Jaarrapportage deputaten relatie kerk en overheid (RKO)
2015
Algemeen
In de verslagperiode hebben wij als deputaten twee maal vergaderd, namelijk op 5 maart en 18 september
2015. Het huidige deputaatschap bestaat uit ds. P.L. Voorberg (titulair voorzitter ), prof. dr. A.L.Th. de
Bruijne , B. Kamsteeg (secretaris en penningmeester), mw. drs. A.E.H. van der Kolk, E. van Middelkoop
(samenroeper), ds. J.B. de Rijke en mr. T. Stelpstra.
Titulair voorzitter
Zoals gebruikelijk heeft de titulair voorzitter, ds. P.L. Voorberg , in januari 2015 de nieuwjaarsreceptie van
Koning Willem Alexander bijgewoond.
Daarnaast heeft hij 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’)
Ook heeft hij een gesprek bijgewoond op de VU over het ambt en hoe geestelijk leiderschap functioneert.
Hij leverde een bijdrage aan een druppel jou, gebeden, een uitgave van de Raad van Kerken en bezocht de
afscheidscolleges van diverse hoogleraren aan de Theologische Universiteit. Hij nam namens de kerken
het boek Goed gelovig in ontvangst en ging in op diverse vragen van journalisten via de geschreven pers en
de Radio.
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 ook in 2015 besteed aan de zorg. ANBI-regeling, de fiscale facilitering van het
geven van giften.
Secundus afgevaardigde namens ons deputaatschap is mw. drs. A.E.H. van der Kolk.
CIO-Kerkgebouwenbeheer
B. Kamsteeg bezoekt als afgevaardigde naar CIO-K de jaarlijkse 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 afgevaardigd naar deze
commissie. Nagedacht wordt waar we het meest en het best kunnen scoren om Godsdienstlessen te geven
op openbare scholen.
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.
Overleg binnen de gereformeerde gezindte
Alle kerkverbanden opereren met hun deelname aan het Breed Beraad (Woerdens Beraad) binnen hun
kerkelijk mandaat. Alle kerkverbanden vinden deelname waardevol. Zo heeft het Breed Beraad in oktober
een gesprek gehad met koning Willem Alexander.
B. Kamsteeg
17 februari 2016
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