Besluiten ondersteuning kerken, classes en missionaire projecten

28 november 2020

Materiaal:
1.
rapport deputaten ondersteuning (18-09-2019);
2.
rapport commissie steunbehoevende kerken(6-11-2019);
3.
aanvullend rapport deputaten en commissie (23-12-2019);
4.
rapport deputaten diaconale zaken (16-09-2019).
Besluit 1:
deputaten ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten decharge te verlenen.
Besluit 2:
samen met de Landelijke Vergadering een commissie steunbehoevende kerken en missionaire initiatieven
(CSKMI) te benoemen, met de opdracht de kerken in beide kerkverbanden te ondersteunen in hun
missionaire roeping en de regio’s, classes en kerken zo nodig in financiële zin te ondersteunen.
Besluit 3:
de commissie daarbij voor de overgangsperiode naar de hereniging van de kerkverbanden de opdracht te
geven:
a.
bij hun taakuitoefening de van toepassing zijnde regelingen in de respectievelijke kerkverbanden te
hanteren;
b.
een nieuwe regeling voor steunbehoevende kerken en eventueel missionaire projecten uit te werken en
voor te stellen aan de volgende Landelijke Vergadering en Generale Synode, zodat deze is vast te stellen
voor gebruik in het herenigde kerkverband;
c.
in gesprek te gaan met het nieuw te vormen toerustingscentrum en Verre Naasten om te onderzoeken
hoe de kwaliteit en efficiëntie van de ondersteuningstaak voor missionaire initiatieven geborgd en
verder geïntegreerd kan worden.
Besluit 4:
a.
een nieuwe regeling voor steunbehoevende kerken en missionaire projecten vast te stellen voor
gebruik in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (zie bijlage X);
b.
de commissie op te dragen toekomstige steunverzoeken in de GKv per geval te beoordelen, in
overeenstemming met de nieuw vastgestelde regeling, maar zo nodig in afwijking daarvan.
Gronden:
1.
De Generale Regeling Ondersteuning Classes, Kerken en Missionaire Projecten (OCKMP), vastgesteld
door GS Meppel 2017, bleek in de afgelopen jaren onvoldoende uitgewerkt en getoetst om toegepast te
kunnen worden.
2.
Ter wille van de rechtszekerheid moet de synode rekening houden met verwachtingen die zijn gewekt
door de regelingen die tot op heden geldig waren.
3.
Een algemene overgangsregeling heeft geen toegevoegde waarde, nu het slechts een beperkt aantal
gevallen betreft, die alle bij deze synode bekend zijn.

Besluit 5:
a.
de komende drie jaar steun beschikbaar te stellen voor de missionaire projecten HECHT, Huis van
Vrede, en Meer dan Beverwaard, onder toezending van een brief van bemoediging;
b.
de komende drie jaar aanvullende steun beschikbaar te stellen voor de gemeente van Gent, onder
toezending van een brief van bemoediging.

Besluit 6:
de commissie verder op te dragen:
a.
te participeren in het integral mission (IM) platform dat als adviesnetwerk de commissie 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.
Besluit 7:
deputaten op te dragen in overleg met de kerk van Axel een commissie in te stellen die bindende adviezen
geeft ten aanzien van beheer en eigendom van de panden te Gent. De adviezen moeten bijdragen aan een
duurzaam financieel perspectief voor het missionaire werk in België en vermindering van afhankelijkheid van
financiële steun.
Gronden:
1.
Een groot deel van de steun aan GKv Gent wordt aangewend voor huur en onderhoud van de panden.
Het is het moeilijk te verantwoorden dat geld bedoeld voor missie, grotendeels ten goede komt aan
(waardevermeerdering van) panden. Het geld dat besteed wordt aan de panden drukt op de
mogelijkheden om het in te zetten voor missionair werk.
2.
Het eigendom en financieel beheer ligt bij de kerk te Axel; de manier waarop de verantwoording nu is
geregeld geeft onvoldoende mogelijkheden om te komen tot een meer verantwoorde inzet van
kerkelijke gelden.
3.
Er is geen effectief beleid om de waardevermeerdering van de panden te benutten voor onderhoud en
beheer van de panden.
4.
De complexiteit van financiering van vastgoed, mede vanwege landsgrenzen, vraagt om externe
deskundigheid die niet door DO of classicale deputaten ondersteuning gerealiseerd kan worden.
Besluit 8:
een budget te verlenen zoals vermeld in het overzicht van budgetten, bijlage 7-1 bij deze acta.

