Jaarrapportage ASMP 2015
Inleiding en samenvatting
De hoofdopdracht van het deputaatschap aanvullende steun missionaire projecten (ASMP) bestaat uit het
beschikbaar stellen van aanvullende financiële steun bij missionaire projecten. In het afgelopen jaar is een
subsidie verstrekt voor gemeentestichting in de Achterhoek (project Licht!), het Kleiklooster in een
Amsterdamse Bijlmerflat, een missionaire gemeente in Gent, de pop-up kerk in Amsterdam, waar onder
meer kunstenaars uitgedaagd worden om over het evangelie na te denken, en huiskerken in Maastricht.
Daarnaast is een nieuwe subsidie goedgekeurd voor gemeentestichting in twee VINEX-wijken nabij Den
Haag, die in 2016 van start gaat.
Alle projecten zijn in 2015 bezocht. In de meeste gevallen waren ook (afvaardigingen van) kerkenraden,
classes en PS daarbij aanwezig. De jaarverslagen en ontwikkelingen zijn tijdens deze bijeenkomsten
besproken.
De financiering is volgens plan uitgevoerd door deputaten F&B. De nieuwe gemeente de Aker, in
Amsterdam heeft laten weten financieel zelfstandig te kunnen zijn en heeft geen gebruik meer hoeven
maken van de toegekende afbouwsubsidie. De gemeente Maastricht heeft minder aanvullende steun nodig
gehad, vanwege een regeling met de gemeente in Venlo.
De synode heeft een budget beschikbaar gesteld voor het delen van geleerde lessen van het missionaire
front en voor bezinning op gereformeerde identiteit. Het Praktijkcentrum is in opdracht van ASMP een
onderzoeksproject gestart getiteld: duurzaamheid, innovatie en gereformeerde identiteit.
Ook is er budget beschikbaar voor ondersteuning, toerusting en coaching van gemeentestichters. De
besteding hiervan vindt plaats in overleg, en gebruikmakend van expertise van diverse missionaire
verbanden en netwerken. In 2015 is er geen gebruik gemaakt van dit budget.
Onderzoek duurzaamheid, innovatie en gereformeerde identiteit
De synode heeft een budget beschikbaar gesteld voor het delen van geleerde lessen op het missionaire
front en voor bezinning op gereformeerde identiteit. Deze opdrachten worden op voorstel van het
Praktijkcentrum vormgegeven binnen een onderzoek getiteld: duurzaamheid, innovatie en gereformeerde
identiteit. Met de resultaten hiervan moeten classes en toekomstige projecten geholpen worden om na te
denken over, en te leren van lessen van andere projecten. Ook worden handvatten geboden om na te
denken over duurzaamheid, innovatie en gereformeerde identiteit van kerken en missionaire projecten
binnen de GKv.
Het onderzoek is in 2015 van start gegaan. In 2016 zullen de eerste resultaten van een pilot casestudy
beschikbaar komen, de opzet zal worden geëvalueerd en in 2017 op een tweede classis uitgevoerd
worden. Volgens plan worden begin 2018 de eindproducten opgeleverd en zullen alle classes in de
gelegenheid zijn om met de handreikingen aan de slag te gaan. De financiering van het project vindt plaats
op basis van oplevering en heeft daarmee een langere doorlooptijd dan verwacht.
Ontwikkelingen binnen het deputaatschap
2015 was een jaar waarin ASMP als nieuw deputaatschap van start ging. ASMP heeft de taken en
opdrachten gekregen die onder deputaten OOG door de werkgroep gemeentestichting werden behartigd.
Deputaten OOG hebben een deel van de oude opdrachten overgedragen aan ASMP, waaronder de
opdracht naar gereformeerde identiteit, die door OOG aan het Praktijkcentrum was verstrekt en reeds
gefinancierd.
Dhr. J. Walinga heeft zich teruggetrokken als deputaat. In zijn plaats is ds. Afinus de Vries aangetreden als
deputaat. De benoeming moet nog plaatsvinden door de eerstkomende synode.
Er is vier keer vergaderd in 2015. De verslagen van de vergaderingen geven een beeld van de
ontwikkelingen en zaken die speelden. De projecten zijn zoveel mogelijk door alle deputaten bezocht en
hadden vooral het doel om kennis te maken met de projecten en betrokkenen. Er is door de deputaten
veel samen gereisd en gegeten, in een goede en constructieve sfeer.
Er zijn contacten onderhouden met het netwerk kerklab, deputaten van de CGK en NGK, met Urban
Expression over coachingsmogelijkheden, en er is intensief contact geweest met het Praktijkcentrum over
de vormgeving van het onderzoek. Met deputaten F&B is constructief overleg geweest over het
beschikbaar stellen van budget voor een nieuw project in Den Haag.

1

Jaarrapportage ASMP 2015
Beleid en samenwerking met andere deputaatschappen
Er is een richtlijn opgesteld hoe om te gaan met besluitvorming voor financiering bij projecten waar een
persoonlijke betrokkenheid bestaat van een deputaat bij het betreffende missionair project. In
voorkomende gevallen wordt deze deputaat buitengesloten van de besluitvorming. Dit was het geval bij
advies en besluitvorming over de projecten van Groot Den Haag. Dit is transparant gecommuniceerd en er
zijn in dit traject hierover heldere afspraken gemaakt.
Deputaten van het studiedeputaatschap heroriëntering ondersteuning classes en kerken (SHOCK) zijn met
ASMP en deputaten GSK in gesprek over een nieuw te vormen regeling voor aanvullende steun binnen de
GKv. Dit proces loopt nog.
Op verzoek heeft ASMP meegewerkt aan een enquête van deputaten DKL (kerkelijke lasten) rond nut,
noodzaak en kosten van het deputaatschap.
Financieel verslag
Vanuit de GS is over het jaar 2015 € 324.000 ter beschikking gesteld, waarvan €248.000 voor
gemeentestichting, €9.000 voor onderzoek, en €15.000 voor toerusting. Per saldo is € 219.500 uitgekeerd
aan missionaire projecten. De kosten voor overhead (reis en vergaderkosten) bedroegen € 1.465,32.
Er is € 40.000 per jaar toegekend aan een nieuw project in Leidschenveen/Ypenburg, vermoedelijke
startdatum: maart 2016.
PM
Project

budget GS

vooruitbetaald

realisatie
2015

Gent

€ 72.500,00

€

72.500,00

Maastricht

€ 45.000,00

€

30.000,00

Amsterdam De Aker

€

9.000,00

€

Lichtenvoorde

€ 47.000,00

€

47.000,00

Amsterdam SHK

€ 37.000,00

€

37.000,00

Amsterdam OPK

€ 33.000,00

€

33.000,00

Extra Project
Toerusting
kerkplanters

€ 55.000,00

€

-

€ 15.000,00

€

-

Overhead (reis- en vergaderkosten)

€

1.500,00

€

1.465,32

Praktijkcentrum
(incl. r en v kosten)

€

9.000,00

€

403,90

€ 18.450,00

€ 324.000,00

-

€ 221.369,22

2

