Jaarrapportage MV in de kerk
2015

Opdracht
Door de GS Ede 2014-2015 is besloten dat er naast het deputaatschap MV en ambt een deputaatschap MV
in de kerk zou worden ingesteld:
Besluit 4:
a.
een nieuw deputaatschap M/V in de kerk te benoemen, dat tot taak heeft:
te werken aan de integratie van het Bijbels onderwijs, de confessionele normen en de
praktijk in de Gereformeerde Kerken met betrekking tot de rollen en functies van vrouwen en
mannen in hun onderlinge samenhang, door
1.
actief te beschrijven hoe en op grond waarvan in Gereformeerde Kerken in
verschillende situaties mannen en vrouwen hun gaven inzetten in de gemeente;
2.
daarbij ontwikkelingen, sterke punten, ‘best practices’, maar ook knelpunten en
discussiepunten te signaleren, van een eerste afweging te voorzien en die te
communiceren met de kerken;
3.
over waarnemingen en afwegingen in gesprek te gaan en te blijven met m.n. de
medewerkers aan de Theologische Universiteit en aan het Praktijkcentrum;
4.
het gesprek over de roeping en het recht van vrouwen ook hun gaven in te zetten in
de kerken te stimuleren en te ondersteunen met het oog op een praktijk die het
veelkleurig spreken van de Schrift weerspiegelt, waarbij er bijzondere aandacht is
voor:
a. schriftgetrouw en gehoorzaam bijbel lezen;
b. de invloed van de maatschappij op het denken en handelen van christenen;
c. de bijzondere en aanvullende verschillen tussen man en vrouw.
5.
bij alle hiervoor genoemde activiteiten gericht te vragen naar de diverse ervaringen
en overtuigingen van vrouwen;
b.
wanneer er ontwikkelingen zijn in de kerken op dit punt die voldoende convergeren en
waarvan het verantwoord is om er gemeenschappelijke afspraken over te maken, daarover
aan de dan eerstvolgende generale synode voorstellen te doen;
c.
voorstellen die daar aanleiding toe geven tijdig via deputaten Kerkelijke eenheid en
Betrekkingen buitenlandse kerken te communiceren met binnen- en buitenlandse zusterkerken.
Uitvoering van de opdracht
Voor de uitvoering van de opdracht is het accent gelegd bij onderdeel a. van de opdracht. Door middel van
kwalitatief en kwantitatief onderzoek is informatie verzameld over de te onderscheiden taken en rollen
die mannen en vrouwen binnen de kerk vervullen.
Het kwalitatieve onderzoek is voorbereid in samenwerking met het Praktijkcentrum en uitgevoerd door
deputaten. Door gesprekken met vier vertegenwoordigers (m/v) in 13 kerkelijke gemeentes is een beeld
gekregen van de diversiteit in opvattingen over de taken die vervuld worden en 'mogen' worden door
vrouwen binnen de kerk. Door het Praktijkcentrum is een samenvattend onderzoeksverslag gemaakt. Op
basis van dit verslag is een brochure geschreven.
Vervolgens is met behulp van het materiaal uit het kwalitatief onderzoek een kwantitatief onderzoek
uitgezet onder alle scribae van de Gereformeerde Kerken. Met een respons van 76% is een goed
representatief resultaat verkregen. In dit onderzoek is gevraagd naar de participatie van mannen en
vrouwen in een groot aantal taken binnen de gemeente. Het onderzoek is uitgevoerd door het
Praktijkcentrum. Hoofdlijnen van het resultaat van het kwantitatief onderzoek worden in de eerder
genoemde brochure verwerkt.
Om het gesprek in de kerken over vragen rond de rol en taken van mannen en vrouwen binnen de kerk te
stimuleren is door deputaten aan de kerken aangeboden om een gemeentevergadering te verzorgen. Deze
gemeenvergaderingen zullen plaatsvinden in het voorjaar van 2016. Inmiddels (februari 2016) hebben 39
kerken hierover contact gehad met het deputaatschap en is met 23 kerken een afspraak gemaakt.
Daarnaast zullen nog enkele gemeentevergaderingen in september worden belegd. In overleg met het
Praktijkcentrum is een format voor deze avonden ontworpen. De uitkomsten van de gesprekken op deze
gemeentevergaderingen zullen via een vast format worden geïnventariseerd en samengevat in een
document (brochure?). Enkele kerken zullen zelf een gemeentevergadering verzorgen. Zij kunnen
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hiervoor gebruik maken van het door deputaten in samenwerking met het Praktijkcentrum ontwikkelde
model.
Voor de communicatie (communicatieplan, brochures) is samenwerking gezocht met de
communicatieadviseur van de GKv.
Samenwerking MV en ambt
Er is regelmatig contact tussen deputaatschappen MV en kerk en MV en ambt. Naast een gezamenlijke
vergadering aan het begin van het traject, vindt regelmatig bilaterale afstemming plaats. De resultaten van
het kwantitatief en kwalitatief onderzoek zijn gedeeld met M/V en ambt.
Overwogen wordt om in het najaar, na het verschijnen van het rapport van MV en ambt (en het
verschijnen van een boek over de rol van de vrouw in de kerk door een werkgroep binnen de kerken),
samen met deputaten MV en ambt regionale avonden te beleggen om thema's uit het rapport te bespreken
in het midden van de kerken.
Budget
Naast een budget voor de (reis)kosten van deputaten is door de GS een budget beschikbaar gesteld van
€ 20.000 voor onderzoek. Voor de beide uitgevoerde onderzoeken is inmiddels ongeveer de helft van het
budget gebruikt. Voor de organisatie en voorbereiding van de gemeentevergaderingen in het voorjaar
2016 en de regionale bijeenkomsten in het najaar 2016 (bijdrage Praktijkcentrum, verslaglegging,
brochures etc.) zal een groot deel van het nog resterende budget noodzakelijk zijn.
Voor deputaten MV en kerk,
Jan Knepper
voorzitter

