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Jaarrapportage juni 2017 – juni 2018
Nieuwe naam en bestuursstructuur
Op 9 maart 2017 is de Generale Synode (GS) akkoord gegaan met het voorstel om het Generaal Diaconaal
Deputaatschap (GDD) een nieuwe naam te geven in verband met het volledig samengaan met de diaconale poot
van de Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT).
De nieuwe aanduiding is: Deputaatschap Diaconale Zaken.
De diaconaal consulent is in dienst van de GKv en werkt zowel voor de GKv als voor de NGK en participeert in de
NGT.
Tevens is GS akkoord gegaan met de nieuwe bestuursstructuur: een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris,
penningmeester) met drie kernleden, die elk trekker zijn van een van de volgende denktanken:
Diaconale Missionaire Gemeenteopbouw
Zorg, Welzijn, Participatie
Sociaal Ecologische Gerechtigheid
In de DDZ-vergadering van 20 april 2017 is afscheid genomen van de aftredende bestuursleden.
De LV NGK heeft op 20 januari 2018 ingestemd met de rapportage en opdracht voor de komende jaren.
Belangrijkste thema’s DDZ
Tijdens de DDZ-vergaderingen wordt het beleid ontwikkeld, vastgesteld, de uitvoering gemonitord en zo nodig
bijgesteld. De diaconaal consulent draagt zorg voor een groot deel van de beleidsuitvoering (zie bijgevoegd
Jaarverslag Diaconaal Steunpunt 2017). Er wordt terugkoppeling gegeven van de resultaten van de denktanks.
Tevens worden de vergaderingen met het Platform Diaconale Samenwerking voorbereid (GKv, NGK en CGK).
Belangrijkste thema’s waren:
Diaconaal-missionair gemeente zijn
Scenario’s voor samenwerking Diaconaal Steunpunt, Nederlands Gereformeerde Toerusting,
Praktijkcentrum, Theologische Universiteit Kampen (TUK)
Ontwikkeling van een visie op het project Umoja Nederland en de vorm van samenwerking met TEAR en Stg.
Present. Dit tweejarig programma biedt kerken handvatten om zich te verbinden aan het dagelijks leven van
mensen in de buurt.
20-jarig jubileum van het Diaconaal Steunpunt dat op 19 juni 2018 feestelijk is gevierd met een
netwerkbijeenkomst en een publicatie: Dienen, delen & doen – 20 inspirerende diaconale ideeën.
In verband met de voorgenomen hereniging van GKv en NGK:
Onderzoek naar het effect van de nieuwe GKO met de gewijzigde rol van de diakenen
Delen van ervaringen van samenvoeging/hereniging met de Regiegroep NGK-GKv
Op 19 juni 2018 is het eerste oriënterende gesprek gevoerd met ds. Peter Strating, verantwoordelijk voor de
diaconale module binnen de TUK.
Participaties
• DDZ is onderdeel van het Platform Diaconale Samenwerking.
Samen met de CGK is in 2017-2018 vormgegeven aan de wijze waarop de 3-G-kerken willen participeren in
Umoja Nederland en op welke wijze het co-creatorschap vorm en inhoud kan krijgen.
Op 17 januari 2018 hebben leden van DDZ, de denktank DMG, leden van diverse deputaatschappen van de CGK
en de diaconaal consulenten van GKv/NGK en CGK een werkbijeenkomst Diaconaal-missionair gemeente zijn
gehad bij Open Arms in Rotterdam. Een project dat gestart is voor de wijk vanuit het buurpand van de
Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder Rotterdam (NGK en CGK).
Op 27 november 2017 is een overeenkomst getekend met de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland ter
bekrachtiging van de samenwerking met de 3-G-kerken.
•

DDZ neemt deel aan het project Missionaire-diaconale presentieplekken van Kerk in Actie (PKN) dat tot
doel heeft succesvolle diaconaal missionaire initiatieven te vermenigvuldigen binnen Nederland. Vanuit het
bestuur is deelname in de stuurgroep, de diaconaal consulent is lid van de projectgroep en leden van de DMG
denktank nemen deel aan de adviesgroep.
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