2013 & 2014 jaarrapportage hulpbehoevende kerken (GS11)

In beide jaren besteedden wij veel aandacht aan het anticiperen op de herziene Kerkorde en de
voorbereidingen GS 2014. Met name het liquideren van bestaande PS’ en heeft ingrijpende consequenties
voor dit deputaatschap.
Om tot adequate voorstellen voor de GS 2014 te kunnen komen hebben wij intensief overleg gehad met de
deputaten F&B. Dit overleg werd in een soort “toekomstkader” geplaatst: als aanvragen voor financiële
ondersteuning voortaan van de classes komen, wat zal dit dan tot gevolg hebben voor de hoogte van het
jaarlijkse bedrag dat de GS hiervoor beschikbaar moet stellen?
Gezien de druk vanuit de kerken om de landelijke quota niet (te veel) te laten stijgen, werd gezocht naar
inperking van de landelijke ondersteuning. In onze gezamenlijke zoektocht hebben wij o.a. van al onze
criteria bekeken of zij kunnen worden aangescherpt, of dat nieuwe criteria kunnen worden toegevoegd.
De zoektocht leverde aanvankelijk geen resultaat op dat voor beide deputaatschappen werkbaar zou zijn.
Tijdens de GS 2014 is dit zoeken voortgezet en met behulp van de Financiële Commissie van de GS 2014
konden wij de GS voor de drie “partijen” aanvaardbare voorstellen doen. Deze heeft de GS overgenomen.
Het uiteindelijke resultaat treft u hier aan:
http://www.gkv.nl/organisatie/deputaatschappen/hulpbehoevende-kerken-gs11
Tijdens een presentatie van deputaten herziene Kerkorde werden deputaten GS11 en OOG geprikkeld
samen om de tafel te gaan zitten. De wijzigingen in de Herziene Kerkorde bieden een kans om de
regelingen art.11KO en ASE te integreren.
Overleg tussen beide deputaatschappen heeft geleid tot het indienen aan de GS 2014 van een gezamenlijk
voorstel m.b.t. het onderzoeken van mogelijkheden tot integratie.
De GS 2014 besloot:
“Een studiedeputaatschap heroriëntatie ondersteuning kerken in te stellen voor het aanreiken van
kaders en uitgangspunten van een regeling voor ondersteuning van kerken op grond van artikel
HKO G82.2 waarbij de huidige regelingen voor aanvullende steun en artikel 11 KO als basis dienen
en de in het verzoek tot instelling genoemde contouren voor deze regeling worden gerespecteerd.”
Dit studiedeputaatschap is onder de naam SHOCK (“Studiedeputaatschap heroriëntatie ondersteuning
classes en kerken”) voortvarend van start gegaan met één van onze deputaten aan boord.
Een eerdere gedachte was om te onderzoeken of overdracht van alle taken van ons deputaatschap zijn
over te dragen aan dep. F& B. Een kort onderzoekje in 2013, waaruit geconcludeerd werd: “dat GS11
materie nog niet voldoende is doorontwikkeld om te integreren.”

