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Inleiding
Het deputaatschap Ondersteuning (DO) is door de synode van Meppel gevormd vanuit een samenvoeging
van deputaten Aanvullende Steun Missionaire Projecten (ASMP) en Generale Steunverlening Kerken
(GSK). Hiermee werd alle aanvullende financiële steunverlening aan kerken en classes binnen één
deputaatschap belegd. het deputaatschap wil een toegankelijk aanspreekpunt vormen voor classes,
kerken en initiatieven met vragen rond (financiële) ondersteuning van missionaire initiatieven en
kerkelijke presentie in de regio.
Bij het verlenen van aanvullende steun wordt rekening gehouden met de draagkracht van de classis.
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.
Deputaten adviseren om voor steunverlening in een vroeg stadium advies te vragen over de
mogelijkheden via do@gkv.nl
Financiële steun
Continuïteit van de bestaande steunverlening is in het eerste jaar van het nieuwe deputaatschap de eerste
prioriteit geweest. Bij nieuwe steunvragen werd maatwerk geleverd waarbij nog gebruik gemaakt is van
bestaande richtlijnen en in de geest van de nieuwe regeling is gehandeld. De grote toename van
steunvragen van hulpbehoevende kerken vraagt om visie op de manier waarop de kerken willen
investeren en bijdragen aan kerkelijke en missionaire presentie in de verschillende regio’s. Een
onderwerp dat de komende jaren, in samenspraak met de NGK, aandacht vraagt.
De financiering is in 2017 volgens plan uitgevoerd door deputaten F&B.
Missionaire projecten
In 2017 is aanvullende financiële steun verleend voor het gemeentestichtingsproject HECHT in Den Haag,
project Licht! in de Achterhoek, de missionaire gemeente kerk aan de Leie in Gent, de missional
communities van de Stadshartkerk in Amstelveen, en voor de missionaire presentie van Maastricht. Nieuw
was een subsidie voor werk onder Turks-sprekende medelanders bij Huis van Vrede in Utrecht.
Daarnaast is voor 2018 een nieuwe subsidie toegekend aan het missionaire project Meer dan
BeverWAARD in Rotterdam Zuid, en is een startsubsidie toegezegd voor missionair werk onder
migranten in Bunschoten.
Hulpvragende kerken en classes
De classis Kampen, Amsterdam/Leiden, Hattem, Leeuwarden en Zeeland hebben contact gezocht met
deputaten met vragen rond steunverlening. Voor twee kerken is steun toegekend in 2018. Andere
aanvragen zijn nog in voorbereiding of behandeling, de vraag van classis Leeuwarden is teruggetrokken.
Expertiseontwikkeling en netwerk
Het budget voor netwerk en expertiseontwikkeling is in 2017 ingezet voor een bijdrage voor deelname
aan de conferentie van Citykerk. Het budget wordt verder onder meer aangewend voor het samenstellen
van een missionair trendrapport en conferentie, ondersteuning en advies van missionaire partners en
samenwerkingen met andere partijen (waaronder de Nederlands Gereformeerde instelling voor
Toerusting (NGT) en diaconaal steunpunt) binnen een missionair platform. Deze samenwerkingen zijn
gericht op het versterken van expertise, het in beeld brengen van missionaire initiatieven en lessen van
het missionaire front, en een goede dienstverlening in de ondersteuning.
Beleid en Ontwikkelingen binnen het deputaatschap
Er is in de periode sept 2017- juni 2018 vijf keer vergaderd. De verslagen van de vergaderingen geven een
beeld van de ontwikkelingen en zaken die speelden. De samenvoeging van twee zeer uiteenlopende
deputaatschappen vroeg in de eerste fase om veel afstemming en verduidelijking van de inhoud van de
werkzaamheden. Het deputaatschap bestond in 2017 uit 7 deputaten. Sinds maart 2018 heeft een van de
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deputaten zich teruggetrokken als deputaat en is als adviseur en ondersteuner aan het deputaatschap
verbonden voor een periode tot eind 2020.
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. Bij nieuwe subsidieaanvragen in 2017 en 2018 is daarom door deputaten maatwerk geleverd,
waarbij de financiële richtlijnen van de ‘oude regelingen” richtinggevend zijn en de uitgangspunten van de
nieuwe regeling meegewogen worden.
Een bijstelling van de handreiking bij de regelingen zal in de komende periode uitgewerkt worden. In dit
proces zal ook afstemming met de NGK gezocht worden.
Voor het stimuleren en steunen van nieuwe missionaire initiatieven is een startsubsidie-regeling in
gebruik genomen (https://www.gkv.nl/download/19840, regeling stimuleringsfonds voor missionaire
projecten). Financiële steun is geen doel maar een middel om de kerkelijke en missionaire presentie in
een regio vorm te geven en te ondersteunen.
Met de kerken die steun ontvangen wordt regelmatig contact onderhouden, en door middel van jaarlijkse
rapportage en project bezoek worden ontwikkelingen gevolgd en verantwoording van het beheer van
gelden gedaan.
Met deputaten F&B is constructief overleg geweest over het inzetten van een gedeelte van het budget voor
netwerk en expertise in de vorm van een (tijdelijk) dienstverband in samenwerking met Verre Naasten.
Netwerk en expertise
In het najaar van 2017 zijn diverse netwerkbijeenkomsten bezocht waaronder een missionair
Netwerkoverleg, georganiseerd door de CGK, een Afscheidssymposium van de International Church Plants
(ICP), en een conferentie van Missie NL.
In november heeft Citykerk Amsterdam in samenwerking met DO een expertmeeting georganiseerd voor
de missionaire projecten. Deze meeting is goed bezocht.
Deputaten zijn meerdere malen benaderd met vragen om advies en betrokkenheid bij vraagstukken rond
missionaire presentie.
Samenwerkingen
In 2017 en begin 2018 zijn er overleggen gevoerd met Verre Naasten, en consulenten van
Praktijkcentrum, diaconaal steunpunt en missionair steunpunt van de NGK over afstemming en
versterking van elkaar. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst met Verre Naasten en
regelmatig overleg met deskundigen van NGT, Praktijkcentrum en Diaconaal steunpunt via het Missionair
platform. Voor de tweede helft van 2018 staan overleggen gepland met Deputaten diaconale zaken en de
commissie hulpverlening van NGK in het kader van de fusie van GKv en NGK.
Project duurzaamheid, innovatie en gereformeerde identiteit
Het project duurzaamheid, innovatie en gereformeerde identiteit, dat het Praktijkcentrum in opdracht van
deputaten uitvoert is in een eindstadium beland. Het onderzoek is afgerond en de resultaten worden
verwerkt tot een handreiking en gesprekstool om constructieve en inspirerende gesprekken te voeren
tussen missionaire initiatieven en de classes. De oplevering daarvan staat gepland voor de 2e helft van
2018.
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