elementen zullen daarna ook via
vlogs en verdiepende vervolg-inhoud uitgebouwd worden.
In de middag wordt vooral aandacht gegeven aan kansen voor het vorm en woorden geven van goed
nieuws in de tijd. Theanne Boer heeft eerder de input van een aantal mensen verwoord in een kort
document met zes kansen.
De organisaties die dit betalen en mogelijk maken: deputaten DO GKv (o.m. Subsidiëring kerkplanting
en kleine kerken), GKv/NGK diaconaat en NGK Missionair (verenigd in kerkindebuurt.nl), CGK
diaconaat, Bureau Kerkwerk, Verre Naasten (Missie Binnenland) GKV/NGK en Praktijkcentrum GKv.
Voor de volgende jaren zal ook afstemming en/of samenwerking gezocht worden met AKZ+/missie.nu en
de PKN. De PKN wordt betrokken in het meedenken en schrijven van de missionaire trendrede. Een
definitieve bevestiging hiervan verwachten we in september.
Zie besluit 5 geleerde lessen.
3.4 Beleidskeuzes Expertise en netwerk: Vernieuwen – verbinden - samenwerken
DO hecht veel belang aan samenwerken in de ondersteuning van de missie van de kerken, maar ook
aan het bundelen van krachten en professionele ondersteuning van de taken van het deputaatschap.
DO is in 2019 deel gaan uitmaken van het vernieuwde kerklab netwerk, een netwerk van stimulerende
en faciliterende partijen rond pionieren uit verschillende kerkelijke denominaties, die elkaar opzoeken
voor onderlinge verbinding en versterking, om samen een brede beweging van missionaire
gemeenschapsvorming gaande te houden.
Het bundelen van professionele ondersteuning was ook de achterliggende gedachte bij de opdracht tot
het samenbrengen van een flexibel missionair expertise netwerk dat als adviesraad deputaten kan
dienen (besluit 6a). Op initiatief van DO is een missionair platform gestart waarin verschillende
organisaties vertegenwoordigd waren (onder meer diaconaal steunpunt, Praktijkcentrum, Missie
Nederland, missionair steunpunt NGK, Agape, Verre Naasten, NL zoekt). In deze samenwerking is het
nadenken over kansen voor de missie van de kerken in de huidige samenleving vormgegeven waaruit
het document met Kantelkansen is ontstaan. De organisatie van de conferentie Kerk zijn op de rand is
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vervolgens in een brede samenwerking met organisaties uit de GKv, CGK en NGK opgepakt. De
samenwerkingen waren een opmaat naar een structurele ketensamenwerking met Verre Naasten, DDZ
(diaconaal steunpunt) en missionair steunpunt van de NGK. Dit krijgt vorm in een Integral Mission
(IM) platform (zie ook hieronder).
Bovenstaande ontwikkelingen vormden de achtergrond voor het opnieuw doordenken van de
organisatie van de taken en opdrachten van DO, in het licht van de fusie met de NGK. Gesprekken met
de NGK Commissie Steunverlening Kerken (CSK) hebben geleid tot een gezamenlijke regeling voor
financiële steun voor hulpbehoevende kerken en missionaire initiatieven binnen de GKv en NGK. Zoals
het er nu uitziet zal er een voorstel op de GS en LV komen voor het vormen van een gezamenlijke
commissie/deputaatschap die deze regeling gaat uitvoeren en beheren. (zie ook 3.1)
Het IM platform (zie hieronder), waarin GKv en NGK beiden missionair en diaconaal steunpunt
samenbrengen, kan in belangrijke mate ondersteunend zijn aan de taken en opdrachten van het
nieuwe deputaatschap. De opdrachten voor het organiseren van een tweejaarlijkse werkconferentie en
de opdracht voor het samenstellen van een tweejaarlijks trendrapport kunnen binnen dit netwerk
belegd worden. Ook kan dit netwerk een belangrijke ondersteunende bijdrage leveren aan het
voorbereiden van aanvragen voor financiële steun en adviseren aan het nieuw te vormen
deputaatschap. De besluitvorming en verantwoording van financiële steun blijft primair de opdracht
van dit deputaatschap. Deputaten zijn via vertegenwoordiging in een gezamenlijk bestuurlijk overleg
met DDZ en Verre Naasten, betrokken in het beleid en doelstelling van het IM platform.
Integral Mission (IM) Platform
Wanneer we de deputatenopdrachten van DDZ en het Deputaatschap ondersteuning (DO) naast elkaar
leggen blijkt er een opvallende overeenkomst te zijn in de (diaconaal) missionaire intenties van beide
deputaatschappen in advisering, facilitering, ondersteuning en toerusting. Onze kerken verdienen
steun bij het ontwikkelen en implementeren van diaconaal-missionaire projecten. Daarbij gaat het DDZ
uit van het perspectief van de diaconaal-missionaire gemeente in de samenleving. Het DO gaat uit van
het stimuleren van missionaire projecten van de kerken d.m.v. (o.a.) kleine financiële impulsen en het
delen van missionaire ervaringen. Juist de overeenkomsten en de aanvullingen in de benaderingen
maakt het interessant om in vormen van samenwerking en overleg de synergie tussen deze
benaderingswijzen te bevorderen. Dit heeft in 2019 er toe geleid dat DDZ en DO voor een integrale
benadering van het diaconaal-missionaire werk gekozen hebben in de vorm van een Integral Mission
Platform waar ook Verre Naasten deel van uitmaakt. Een platform waar het levensveranderende werk
van de Geest in mensen die tot geloof komen in woord en daad centraal staat. Het is de intentie dat dit
platform bij specifieke IM projecten samenwerkt met externe partners in een zogenaamd Integral
Mission samenwerkingsnetwerk.
Integral Mission (IM) samenwerkingsnetwerk
Doel en inzet netwerk:
•
Het Integral Mission Platform heeft tot doel gemeenten te ondersteunen bij het initiëren,
begeleiden, toerusten en implementeren van IM processen en projecten.
•
Afhankelijk van de aard en type IM project of proces, kan aanvullende support, kennis of
expertise van andere organisaties aangevraagd worden, zoals van het Praktijkcentrum, de PKN,
KerkLab, Tear en Present. Dit vindt binnen het IM samenwerkingsnetwerk plaats.
•
Het IM samenwerkingsnetwerk heeft een duidelijke netwerkfunctie. Het verbindt competenties
in tijdelijk netwerken, afhankelijk van de IM behoefte van een bepaalde plaatselijke gemeente;
Meer achtergronden bij deze ketensamenwerking tussen DO, DDZ, Verre Naasten en de NGK en de
intenties voor de komende drie jaar, vindt u in bijlage 8.3. Dit is een gezamenlijk besluit van DDZ, DO
en Verre Naasten.
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4.

Voorstel besluiten

Besluiten deputaten ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten
Materiaal:
1.
rapport deputaten ondersteuning
2.
aanvullend rapport deputaten DO en commissie CSK
3.
rapport commissie CSK (NGK)
4.
rapport deputaten DDZ
Besluit 1:
deputaten ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten decharge te verlenen.
Grond
DO hebben uitvoering gegeven aan de opdracht van de GS 2017 om classes, kerken en missionaire
projecten te ondersteunen.
Besluit 2:
a.
deze deputaten opdracht te geven om de kerken te ondersteunen in hun missionaire roeping
(art.C50.1 KO) en de classes zo nodig in financiële zin te ondersteunen (art. G82.2 KO).
Gronden:
1.
Steunverlening aan missionaire projecten en gemeenten vereist specifieke kennis en inzichten
in relevante ontwikkelingen. Dit vraagt om een deputaatschap waar contact met het werkveld,
expertise en financiële steun bij elkaar gebracht worden;
2.
De ondersteuning door de generale synode ten behoeve een duurzame presentie van het
evangelie in een regio is een aanvullende voorziening. Elke classis of regio kan in eigen ressort
afwegen welke kerk of welk project haar ondersteuning verdient en in welke mate dat nodig is;
Besluit 3:
a.
de Generale Regeling Ondersteuning Classes, Kerken en Missionaire Projecten (OCKMP)
(Meppel 2017) niet langer van toepassing te verklaren;
b.
een nieuwe Regeling voor steunbehoevende kerken en missionaire projecten vast te stellen
(zie aanvullend rapport ).
c.
de handreiking voor missionaire initiatieven en ook voor steunbehoevende kerken op de
nieuwe regeling te laten aansluiten
Gronden:
1.
de regeling OCKMP bleek in de afgelopen jaren onvoldoende uitgewerkt en getoetst om te
kunnen toepassen
2.
In het licht van een mogelijke fusie met de NGK en de nauwe samenwerking op missionair vlak
verdient het aanbeveling om een regeling te hebben die in beide kerkverbanden toegepast kan
worden.
Besluit 4:
de bij deze generale synode ingediende steunverzoeken per geval te beoordelen, in overeenstemming
met de nieuw vastgestelde regeling, maar zo nodig in afwijking daarvan.
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Gronden:
1.
Ter wille van de rechtszekerheid moet de synode rekening houden met verwachtingen die zijn
gewekt door de regelingen die tot op heden geldig waren.
2.
Een algemene overgangsregeling heeft geen toegevoegde waarde, nu het slechts een beperkt
aantal gevallen betreft, die alle bij deze synode bekend zijn.
Besluit 5:
deputaten op te dragen:
a.
activiteiten te ontplooien om betrokken kerken en regio’s te informeren over de opzet en de
werking van de nieuwe regeling;
b.
de lopende taken en werkzaamheden van DO te blijven behartigen, o.a:
ondersteunen bij vragen rond financiële steun
het toezicht op correcte verantwoording van verleende steun;
erop toezien dat de ervaring die wordt opgedaan in projecten en experimenten wordt
gedeeld met de kerken in het algemeen;
c.
de komende drie jaar steun beschikbaar te stellen voor de missionaire projecten HECHT, Huis
van Vrede, Meer dan Beverwaard binnen de door de GS genomen besluiten en deze steun
beschikbaar te stellen onder toezending van een brief van bemoediging;
d.
de komende drie jaar aanvullende steun beschikbaar te stellen voor de gemeente van Gent
binnen de door GS genomen besluiten en deze steun beschikbaar te stellen onder toezending
van een brief van bemoediging.
Besluit 6:
deputaten verder op te dragen:
a.
te participeren in het integral mission (IM) platform dat als adviesnetwerk deputaten kan
dienen, met daarbij de aanwijzingen:
het IM platform te betrekken bij vragen rond missionaire presentie
het IM platform te betrekken bij het samenstellen van een missionair trendrapport en de
organisatie van een werkconferentie.
het IM platform te betrekken bij besteding van budget voor startsubsidies.
b.
missionaire activiteiten in de kerken te stimuleren en ondersteunen met een binnen het budget
opgenomen stimuleringsfonds te gebruiken voor ondersteuning, inspiratie en startsubsidies.
Gronden:
1.
het verdient aanbeveling activiteiten in het licht van specifiek missionaire woordverkondiging
te ondersteunen in de vorm van advies, toerusting en waar nodig financiële steun. Bovenstaande
vraagt om een toegankelijk aanspreekpunt voor kerken met vragen rond missionair gemeente
zijn;
2.
advies aan classes vereist specifieke kennis en inzichten in missionaire ontwikkelingen,
waaronder kennis van geleerde ervaringen;
3.
er is een netwerk nodig dat zowel kennis en ervaring van missionaire pioniers alsmede
expertise uit het missionaire werkveld bijeen brengt en deputaten op verzoek kan adviseren bij
hun werkzaamheden;
4.
inhoudelijke ondersteuning van missionaire initiatieven vraagt om het inspireren en verbinden
van missionaire teams en kerken door coaching, toerusting en netwerkactiviteiten mogelijk te
maken;
5.
met kleinere ondersteuningsbijdragen kunnen meer missionaire initiatieven van een goede
start worden voorzien dan met enkele grote steunverleningen.
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Besluit 7:
a.
deputaten voor bestaande en nieuwe missionaire steunverleningen in de jaren 2020-2023 en
het stimuleringsfonds een budget te verlenen van resp. €179.000, €180.000 en €185.000
b.
voor de opdracht aan deputaten genoemd onder besluit 6 voor de komende drie jaar het budget
te continueren van jaarlijks €40.000 voor inbreng en ontwikkeling van expertise en
uitvoeringscapaciteit; en €20.000 voor startsubsidies vanuit het stimuleringsfonds;
c.
deputaten voor de kosten van het deputaatschap een budget toe kennen van €5.000 per jaar.

5

Voorstel nieuwe opdrachten

Zie aanvullend rapport van DO en CSK.

6

Financiën

6.1 Financieel verslag
Tabel projectsubsidies en uitgaven vergeleken met quotum aanvraag GS 2018-2020
2018

Werkelijk

2019

2020

verwacht

Maastricht

Einde

Gent (B)

€ 56.000

€ 56.000

€ 50.500

€ 51.500

€ 46.000

Lichtenvoorde

€ 34.000

€ 25.000

€ 34.000

€ 7.500

€ 34.000

Amstelv. Stadshartkerk

€ 10.000

€ 10.000

€ 7.500

0

€ 3.750

Amsterdam OPK

Einde

Leidschenv. Ypenburg
(HECHT)

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

Nieuwe Project(en)

€ 40.000

€ 6.000

€ 40.000

€ 21.000

€ 40.000

Expertise en netwerk

€ 37.500

€ 24.000

€ 37.500

€ 46.000

€ 37.500

Stimuleringsfonds

€ 20.000

€ 10.000

€ 20.000

€ 10.000

€ 20.000

Steunbehoevende kerken
Kosten deputaatschap
Totaal

Uit
reserves

€ 12.700

Uit
reserves

€ 2.500

€ 4.300

€ 2.500

€ 240.000

€ 188.000

€ 232.000

€ 21.400 Uit reserves
€ 4.500
€ 201.900

€ 2.500
€ 222.750

6.2 Toelichting
Projectkosten:
de kosten voor lopende initiatieven zijn binnen begroting gebleven.
Kerk aan de Leie in Gent ontvangt sinds 2019 subsidie voor het traktement en ambtswoning van de
predikant van de federale en lokale overheid. Daarmee bleek het mogelijk om de afgesproken jaarlijkse
verlaging van de steun door te voeren. Het beheer van de panden van Gent is in handen van de CVB van
de GKv Axel. Op basis van een intern onderzoek naar de huurkosten en reserves ten bate van het
missionaire werk in Gent, lijkt een huurverlaging realistisch en wenselijk. Daarmee kan de financiële
steun voor de jaren 2020 en 2021 verder afgebouwd worden, zonder dat het ten koste gaat van het
werk in Gent.
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Stadshartkerk Amstelveen kon sneller financieel zelfstandig worden door pro-actief te werken aan
financiële zelfstandigheid en inkomsten te genereren uit achterban commissies.
Het project LICHT in Lichtenvoorde bleek in 2018 en 2019 minder subsidie nodig te hebben dan
begroot. Wegens vertrek van de predikant eind 2019 zullen ook de kosten voor 2020 veel lager
uitvallen. Bovendien is er een grote projectreserve die ingezet kan worden voor het missionaire werk.
De projectsubsidie wordt derhalve beëindigd in 2019.
Het budget voor Expertise en Netwerk laat een onderbesteding zien in 2018 vanwege de aanloopfase
van nieuw beleid. De kosten voor de conferentie en trendrapport worden in 2019/ 2020 verwacht. Met
de inhuur van ondersteuning wordt onder meer de organisatie van de conferentie, de bijdragen aan
netwerken, en expertise opbouw mogelijk gemaakt. Per saldo blijvende kosten voor de totale periode
(2018, 2019, 2020) binnen de begroting.
Er zijn 4 stimulerings subsidies toegekend voor projecten in Heerhugowaard (Hart voor
Heerhogowaard); Bunschoten (Salaam), Utrecht (inzet missionaire/pastoraal werker Huis van Vrede)
en Haarlem (missionair kunstproject). Er is nog relatieve onbekendheid met de mogelijkheden,
waardoor het budget niet volledig is benut. De verwachting is dat de vraag naar stimuleringssubsidies
en nieuwe missionaire initiatieven zal groeien met de start van het integral mission platform, waarin
het diaconaal steunpunt en missionair steunpunt van GKv en NGK samen een loket vormen.
Er zijn 2 nieuwe projectsubsidies toegekend, namelijk voor Meer dan Beverwaard en Huis van Vrede.
Meer informatie over deze projecten vindt u in de bijlage.
Voor Steun aan hulpbehoevende kerken is vanuit de reserves van de GKv een subsidie toegekend
(classis A’dam Leiden). Daarnaast is een subsidie toegezegd aan classis Zeeland in afwachting van de
uitkomsten van het beroepingswerk. classis Kampen heeft een aanvraag in voorbereiding.
De Vergaderkosten van deputaten zijn hoger dan begroot. Er is in de afgelopen periode meer
vergaderd dan verwacht vanwege :
investeren in fusie en werkwijze van 2 deputaatschappen met verschillende culturen en
werkvelden.
gesprekken met CSK (NGK) en nieuwe bestuurlijke samenwerkingen (Verre Naasten, IM
platform).
Daarnaast vallen de reiskosten fors hoger uit door de grote reisafstanden (Zeeland, Noord Groningen)
Overige kosten: Het Praktijkcentrum heeft €39.816,33 gefactureerd voor het onderzoeksproject. Dat is
ruim €6.000 hoger dan afgesproken en contractueel vastgelegd. Het verschil wordt gereserveerd ten
laste van het budget voor netwerk en expertise. De bijkomende kosten van deputaten ASMP/DO
(vergader en reiskosten) zijn ten laste van het deputaatschap geboekt.
6.3 Gevraagd budget/ meerjarenbegroting 2021-2023
Voor de missionaire projecten die landelijk aanvullende steun krijgen wordt voor de periode 20212023 een budget van resp. €179.000, €180.000 en €185.000 gevraagd op basis van de ingediende
meerjarenbegrotingen en voor budget voor ondersteuning voor het tussentijds toekennen van
aanvullende steun aan van nieuwe missionaire initiatieven.
Het budget voor netwerk en expertiseontwikkeling blijft gelijk op €37.500 per jaar. Hieruit worden
kosten voor de volgende zaken gefinancierd:
- Kosten 2-jaarlijks trendrapport en werkconferentie
- Investering in expertise ontwikkeling en toerusting (o.m. bijdragen aan netwerkbijenkomsten
en toerusting voor pioniers, participeren in het IM-platform, deelnemen aan kerklab netwerk
etc)
- inhoudelijke ondersteuning van het werkveld, en professionalisering van het projectbeheer.
Bovenstaande komt ten goede aan GKv en NGK en wordt in de samenwerking binnen het Integral
Mission platform optimaal benut.
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Daarnaast wordt een budget voor communicatie gevraagd - mede op advies van DAO- , van €5.000 per
jaar. Met dit budget wordt het gezamenlijk internetportal van het IM platform bekostigd en zal ook op
andere manieren het werk van DO onder de aandacht van de kerken gebracht worden.
Onderstaande tabel geeft de opbouw van het totaal aangevraagde budget weer voor de jaren 2021,
2022 en 2023. Deze tabel is exclusief de steun voor projecten en steunvragende kerken van de NGK.

Tabel aanvraag quotum GS 2021-2023
2021

2022

2023

GS

GS

GS

2024

Steun projecten en kerken
Gent (B)

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

Hecht

€ 40.000

€ 40.000

€ 30.000

€ 15.000

Meer dan BeverWAARD

€ 24.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

Huis van Vrede

€ 15.000

0

0

Nieuwe missionaire initiatieven

€ 40.000

€ 60.000

€ 80.000

Stimuleringsfonds

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Overig
Subtotaal projectkosten
Netwerk en Expertise incl.
ondersteuning
Communicatie
Kosten deputaatschap
Steunbehoevende kerken
(verwacht)

totaal

€ 179.000

€ 180.000

€ 185.000

€ 37.500

€ 37.500

€ 37.500

€ 5.000
€ 5.000

€ 5.000
€ 5.000

€ 5.000
€ 5.000

uit reserve
€ 226.500

uit reserve uit reserve
€ 227.500

€ 232.500
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1.

Bijlagen bij uitvoering van de werkzaamheden

1.1 Toelichting bij afwijkingen in de uitvoering van de regeling
Onderstaande informatie is toegestuurd aan het moderamen van de synode en deputaten
administratieve ondersteuning:
Op onze vergadering van 28 september jl. is opnieuw uitvoerig gesproken over de criteria waaraan een
classis moet voldoen, wil deze in aanmerking komen voor landelijk steun.
In de bijlage van onze benoemingsbrief treffen we - overeenkomstig de voordracht van het
deputaatschap SHOCK - de volgende regeling aan:
Bijlage 3
GENERALE REGELING ONDERSTEUNING CLASSES, KERKEN EN MISSIONAIRE PROJECTEN
Behorende bij art. C50.1. KO en art. G82.2 KO
Artikel 6 Indicatie voor financiële ondersteuning
1. Als indicatieve norm voor de ondersteuning geldt dat de leden van de betrokken classiskerken
jaarlijks gemiddeld 10 procent meer bijdragen dan wat de gemiddelde kerkelijke bijdrage is voor
alle leden van de kerken in het kerkverband.
Bijgaand treft u een overzicht aan van de bijdragen van alle classes gebaseerd op informatie van het
deputaatschap DKL. Zoals u ziet hebben we gesorteerd op de hoogte van de classisbijdrage.
Zijdelings: deze informatie van 2014 is het meest recent. We hopen op korte termijn over meer actuele
gegevens van SKW te kunnen beschikken.
Zou de classis Buitenpost een ‘missionair project’ willen starten, dan zouden de kerken uit genoemde
classis eerst het verschil met de gemiddelde landelijke bijdrage moeten overbruggen t.w. € 514 - € 430
= € 84. Vervolgens de in artikel 6 genoemde percentage t.w. € 51.40 moeten opbrengen. Dus totaal
€ 135,40. Naar onze overtuiging een niet realiseerbare bijdrage.
Daarentegen zouden de classes Midden-Holland, Noord-Brabant-Limburg, Zutphen en AmsterdamLeiden zonder enige extra missionaire inspanning direct al een beroep kunnen doen op de landelijke
bijdrage, omdat de quota van deze classis hoger zijn dan de voorgeschreven bijdrage van € 565,40 (de
gemiddelde bijdrage € 514 plus 10%). Naar onze mening kan dit niet de bedoeling zijn van de
vastgestelde regeling.
Inmiddels hebben wij vragen uit het land ontvangen of men bij de start van een missionair project in
aanmerking zou kunnen komen voor een landelijke bijdrage. Op grond van de door ons gevraagde en
de reeds ter beschikking staande informatie hebben wij toezeggingen gedaan overeenkomstig de oude
regelingen van ASMP respectievelijk GSK. Dit betreft min of meer lopende zaken.
Voor nieuwe vooral missionaire projecten moet wij het antwoord schuldig blijven, omdat de door de
synode vastgestelde regeling naar onze overtuiging niet reëel is.
Gezien het bovenstaande stellen wij u voor om voor het jaar 2018 vooralsnog uit te gaan van de
bestaande regelingen van ASMP en GSK en ons verder te beraden over een nieuwe opzet. Hiertoe
zullen wij vervolgens in overleg treden met deputaten financiën & beheer.
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1.2 Portretten van de ondersteunde missionaire initiatieven

www.meerdanbeverwaard.com

MEERdanBeverWAARD LIEFDE VOOR GOD, OOG VOOR ELKAAR, HART VOOR DE WIJK
MEER dan BeverWAARD is een kleurrijke en aantrekkelijke kerk ván en vóór de Beverwaard. We zijn
jong, onze diensten zijn laagdrempelig, en zijn een gemeente waarin alle culturen die de wijk rijk is
zich welkom voelen! We willen je graag ontmoeten!
In het hart van de wijk Rotterdam-Beverwaard, in het wijkgebouw, komt op zondagmiddag een kleine,
groeiende, kleurrijke en kwetsbare groep mensen samen. Vanuit verschillende contexten,
nationaliteiten, met verschillende verhalen vinden we elkaar voor Gods troon, met oog voor Hem en
elkaar, en het verlangen naar meer van Hem. Onze samenkomsten worden gekenmerkt door een lage
drempel en gastvrijheid, samen met diversiteit en God gecentreerdheid. We zien onszelf als een
gemeente, maar ook als een missiegroep met een duidelijke missie in de kwetsbare wijk. Na de komst
van het nieuwe voorgangersechtpaar zijn we begonnen aan een proces van herbezinning op wie we
zijn, wat we als gemeente willen en hoe. Dit is een mooie en verbindende tijd, en we zien zegen.
Duidelijk wordt bovenstaande visie: onze liefde voor God en Zijn Woord staat bovenaan, daarnaast
hebben we het verlangen om samen het leven te delen en hebben we een kloppend hart voor de wijk.
Uitdaging

• - Een krachtig en groeiende kerngroep. Een wijk met veel sociale en materiële nood vraagt veel
•
•

•
•
•
•

draagkracht van de kerngroep. De vacante periode heeft veel gevraagd van deze groep, we zetten in
op het uitbreiden en sterker maken van die groep.
- Jongerenwerk. We bereiken op dit moment bijna geen jongeren, en hopen hier goede krachten
voor te vinden.
- Zelfvoorzienend worden. We hebben inkomsten tot en met 2023, de vraag is hoe we daarna verder
kunnen gaan.
Zegeningen
- We hebben een productieve samenwerking met de hulpverleningsorganisaties binnen het
wijkgebouw waar we diensten houden; dit zijn het buurtsteunpunt van het Leger des Heils en House
of Hope.
- We hebben goede ingang in het AZC, warme contacten en een groeiende groep (vooral) Afrikaanse
mannen die de diensten bezoekt en opkleurt met hun geestdrift. Afgelopen Pinksteren 2019 is één
van deze mannen vol vreugde gedoopt.
- het visie- en missietraject laat zien dat we een stabiele kerngroep hebben, waar we op kunnen
bouwen en waar we enorm dankbaar voor zijn.
- We zien een lichte groei, in aantal maar ook in discipelschap. Vooral aan het laatste hechten we, we
zien God werken in harten en we zien Hem verlangen oproepen. Dat verwonderd ons keer op keer
en versterkt ons vertrouwen op de Koning van het Koninkrijk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------
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Huis van Vrede is een geloofsgemeenschap op Kanaleneiland, een mooie wijk in Utrecht. Huis van
Vrede is ook een buurtcentrum en inloophuis waar iedereen, ongeacht levensovertuiging, van harte
welkom is bij de verschillende buurtactiviteiten. Elke zondag is er 11:00 Marokkaans ontbijt en vieren
we dat Jezus leeft. Wekelijks zijn er huisgroepen. Het gebouwtje is een groot deel van de week geopend
voor buurtactiviteiten. Iedereen is welkom. we hebben WIFI, gratis koffie en thee (en soms
koekjes), lunch en een luisterend oor. Daarnaast zijn er wekelijks huisgroepen, bij mensen thuis. Daar
eten we samen en leren we uit de bijbel. De meeste activiteiten vinden plaats bij Huis van Vrede. Huis
van Vrede werkt voor veel activiteiten in de buurt samen met Stichting UMA. UMA staat
voor Utrechtse Missionaire Arbeid. De stichting is een initiatief van Gereformeerde Kerken (GKV) in
Utrecht. Het doel van de stichting is om het goede nieuws van Jezus Christus in Utrecht te verspreiden,
met name onder moslims.
De laatste paar jaar is Huis van Vrede fors gegroeid. Jonge Nederlandse families, studenten en mensen
met een migratieachtergrond weten elkaar te vinden rond het goede nieuws van Jezus Christus.
Ongeveer een derde van de gemeenschap leeft zonder duidelijke bron van inkomsten of op een heel
laag inkomen. Ons naaiatelier en het delen van huizen en geld zorgt dat we allemaal genoeg hebben.
Van asielzoekers naar arbeidsmigranten
Veel van onze aanwezigheid in de buurt is via de gastvrijheid van de kerkleden. Mensen die tijdelijk
huisvesting nodig hebben, kloppen aan en krijgen zo hun eerste kennismaking met het Christelijk
geloof. Zo kwam Abbas ook in onze kerk. Hij kwam tot geloof en werd gedoopt en sindsdien hebben we
een groeiende groep Afghaanse en Iraanse volgelingen van Jezus. In totaal ongeveer 50 mensen die
recent tot geloof gekomen zijn. We hebben ook huisgenoten van Syrische, Afrikaanse en andere
Asielachtergronden. We zijn blij met al deze nieuwe gelovigen, maar zijn ons er bewust van dat
Marokkanen, Turken en Bulgaren, arbeidsmigranten met een moslim achtergrond,
ondervertegenwoordigd zijn bij bijbelactiviteiten. Huis van Vrede wil het goede nieuws duidelijk laten
zien en horen aan iedereen in de buurt. We willen deze groepen dus beter bereiken.
Pastorale Buurtwerker met arbeidsmigratie achtergrond
Een van onze kerkleden heeft een Turks Bulgaarse achtergrond, haar naam is Sevinch Chapkanova. We
hebben haar goed leren kennen en ze is nu een overtuigde volgelinge van Jezus Christus. Veel
buurtbewoners komen ons gebouw binnen om hun problemen met haar te delen. Door haar Moslim
achtergrond, haar persoonlijke geschiedenis, haar Turkse taal, en haar positieve persoonlijkheid wint
ze snel vertrouwen. Vaak komt na verloop van tijd een interesse in het Christelijk geloof en kan zij haar
geloof delen.
Huis van Vrede heeft een sterk leiderschap team. Mensen met een migratie achtergrond zijn nog
ondervertegenwoordigd in het team. We denken dat het hebben van een teamlid die de cultuur goed
aanvoelt en de taal spreekt waardevol voor ons als gemeenschap en om nog duidelijker aanwezig te
zijn als buurtcentrum en kerk voor Kanaleneilanders van alle achtergronden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hoera! HECHT mag 3 kaarsjes uitblazen!
HECHT Leidschenveen-Ypenburg is een pioniersplek die 3 jaar geleden is gestart in de vinexwijk, en is
ontstaan vanuit de gereformeerd vrijgemaakte kerken in Den Haag, met als missie om: Met steeds meer
mensen in de wijk ervan getuigen en samen ontdekken hoe Jezus Christus ons leven en onze wijk tot bloei
brengt. Op de foto’s is het kernteam te zien dat 3 kaarsjes uitblaast, en de groep communityleiders
tijdens een trainingsweekend. We vierden samen hoe HECHT is gegroeid, en benoemden hoe blij we
zijn om met elkaar op te trekken als team. Die HECHT-heid willen we graag ook verder uitstralen in de
wijk.
Ons motto is: Wij geloven in de kracht van ontmoeting – ontmoeting met elkaar en misschien wel God.
Inmiddels is een diversiteit van communities ontstaan, van PROEF open eettafel tot JOY’N
vrouwennetwerk en van DAUW stiltewandeling tot TRAAG eetclub voor doorkauwers waar
bijbelverhalen op tafel komen. Zie voor voorbeelden ook onze website www.hecht-lvyp.nl. We willen
aansluiten bij mensen uit de wijk en hen helpen een stap te nemen richting het volgen van Jezus.
Bezoeker van communities zijn blij met de plekken waar ze gehoord en gezien worden en iets van
Jezus’ liefde kunnen ervaren in woord en daad.
Sinds november 2018 zijn we gestart met HECHT op zondag als aanvulling op de communities, een
centrale plek waar bezoekers van communities elkaar ontmoeten, een thema uit de Bijbel bespreken
en met elkaar eten.
We denken nu na over volgende stappen en vermenigvuldiging. Op de foto zie je ons leidersteam, dat
we graag willen uitbreiden met meer mensen uit de wijk die Jezus willen volgen en iets willen
betekenen voor hun buurtgenoten. We werken aan discipelschap en leiderschap op HECHT op
maandag.
In Christus verbonden, namens het hele HECHT team.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Missie van de Stadshartkerk:Wij willen mensen verbinden met Jezus en elkaar

De Stadshartkerk is in november 2004 gestart als herplanting. In de jaren dat we bestaan, hebben we
van alles bedacht. Zo hebben we een (theologisch) basisdocument vastgesteld met vijf belangrijke
woorden voor ons als kerk: bijbel, evangelie, verandering, gemeenschap en cultuur. Ook hebben
we vijf uitgangspunten die de basis vormen voor wat we doen: het evangelie centraal, een
gemeenschap van leerlingen, een open en hechte gemeenschap, Jezus laten zien in Amstelveen en
samenwerken met kerken en organisaties.

Sinds 2015 bestaat de Stadshartkerk uit drie kerkvormen: de kerkdienst op zondag, de
doordeweekse huiskringen en netwerkgroepen. Voor de jaren 2018-2021 gaan we op dat spoor verder.
In 2018 hebben we als gemeenschap nagedacht over de uitdagingen die we hiervoor zien. De
onderstaande zes groeikansen zijn de uitkomst van dat proces.
Wij willen kinderen en tieners verbinden met Jezus en de gemeenschap
Wij willen groeien in gebed met God, elkaar en de omgeving
Wij willen meer kerkelijke eenheid beleven en uitstralen
Wij willen onze betekenis in Amstelveen zichtbaar maken
Wij willen mensen helpen bij de volgende stap in het geloof
We willen doen wat we kunnen en we kunnen wat we doen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Gent – kerk aan de Leie
’Een oase van rust in een onrustige wereld. Een plek van
hoop en geloof’ (Review van een gast)

Kerk aan de Leie is een kleine gereformeerde kerk in het centrum van Gent. De missie om mensen bij
Jezus te brengen is de drijfveer is achter de activiteiten van de gemeente. Naast de gemeenteleden zijn
er veel mensen uit de buurt betrokken bij onderdelen van het gemeenteleven, zoals de OASE
middagen. De gemeente mag getuige zijn van geloofsgroei. Er is belangstelling voor het vervolg van de
cursus Christianity Explored en de openbare belijdenissen van 2 mensen vormden in 2018 een
hoogtepunt. De gemeente werkt volgens het principe van relatie evangelisatie. Een paar mooie
voorbeelden zijn het uitnodigen van een (seculier) koor in de kerk, de lerarenconferentie voor
godsdienstonderwijs die 2 x per jaar in het kerkgebouw plaatsvindt, de klassen die voor
godsdienstonderwijs langskomen in de kerk.
De steun aan de gemeente(n) in België kent ‘oude papieren’. Samenwerking van de kerken in
de voormalige classis Axel leidde –in 1976 – tot de oprichting van de ZGEB (Zeeuws-Vlaamse
Gereformeerde Evangelisatiecommissie voor België). Begin de jaren 80 startte de ZGEB met een
gemeentestichtingsproject in Gent. Zeer geleidelijk aan groeide de gemeenschap in Gent uit. Dat
resulteerde in de instituering van een zelfstandige gemeente op 8 november 2009. Er is vanuit de GKv een
blijvende steuntoezegging aan België, die zijn grond vindt in een Synodebesluit van de GS in 1927 (Acta GS
1927 artikel 240 lid II.1) waarin de GS uitspreekt dat de evangelisatiearbeid in België recht heeft op steun
van alle gereformeerde kerken in Nederland.
Plan voor de toekomst - Een kleine kwetsbare gemeente
De gemeente in Gent is klein en de laatste jaren is het aantal actief betrokken gemeenteleden gedaald.
We kennen Gods plannen niet, maar naar de mens gesproken ziet het er naar uit dat de gemeente in
Gent ook in de toekomst klein en afhankelijk van steun zal blijven. De vrucht op het werk is echter
groter dan de enkeling die zich bij de gemeente aansluit en belijdenis doet. Als missionaire gemeente
willen we zout en licht zijn ook in de samenleving buiten de muren van onze kerk.
De toekomstvisie kenmerkt zich door trouw aan de roeping en voortzetting van de gekozen
missionaire uitgangspunten en strategie.. De gemeente is essentieel voor een gezond geestelijk leven
van een christen. Zonder de gemeente geen avondmaalsviering bijvoorbeeld. Via de gemeente
ontvangen we veel genadegaven, maar de gemeente vraagt ook inzet. Ieder die in de kerk zit heeft een
roeping. Op middellange termijn moet gedacht worden aan het beroepen van een nieuwe predikant. De
huidige predikant gaat op 1 juli 2022 met emeritaat. (De voorbereiding voor) het Beroepingswerk zal
in 2020 opgestart worden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Leven In Christus Heeft Toekomst
We zijn in Lichtenvoorde present met samenkomsten, huisgroepen, kinderclub, Alpha cursus ,
dorpspastoraat en een boekwinkel. Als nieuwe kerk willen we er zijn voor de mensen in Lichtenvoorde
en hen in contact brengen met de liefde van Jezus Christus.
Wij geloven dat LICHT een gemeenschap is van onze Heer Jezus Christus.
Wij zien LICHT als een Herberg in Lichtenvoorde, waar Jezus de eigenaar van is.
- Met vrije toegang
- Als rustplaats
- Voor kort of lang verblijf
- Voor (geestelijk) voedsel
- Voor vriendschap en relaties
- Om gekregen talenten in te kunnen zetten.
Zelfstandig
LICHT is als project in 2004 na enkele jaren van voorbereiding gestart. In november 2004 werd de
eerste inloop gehouden in de Adelaarswiek gesteund door de medewerkers uit de 7 omringende
kerkelijke gemeentes. Eind 2006 gingen de eerste twee evangelisatiewerkers aan de slag. De eerste
huisgroep werd gevormd, Sing-Ins werden georganiseerd, een boekwinkel met dorpspastoraat werd
gestart. De Alphacursus heeft jaarlijks gedraaid. In samenwerking met E&R werden de zomerweken en
later de LICHTweken georganiseerd. Er is veel gebeurd. Er werd belijdenis gedaan, er werd gedoopt en
er vertrokken ook weer mensen… Inmiddels heeft zich in eenvoud en kwetsbaarheid een
geloofsgemeenschap gevormd, waarvan de drie huisgroepen de kern vormen. Daarbij komen de
huisgroepen ook twee keer in de maand op zondag bij elkaar voor een samenkomst. Er is nu een
geloofsgemeenschap die niet meer als project verder wil, maar als zelfstandige geloofsgemeenschap,
waarbij LICHT zelf de eigenaar is en als Herberg verschil wil maken in Oost-Gelre. Vanaf 2020 gaat
LICHT als zelfstandige geloofsgemeenschap verder met ondersteuning van Stadskerk Enschede/NGKv
Neede.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NGKv Zuiderkruis

Een kleine gemeente in Maastricht (samenwerking NGK+GKv) die van harte de Here
Jezus Christus wil dienen en Hem bekend wil maken, op grond van wat de Bijbel ons
hierover leert.

Netwerk “Familie op Missie”

Enkele leden van onze gemeente houden zich gericht bezig met de opbouw van eenvoudige
missionaire geloofsgemeenschappen. In de wijk Blauwdorp woont het gezin Van Dijk. Ze zijn in 2010 in
de wijk gaan wonen om vriendschappen met de buurtbewoners op te bouwen en van daaruit een
gemeenschap van mensen te vormen waarin het evangelie centraal staat. Inmiddels is het team
uitgebreid met de families De Kraker en Schenkel. Binnenkort zal het gezin Laan de groep komen
versterken. Het netwerk van betrokkenen is ook uitgebreider dan alleen mensen uit de wijk
Blauwdorp.
De gezinnen leven met gezamenlijke ritmes. Er zijn momenten specifiek gericht op het ontdekken en
vieren wie God is. Op sommige avonden staat met name gebed centraal. Samen eten en gastvrijheid
zijn belangrijk. Verder organiseren de gezinnen regelmatig sociale activiteiten of feestjes om mensen
met elkaar in verbinding te brengen. Tevens komt het kernteam van de missiegemeenschap
tweewekelijks bij elkaar om te groeien in discipelschap.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SALAAM Bunschoten

In de loop van 2016 is het plan ontstaan om migranten uit
moslimlanden in Bunschoten bekend te maken met het
evangelie. Als passende naam voor het project hebben we
Salaam gekozen (Arabisch voor vrede).
Begin 2017 hebben alle kerken in het dorp een brief van de
Petrakerk ontvangen of zij het evangelisatieproject onder
moslimmigranten wilden ondersteunen. Verschillende kerken
hebben hierop positief gereageerd. Na de toezegging van de bijdragen van Deputaatschap
Ondersteuning (DO) is er een kernteam gevormd met als doel maandelijks samenkomsten te
organiseren voor en met migranten in Bunschoten. In het gebouw van een buitenschoolse opvang is
een passende ruimte gevonden om gezamenlijk maaltijd te houden met een duidelijke overdenking
waarbij de Bijbel opengaat om het evangelie bekend te maken.
We hebben contact met enkele Christenen uit Syrië en Irak die ons willen helpen met vertalen wat er
wordt verteld. Gemiddeld komen er zo’n 75 gasten naar de samenkomsten. De schatting is dat
ongeveer 90 % van de gasten moslim is, er komen mensen uit Iran, Irak, Afganistan, Syrie, en
Palestijnen maar ook uit de regio Noord-Oost Afrika. Er zijn goede contacten gelegd met migranten en
we hopen dit in de toekomst uit te breiden, misschien met meer persoonlijke gesprekken buiten de
samenkomsten om.
Ook wordt er getracht waar mogelijk hulp te geven aan migranten als het gaat om taal-hulp, werk en
andere dagelijkse zaken.
Wij hopen en bidden dat op deze wijze het vuur van Pinksteren doorgegeven wordt aan mensen die
Jezus niet kennen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hart voor Heerhugowaard is een christelijke gemeenschap
waar we rust, ruimte en richting vinden in Jezus
Wijkcentrum
In 2016 lazen wij in de krant dat de gemeente Heerhugowaard de subsidie voor het wijkcentrum in de
Stad van de Zon per september 2017 stop zou zetten. Dit zou betekenen dat het wijkcentrum en de
brasserie haar deuren zouden moeten sluiten. Slecht voor de wijk, en slecht voor de kerk. Want het
wijkcentrum is dé centrale ontmoetingsplek in het zuiden van Heerhugowaard. Daarbij
gebruikten Hart voor Heerhugowaarders het wijkcentrum voor het kinder- en jongerenwerk LUX,
waar wekelijks meer dan 100 kinderen op af komen. En het wijkcentrum was de enige plek waar wij
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als kerk door zouden kunnen groeien (de school waar we in samen kwamen was te klein geworden).
Kortom: genoeg reden om lef te tonen en te kijken of we het wijkcentrum voor de wijk en voor de
kerk konden behouden.

Hart voor Heerhugowaard heeft daarvoor een aparte stichting opgericht: "Stichting Wijkcentrum De
Zon." Deze stichting heeft tot doel om het wijkcentrum open te houden en er nieuw leven in te blazen.
De eerste contouren daarvan zijn al zichtbaar geworden. Door alle hulp hebben wij het kinder- en
tienerwerk van LUX kunnen behouden. Ook kunnen wij op zondagochtend onze samenkomsten in het
wijkcentrum houden. Een prachtige plek, waar we blij mee zijn. Door de week zijn er vrijwilligers
(gelovig en niet gelovig) aanwezig die omzien naar hun medemens. Zo vinden de clienten van Esdege
Reigersdaal op zaterdag hun plek in het wijkcentrum. Een spelletje, ontmoeting, muziek.., het kan
zoveel voor een mens betekenen. Door de week vinden er koffieochtenden plaats, computerlessen en
tal van andere activiteiten. Bewonersgroepen en organisaties komen in het wijkcentrum vergaderen.
En we zijn bezig om de brasserie nieuw leven in te blazen zodat het de huiskamer van de wijk gaat
worden. Een ontmoetingsplek voor jong en oud.
Wij zijn dankbaar dat we als kerk een verschil voor de wijk konden maken. En ook voor onszelf, want
we zijn blij met 'De Zon' als plek om onze activiteiten te organiseren en samen te komen. Helemaal
omdat het een plek is waar we door de week allerlei mensen ontmoeten en iets voor onze naasten
kunnen betekenen.
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1.3 Bijlage Integral Mission (IM) samenwerkingsnetwerk
_______________________________
IM samenwerkingsnetwerk
Integral mission is een manier van geloven, leven en kerk-zijn. Het is het samengaan van het diaconale
en het missionaire werk dat we als beelddragers van God en als zout van de wereld mogen doen. De
kerk is geroepen het evangelie te delen in woorden en daden. Een liefde die in daden tot uitdrukking
komt. Zo zullen de mensen in onze omgeving mogelijk iets opmerken van de liefde van Christus.
Daarom staan het evangelie, sociale betrokkenheid, kerk en buurt niet los van elkaar.
Zoals al in 4/4 van het GS/LV rapport aangegeven, hechten DO en DDZ veel belang aan samenwerken
in de ondersteuning van de integral mission van de kerken, maar ook aan het bundelen van krachten
en professionele ondersteuning van de taken van de deputaatschappen. Dit heeft geleid tot een
gezamenlijk besluit van DDZ en DO tot de vorming van een Integral Mission (IM) platform waarin ook
Verre Naasten participeert.
Het IM platform heeft tot doel gemeenten te ondersteunen bij het initiëren, begeleiden, toerusten en
implementeren van integral mission processen en projecten. Afhankelijk van het type integral mission
project wordt aanvullende support, kennis of expertise van andere organisaties ingeroepen. Het IM
platform vormt daarvoor een samenwerkingsnetwerk met verschillende partners om kerken adequaat
te ondersteunen. Het is de intentie dat in dit netwerk partners zoals Praktijkcentrum, PKN, CGK, Missie
Nederland, KerkLab, NGJ, TEAR en Present hier aan deelnemen, afhankelijk van de lokale
ondersteuningsverzoeken.
Het IM samenwerkingsnetwerk biedt:
1. Steun bij de voorbereiding van IM intenties
• Inspireren en toerusten van de gemeente
• Meedenken in context- en gemeenteanalyse
• Ontwikkelen van ondersteunend materiaal (o.a. startgidsen)
• Makelen van praktische voorbeelden.
2. Begeleiding bij en na het starten van een IM project
• Meedenken in de ontwikkeling van een plan
• Projectbegeleiding
• Ontwikkelen van e-learning programma’s
• Bieden van coachingsupport bij implementatie
• Bieden van mogelijke startsubsidies.
3. Algemeen
• Trendrapport over missie in Nederland (tweejaarllijks)
• Integral Mission werkconferentie (tweejaarlijks)
• Ontwikkelen van een digitale vraagbaak.
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2.

Bijlagen bij nieuwe besluiten

2.1

Samenstelling van de commissie/deputaatschap, rooster van aftreden

ds. J.A Francke, Den Haag
ds. A.S. de Vries, Middelburg
J. Scheele, Terneuzen (penningmeester)
dr. G.R. Boersma-Vreugdenhil, Utrecht
ds. A.G. Bruijn, Gees (voorzitter)
B. Judels, Rijnsburg (penningmeester)
M. Nieuwlaat, Nuenen (secretaris)

2023
2023
2023
2020
2023
2020
2023

Wisselingen in het deputaatschap gedurende de verslagperiode:
In 2019 is dhr. Scheele afgetreden vanwege persoonlijke omstandigheden.
In 2018 is mevr. Boersma in dienst gekomen van Verre Naasten en als adviseur voor DO ingezet.
Daarbij is zij afgetreden als deputaat.
Emailadres DO: do@gkv.nl
Jaarrapportage 2017-2018:
https://www.gkv.nl/organisatie/generale-synode/gs-2020/jaarrapporten-gs-2020/

2.2 begroting
2020
Aangepast

2021

2022

2023

GS

GS

GS

2024

Steun projecten en kerken
Gent (B)

€ 46.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

Hecht

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 30.000

€ 15.000

Meer dan BeverWAARD

€ 15.000

€ 24.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

Huis van Vrede

€ 10.000

€ 15.000

0

0

Nieuwe missionaire initiatieven

€ 42.250

€ 40.000

€ 60.000

€ 80.000

Stimuleringsfonds

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Subtotaal projectkosten
Netwerk en Expertise incl.
ondersteuning
Communicatie
Kosten deputaatschap
Steunbehoevende kerken
(verwacht)

Totaal

€ 173.250

€ 179.000

€ 180.000

€ 185.000

€ 37.500

€ 37.500

€ 37.500

€ 37.500

€ 7.000
€ 5.000

€ 5.000
€ 5.000

€ 5.000
€ 5.000

€ 5.000
€ 5.000

uit reserve
€ 222.750

uit reserve
€ 226.500

uit reserve uit reserve
€ 227.500

€ 232.500

