Jaarrapportage SHOCK 2015
Studiedeputaatschap heroriëntering ondersteuning classes en kerken
Inleiding
Nog voordat we onze officiële benoeming ‘op zak hadden’, zijn we als deputaten aan de slag gegaan.
Eén van de eerste acties was het verzoek aan het moderamen om de naam van ons deputaatschap te
wijzigen, want het is onze overtuiging dat in de eerste plaats de classes ondersteund zullen moeten
worden, mede vanwege het wegvallen van de particuliere synodes.
Start
Voorts stellen we vast, dat we niet alleen de GS-opdracht mee moeten nemen in ons rapport, maar ook
andere omgevingsfactoren en ontwikkelingen die invloed hebben op de te ontwerpen regeling, zoals
parttime predikanten (tentenmakers), de mobiliteit onder de predikanten, de positie van de pastorale
werkers, de samenwerkende kerken (GKv, CGK, NGK), het krimpend ledental en de kosten VSE.
Tevens moeten we voorkomen, dat onze conceptregeling de deur dicht gooit voor andere zaken en
ontwikkelingen in onze kerken.
Veldinformatie
De bestaande ondersteuningen in onze kerken worden in kaart gebracht, waaronder de criteria die door
GS11/GSK en ASMP worden toegepast. Werkt de eerste met een min of meer open regeling, de regeling
van ASMP heeft een duidelijk einde en is dus een zgn. gesloten regeling.
De regelingen die de CGK en NGK hanteren verschillen principieel van eerder genoemde regelingen,
omdat deze kerken bij de steunverlening niet iets kennen als een piramidaal model. De meerdere
vergadering wordt wel betrokken bij de inhoudelijke beoordeling, maar wordt niet aangesproken op een
eigen bijdrage aan de steunverlening.
Financiële stromen
Er is contact en overleg met F&B, DKL en SKW om de financiële kant van alle vormen van ondersteuning,
evenals andere lasten waarmee onze kerken te maken hebben, zo gedetailleerd mogelijk in kaart te
brengen. Een zorgvuldige analyse dient hierbij plaats te vinden. Mede met het oog op de door ons
gewenste informatie heeft SKW een enquête naar de kerken, classes en particuliere synoden verzonden.
Vervolgens zijn wij met de ontvangen resultaten weer aan de slag gegaan.
Rapport
Iedere vergadering van ons deputaatschap (in 2015 zes stuks) vindt verdere uitwerking van ons
conceptrapport plaats, waarbij kritiek niet wordt geschuwd, maar er zeer constructief wordt gewerkt. Het
gevolg is, dat halverwege de rit blijkt, dat het rapport voor een groot deel herschreven moet worden. Bij
de nieuwe opzet wordt niet meer de hulpbehoevende kerk gesteund, maar de steunaanvragende classis.
De laatste vergadering vindt plaats met de deputaten ASMP, DKL en GSK. Het brengt ons ten aanzien van
meerdere punten opnieuw tot bezinning en verdere aanpassing van het conceptrapport.
In 2016 zullen ook de deputaten van de CGK en NGK bij ons werk worden betrokken.
Budget
Dankzij carpooling en het vergaderen aan huis blijven we zeer ruim binnen budget, zodat we slechts ca.
25% van het toegekende budget in 2015 nodig blijken te hebben.

