JAARVERSLAG DEPUTATEN RELATIE KERK EN OVERHEID juli 2017- juni 2018
Algemeen
In de verslagperiode hebben wij als deputaten twee maal vergaderd, namelijk op 21 september 2017 en 8
februari 2018. Het huidig deputaatschap bestaat uit ds. M.H. Oosterhuis (titulair voorzitter), ds. Z.J.C. van
Harten (penningmeester), Mw. Drs. A.E.H. van der Kolk, E. van Middelkoop (samenroeper), Z.B. Nitrauw,
ds. J.B. de Rijke en A.M. van Houdt-Agema (secretaris).
Titulair voorzitter
Bij de 500-jarige reformatieherdenking in Utrecht op 31 oktober 2017 heeft de titulair voorzitter, ds.
M.H.Oosterhuis de GKv vertegenwoordigd. Verder heeft hij, zoals gebruikelijk in januari 2018 de
nieuwjaarsreceptie van Koning Willem Alexander bijgewoond. Hij heeft in de afgelopen periode bij diverse
gelegenheden acte de présence gegeven. Zijn taak is tenslotte om als ‘gezicht van de kerken’ op te treden.
Ook is hij vaste afgevaardigde naar het Breed beraad van de Protestantse Kerken (het ‘Woerdens Beraad’).
CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken)
De heer E. van Middelkoop is namens het deputaatschap afgevaardigd naar het CIO. Het CIO kent een
dagelijks bestuur (Moderamen) waar hij eveneens lid van is.
Veel tijd en energie werden in juli 2017/juni 2018 besteed aan de ANBI-regeling, de fiscale facilitering van
het geven van giften. Daarnaast werd er veel tijd besteed aan Algemene Verordening
Gegevensbescherming, (AVG) welke wet op 25 mei 2018 van kracht werd.
Secundus afgevaardigde namens ons deputaatschap is Mw. Drs. A.E.H. van der Kolk.
CIO-Kerkgebouwenbeheer
Mw. Drs. A.E.H. van der Kolk bezoekt als afgevaardigde naar CIO-K de vergaderingen. Regelmatig kwam
het onderwerp BRIM (Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten) aan de orde. Bij het
onderwerp ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling) kwamen diverse zaken aan de orde zoals
giftenaftrek etc. Een aantal van de behandelde stukken zijn doorgestuurd naar het steunpunt
Kerkenwerk.
CIO-Onderwijs
De commissie CIO-Onderwijs is ingesteld door CIO-plenair in 2007 ten behoeve van het
godsdienstonderwijs op de openbare basisschool. Mw. Drs. A.E.H. van der Kolk is voorzitter van deze
commissie. Nagedacht wordt waar we het meest en het best kunnen scoren om Godsdienstlessen te geven
op openbare scholen.
CIO-Gezondheidszorg
De heer Z.B. Nitrauw is afgevaardigd naar het CIO-G, inzake de gezondheidszorg.
CIO-Justitiepastoraat
Ds. J.B. de Rijke is afgevaardigd naar het CIO-J , het justitiepastoraat. Het CIO-J doet mee in de procedure
van de predikanten om de justitiepredikanten onder te brengen in een register. In de afgelopen periode is
ds. Huib Boersma aan de kerk van Nieuwegein verbonden als justitiepredikant.
Overleg binnen de gereformeerde gezindte
De GKv neemt deel aan het z.g. Breed Beraad (ook wel: Woerdens Beraad), waar voornamelijk kerken van
orthodox-gereformeerde/reformatorische signatuur aan deelnemen. Afgevaardigden zijn: de titulair
voorzitter, ds. M.H. Oosterhuis alsmede mevrouw drs. A.E.H. van der Kolk.
Ons deputaatschap is niet altijd gelukkig met de daar ingenomen standpunten, de verwoording daarvan
en het gevaar van spanning met het CIO als het gaat om het verkeer met de overheid. Het vertrek van de
NGK uit dit beraad is aanleiding voor een nadere bezinning op de deelneming van de GKv aan dit Beraad.
Overleg inzake regiegroep GKv/NGK
Verder is er contact geweest met de Commissie Contact hoge overheid van de NGK (CCHO) wat heeft
geresulteerd in een standpuntbepaling naar de Regiegroep toe, die de toekomstige eenwording van
GKv/NGK begeleidt.
Urk, 1 juni 2018
A.M. van Houdt-Agema,
Secretaris deputaatschap RKO
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