Deputaten M/V in de Kerk – Jaarverslag juni 2017 – juni 2018
Het moderamen van de GS Meppel heeft in juli 2017 benoemd in het deputaatschap MViK: Jan Knepper
(Voorzitter), Andries van den Berg, Dick Dreschler, Hans de Haan, Gerhard Messelink (woordvoerder) en
Ria Nederveen-van Veelen (secretaris/ penningmeester). Naar de wens van het moderamen het aantal
vrouwen te vergroten voor een evenwichtige samenstelling van het deputaatschap zijn Ineke BaronJanssen, Coby Pel-Verkade en Aliëtte Meerveld-Poortinga voorgedragen als deputaten en in september
2017 benoemd.
Lydia Postma-Douma is toegevoegd als 2e secretaris voor praktische ondersteuning.
Tot zijn spijt moest Andries van den Berg zich terugtrekken om gezondheidsredenen.
Vergaderingen
De deputaten zijn met hun werk begonnen tijdens de vergadering van 7 september 2017.
In totaal is zeven keer vergaderd in het Gbouw in Zwolle.
Aanvaarding opdracht synode
Allereerst is gesproken over de opdracht van de GS aan deputaten MViK. Dit resulteerde in de volgende
taakopvatting en plannen:
1.
de besluiten over het samen dienen van mannen en vrouwen toelichten in plaatselijke kerken en
classes: door voorlichting te geven aan kerkenraden en op gemeenteavonden. Ook zullen we
gebruik maken van de GKv-website, waarop een eigen pagina voor MViK is ingericht. Plannen
zullen worden gemaakt om regioavonden te organiseren voor kerkenraden, waarop voorlichting
kan worden gegeven over het proces van bezinning in de gemeente.
2.
materiaal verzamelen en ontwikkelen ten dienste van het bezinningsproces in plaatselijke kerken en
classes: het volgende materiaal is beschikbaar of in ontwikkeling:
o
een handreiking ten dienste van het bezinningsproces in de gemeente;
o
daarbij passende werkvormen;
o
preken die predikanten op ons verzoek hebben toegezonden, bijv. over omgaan met
meningsverschillen, roeping en taken in de gemeente, het ambt, het ambt aller gelovigen,
bijbelgebruik, hermeneutiek, liefde en vrede, samen dienen, enz.
o
een literatuurlijst;
3.
advies en begeleiding geven bij knelpunten met betrekking tot de genomen besluiten (in
samenwerking met de deputaten kerkrecht): het NGK rapport van de commissie vrouwelijke
predikanten is bestudeerd; een voorstel voor de classis voor het omgaan met vrouwelijke
afgevaardigden zal worden opgesteld.
4.
advies geven met betrekking tot de bevestiging van mannen en vrouwen in ambtelijke en nietambtelijke diensten: deze taak is voorgelegd aan Deputaten Eredienst en door hen overgenomen.
5.
inventariseren hoe de plaatselijke kerken en classes omgaan met de genomen besluiten (in
samenwerking met het Praktijkcentrum): het Praktijkcentrum heeft aangegeven dat zij van harte
bereid zijn om mee te doen en te denken. Contact is opgenomen met het PC over planning, tijd en
kosten.
Op basis van deze opdracht is een plan van aanpak opgesteld.
Op de extra synodevergadering van 24-11-2017 is informatie gegeven over onze activiteiten. Aan de
afgevaardigden is gevraagd ons te helpen bij het geven van informatie in de kerken over de besluiten m/v,
wanneer het aantal verzoeken de mogelijkheden van MViK te boven gaat. Hiervoor hebben negen
afgevaardigden zich opgegeven, die al diverse keren zijn ingezet.
Voor de externe sprekers die op gemeentevergaderingen namens deputaten MViK optreden (ex-deputaten
m/v en ambt en ex–afgevaardigden-GS) is een instructie opgesteld.
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Vragen van kerken

in 44 gemeenten zijn de GS-besluiten toegelicht;

aan 9 kerkenraden is informatie gegeven over het proces van bezinning;

op 1 classisvergadering in Goes zijn de GS-besluiten toegelicht en is informatie over het proces van
bezinning gegeven;

15 à 20 kerken hebben anderen (ex-deputaten-mvea of ex-afgevaardigden GS) gevraagd om
toelichting over de besluiten te geven;

in totaal hebben ongeveer 70 gemeenten hulp bij het bezinningsproces ontvangen, dat is bijna 1/4
van alle kerken.
Website
Via de GKv-website is een pagina voor deputaten MViK ingericht met de volgende documenten:

de brief van het moderamen GS Meppel bij de besluiten over m/v en ambt aan de kerken;

een toelichting van deputaten MViK bij de besluiten;

een handreiking voor bezinningsproces in de kerkenkerken (ook per email naar alle kerkenraden
gestuurd en via GKv-nieuwsbrief bekend gemaakt). (Wij hebben de indruk dat deze Handreiking al
goed wordt gebruikt in de kerken);

Literatuurlijst;

Leespreken;

Werkvormen;

Advies bij knelpunten (moet nog worden ingevuld).
Najaarsvergadering predikanten GKv 16 nov. 2017
De predikantenvereniging heeft MViK gevraagd het programma van de najaarsvergadering in te vullen.
Thema: Ambten opengesteld voor vrouwen en nu? over de rol van de predikant bij het proces in de
gemeente. Hans de Haan heeft de deelnemers via werkvormen laten nadenken over het proces. Een aantal
aanwezigen vond dat er te weinig inhoudelijk is gesproken.
PEP-cursus predikanten over m/v en ambt: na peiling op de conferentie bleek weinig belangstelling te
verwachten, daarom zal geen cursus ontwikkeld worden.
Overleg / afstemming met Praktijkcentrum
Met het Praktijkcentrum zijn de volgende afspraken gemaakt:
1.
MViK is de eerstaangewezen instantie om kerken te helpen in het proces na de besluiten rondom
MVeA. De hulp in de vorm van persoonlijke ondersteuning wordt beperkt: één keer informatie
geven op een gemeenteavond of een gesprek ter ondersteuning van de kerkenraad.
2.
Voor verdere ondersteuning wordt verwezen naar professionele hulp, bijv. het Praktijkcentrum.
3.
Als kerken met hun eerste vraag aankloppen bij het Praktijkcentrum, wordt verwezen naar het
deputaatschap MViK.
4.
Plan voor het gezamenlijk opzetten van regioavonden voor kerkenraden en commissies m/v:
Het gaat om de combinatie van vraagstellingen:
o
Wat zijn de bijbelse argumenten voor/tegen, hoe spelen die een rol?
o
Wat gaat een discussie hierover opleveren? Hoe ver wil je doorgaan? Wat kun je doen als je
constateert dat deze discussie je niet meer verder helpt?
Communicatie
Enkele deputaten hebben de Informatieavond over communicatie bijgewoond, op uitnodiging van
deputaten AO en de Communicatieadviseur Maaike Oosten-de Jong.
Een communicatieplan wordt opgesteld.
Informatie is via de GKv-nieuwsbrief gedeeld, o.a. over de website, de Handreiking en de regioavonden.
Het Nederlands Dagblad heeft informatie gevraagd over de kerken die tegen de besluiten zijn; in deze
vraag zijn wij niet meegegaan, omdat wij hierin geen inzicht hebben en liever op een positieve manier
willen communiceren.
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Het Algemeen Dagblad heeft woordvoerder Gerhard Messelink via een interview gevraagd naar de stand
van zaken één jaar na de GS-besluiten over m/v (wordt op 16 juni gepubliceerd).
Regioavonden
Voor kerkenraden en commissies m/v, opgezet in samenwerking met het Praktijkcentrum:

1e deel: Inhoudelijke bespreking m/v, met inleiding door ‘deskundige’ (Jurn de Vries/Hans
Burger/Frans Wisselink);

2e deel: nadenken over het proces in de gemeente, onder begeleiding van medewerker PC.

Op dit moment zijn drie avonden gehouden (Groningen, Dordrecht en Leeuwarden) en moesten
drie avonden worden afgelast (Dalfsen, Nijmegen en Haarlem) wegens te weinig aanmeldingen.
Nog één avond staat op de planning (Nijkerk).
Revisieverzoeken
In opdracht van de GS moeten kerken die een verzoek om revisie willen indienen, dat eerst aan deputaten
MViK voorleggen om te checken of het bezwaar berust op een juist begrip van de besluiten. We willen ons
hierin dienstbaar opstellen om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen, maar voelen ons niet
geroepen een waardeoordeel te geven.
De brieven van Bussum-Huizen en Capelle-Noord zijn via deputaten AO aan ons voorgelegd.
Het Model Revisieverzoek van de werkgroep Bezinning man, vrouw en ambt is ter kennisneming aan ons
voorgelegd.
Contacten

de werkgroep Man-vrouw-kerk (auteurs van het boek Zonen en dochters profeteren) houdt ons op
de hoogte van hun activiteiten en heeft ons uitgenodigd voor de presentatie van de gemeenteschets
die zij hebben geproduceerd op 29 juni 2018.

met de werkgroep Bezinning m/v en ambt (een aantal predikanten die vragen heeft bij de Bijbelse
onderbouwing van het synodebesluit) wordt informeel contact onderhouden. Deze werkgroep
heeft een model revisieverzoek opgesteld dat door kerken die revisie overwegen (geheel of
gedeeltelijk) kan worden gebruikt.

enkele brieven van particuliere personen zijn door de secretaris beantwoord.
Juni 2018
Namens deputaten MV in de kerk
Jan Knepper (voorzitter)
Ria Nederveen-van Veelen (secretaris).
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