Besluiten tot oprichting toerustingscentrum

12 december 2020

Materiaal:
1.
rapport Praktijkcentrum GKv, Deputaatschap Diaconale Zaken GKv en Nederlands Gereformeerde
Toerusting NGK (31-08-2020);
2.
rapport deputaatschap diaconale zaken – GKv en Nederlands Gereformeerde Toerusting – NGT (2210-2019);
3.
rapport Nederlands Gereformeerde Toerusting met het oog op de Landelijke Vergadering 2019 te
Zeewolde (09-01-2020);
4.
rapport Nederlands Gereformeerde Toerusting (25-11-2019);
5.
rapport Praktijkcentrum (30-09-2019) met bijlage “Heilzaam en Hoopvol”;
6.
brief van het Dagelijks Bestuur van PC, NGT en DDZ (27-11-2020);
7.
brief PC aan TU en Viaa over beëindiging samenwerking PC (02-12-2020)
Besluit 1:
a.
samen met de landelijke vergadering over te gaan tot de oprichting van een Toerustingscentrum
Gereformeerde Kerken (TC) als rechtsopvolger van het Praktijkcentrum, de Nederlands Gereformeerde
Toerusting en het Diaconaal Steunpunt, en als gezamenlijke instelling van beide kerkverbanden, in
overeenstemming met art. E68 van de kerkorde van de GKv en in artikel 31.4 van het Akkoord voor Kerkelijk
Samenleven van de NGK;
b.
voor dit toerustingscentrum de rechtsvorm te kiezen van een gezamenlijk zelfstandig onderdeel van
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken, zoals voorzien in art. 2:2
van het Burgerlijk Wetboek;
c.
het statuut van deze instelling vast te stellen, zoals bijgevoegd in bijlage 4-2.
Besluit 2:
een commissie te benoemen als bestuur: de Commissie Toerustingscentrum (CTC) met als taken:
a.
te fungeren als bestuur van het toerustingscentrum, overeenkomstig het statuut;
b.
een directeur te benoemen die belast wordt met de dagelijkse leiding van de instelling;
c.
voor het einde van 2021 het nieuwe toerustingscentrum operationeel te hebben, waar tenminste een
gezamenlijke huisvesting, een operationele frontoffice voor de kerken en een ondersteunende backoffice voor
de dienstverlening onderdeel van zijn;
d.
een beleidsplan met bijbehorende begroting voor de periode 2021-2023 te maken;
e.
jaarlijks met deputaten financiën en beheer van de GKv en de Financiële Commissie van de NGK in het
voorjaar de rekening en in het najaar de begroting voor het volgende jaar te bespreken;
f.
met de Commissie Steunbehoevende Kerken en Missionaire Initiatieven (CSKMI) en de Verre Naasten
(DVN) in gesprek te gaan om te onderzoeken hoe de kwaliteit en efficiëntie van de ondersteuningstaak voor
missionaire initiatieven geborgd en verder geïntegreerd kan worden;
g.
bij de Theologische Universiteit te blijven pleiten voor de essentiële plaats van diaconaal/missionair
kerk-zijn in het curriculum voor de opleiding van predikanten;
h.
te onderzoeken of vormen van samenwerking, dan wel integratie, met aanverwante commissies
mogelijk zijn.
Besluit 3:
de Commissie Toerustingscentrum opdracht te geven dit statuut notarieel vast te laten leggen.
Besluit 4:
a.
de Werkgroep Integratie op te dragen aan de volgende generale synode van de GKv en landelijke
vergadering van de NGK voorstellen te doen m.b.t. de governance van het TC, waaronder zo mogelijk een
permanent toezichthoudende instantie;

b.
voor de komende jaren de moderamina van de GS en de LV op te dragen het bestuur van het TC
adviserend bij te staan.
Besluit 5:
a.
gelijktijdig met de oprichting van het TC over te gaan tot opheffing van het Diaconaal en Missionair
Steunpunt;
b.
daartoe het deputaatschap diaconale zaken opdracht te geven de stichting Diaconaal Steunpunt op te
heffen, alle eigendommen, rechten en plichten te doen overgaan op het TC, de financiële verantwoording te
doen en over deze aspecten te rapporteren aan deze synode en landelijke vergadering.
Besluit 6: (alleen GS)
a.
gelijktijdig met de oprichting van het TC, in overeenstemming met artikel 10 van het Reglement
Praktijkcentrum en met instemming van de Theologische Universiteit en de Hogeschool Viaa over te gaan tot
ontbinding van het Praktijkcentrum;
b.
daartoe het bestuur van het Praktijkcentrum opdracht te geven alle eigendommen, rechten en
plichten te doen overgaan op het TC, de financiële verantwoording te doen en over deze aspecten te
rapporteren aan deze synode.

