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Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde
Kerken in Nederland. Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen
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Voorwoord
De rapportage van deputaten OOG is verdeeld over drie rapporten:
Rapport Algemeen
Rapport Gemeentestichting
Rapport Praktijkcentrum
Hier treft u het Rapport Algemeen aan, waarin deputaten OOG verantwoording afleggen van
alle werkzaamheden met betrekking tot het onderwerp ‘Ondersteuning Ontwikkeling
Gemeenten’. In het separate rapport Gemeentestichting wordt specifiek ingegaan op
werkzaamheden die verband houden met de financiële ondersteuning van
gemeentestichtingsprojecten. Het Rapport Praktijkcentrum wordt aangereikt vanuit de
Stuurgroep Praktijkcentrum, bestaande uit bestuurders van de drie deelnemende partijen
(drs. J. de Jong, lid College van Bestuur TU; drs. J.D. Schaap, voorzitter college van bestuur GH,
dr. J. M. van der Eijk, voorzitter deputaatschap OOG).
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Missie m.b.t. Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten

Deputaten OOG hebben als taak de gemeenten in hun ontwikkeling te ondersteunen en
hebben daartoe het Centrum Dienstverlening ingericht. We beschouwen het als onze
kerntaak om de kerken zo te dienen dat zij ‘toegroeien naar Hem die het Hoofd is, Christus’.
Die groei is de beweging die wij willen ondersteunen. Alleen díe gerichtheid brengt de
onderlinge verbinding tot stand in de gemeenschap die wij mogen vormen.
We hanteren daarbij drie strategische thema’s:
doordenken: dit aspect gaat over het taxeren en doordenken van ontwikkelingen in onze
kerken. We weten ons hierbij onderdeel van een bredere gemeenschap. Overal
om ons heen wordt immers hierover nagedacht: in de kerken door mensen die
goed opgeleid zijn en heel goed weten wat van belang is voor de plaatselijke
kerkelijke ontwikkeling; in instellingen als GH, CHE, TUK, TUA door
professioneel geschoolde medewerkers; in het buitenland door kerkleiders en
opiniemakers; etc. Daarom is het van belang dat er sprake is van …
… verbinden: de kennis gegenereerd op plaatsen zoals hierboven genoemd moet worden
benut door het opzetten van kennisnetwerken en het aangaan van strategische
allianties/convenanten/samenwerkingsverbanden. Het ultieme doel is dat wij
en de kerken gaan …
… bewegen: door onze producten, ons advieswerk, onze toerusting/begeleiding
ondersteunen we gemeenten in hun kerntaak mensen te helpen bij het vinden
en dienen van onze goede God.

2 Verslag werkzaamheden
In dit verslag van de werkzaamheden volgen we de instructie GS Harderwijk 2011 (Acta art.
52 besluit 7, bijlage 5.5 onderdelen 1 t/m 5)
Een uitgebreidere verslaggeving is te vinden in jaarverslagen van Centrum Dienstverlening
over 2011, 2012 en later 2013 (zie http://www.gkv.nl/jaarrapporten-2011-14/11352/).
Per 1 september 2013 is Centrum Dienstverlening opgegaan in het Praktijkcentrum.
A.
Inrichting en aansturing Centrum Dienstverlening (Besluit 7, Instructie 1)
Het Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken ondersteunt en adviseert kerken bij
kerk-zijn. In het Centrum werken beleidsmedewerkers/adviseurs (fte 4,5), ondersteunende
staf (fte 4,3) en een directeur (fte 0.60). De verdeling van fte´s tussen adviseurs en
ondersteunende staf geeft zorg ten aanzien van de houdbaarheid van het Centrum
Dienstverlening in de huidige vorm. De directeur stuurt de organisatie aan door aan het
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begin van het kerkelijk seizoen met medewerkers een jaarplan op te stellen. In het plan
wordt een verdeling gemaakt van de te besteden tijd. Voor het jaar 2012 was de verdeling als
volgt:
het werken in en met kerken (69%)
contacten met kerken en andere partners (11%)
doordenken van trends en vragen en schrijven van publicaties in bladen en via blogg’s
(20%)
Per kwartaal worden de resultaten gemeten en besproken met medewerkers en deputaten.
Deputaten OOG zien toe op het functioneren van het Centrum en keuren plannen,
rapportages en financiële jaarverslagen goed. Bij zaken die de goede voortgang van het werk
structureel verstoren, nemen ze indien nodig actie. In dit verband werd in 2012 in goed
overleg besloten tot de beëindiging van het arbeidscontract van de toenmalige directeur en
tot de benoeming van een interim-directeur in afwachting van de oprichting van het
Praktijkcentrum.
B.
Werkvelden (Besluit 7, Instructie 2)
Het Centrum is ingericht volgens de werkvelden; Pastoraat & Toerusting, Missionair,
Kinderen & Jongeren en Ambten & Gemeente. Beleidsmedewerkers/adviseurs krijgen
werkvelden toegewezen en kunnen zich ook op andere werkvelden bewegen. Zij werken in
de kerk en verzorgen lessen op de GH/TU en workshops tijdens conferenties. Ze ontwikkelen
waar nodig trainingen en cursusmateriaal.
C.
Stimuleren en ondersteunen plaatselijke kerken (Besluit 7, Instructie 3 en 5.d.)
Enkele concrete werkzaamheden vermelden we hier onder verdere verwijzing naar de
jaarverslagen.
Ten behoeve van de plaatselijke kerken zijn bestaande producten verbeterd, o.a.:
een cursus om onderling pastoraat te bevorderen (zorgen voor elkaars geloof)
een cursus voor ambtsdragers en gemeenteleden om inzicht te krijgen in de ambten
(allemaal Priesters)
een instrument voor kerkenraad en gemeente om inzicht te krijgen in het
functioneren van de gemeente (de KerkSpiegel)
een handleiding over jongerenbeleid (jongeren in de gemeente)
Nieuwe informatieavonden en producten zijn ontwikkeld, o.a.:
opzetten van missionaire leergroepen samen met de missionair consulent van de NGK
ontwikkelen van informatieavonden over generaties in de kerk met de GH (Jong en
Oud)
ontwikkelen van een catechesemethode over seksualiteit (IK wil jou)
D.
Communicatie (Besluit 7, Instructie 4)
Elk jaar wordt de inzet van de medewerkers en de behaalde resultaten beschreven in een
jaarverslag. Het verslag wordt gepubliceerd op de site en naar partners gestuurd of in de
vorm van een poster naar kerken gestuurd. Via een maandelijkse nieuwsbrief worden
kerken op de hoogte gehouden van activiteiten en nieuwe producten en ontwikkelingen.
Het blad Zout heeft de focus verbreed van evangelisatie en missionaire initiatieven naar de
praktijk van alledag in een missionaire kerk of bij missionair gerichte kerkleden. Het aantal
abonnementen is in de loop van de jaren gedaald. Het blad is budgetneutraal uitgebracht.
Een verbreding van de doelstelling van het blad naar de hele dienstverleningsketen bleek
verwarrend gezien de identiteit die het blad in de loop der jaren heeft opgebouwd. Bij de
start van het Praktijkcentrum zal behoefte zijn aan een breed communicatiekanaal met de
kerken; omdat het blad Zout die functie niet heeft kunnen vervullen en het Praktijkcentrum
een eigen invulling zal geven aan de communicatie met de kerken, is besloten het blad Zout
op te heffen. Het laatste nummer is verschenen in november 2013.
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E.

Samenwerking (Besluit 7, Instructie 5)
a.
Samenwerking ten dienste van de uitvoering van de taken
b.
Dienstverlenende deputaatschappen/TU/derden (Instructie 5.b.)
Deputaten OOG/Centrum Dienstverlening hebben met vele organisaties en kerken contacten
opgebouwd en benut bij de uitvoering van de taken. In de hiernavolgende beschrijvingen is
dat afleesbaar.
Met de Gereformeerde Hogeschool Zwolle en de Theologische Universiteit is in vier
projecten samengewerkt ter voorbereiding van de vorming van het Praktijkcentrum. Vanaf
januari 2013 werkt een medewerker van de Theologische Universiteit nauw samen met de
adviseurs van het Centrum om in aanloop naar het Praktijkcentrum de dienstverlening goed
af te stemmen.
Met een brede groep van partners (de Theologische Universiteit Kampen, de Gereformeerde
Hogeschool Zwolle, de Driehoek, Stichting Present, dit Koningskind, Y4C, IFES, etc.) wordt
samen gewerkt aan trainingsmateriaal voor doelgroepen of zijn gesprekken gaande over
uitbreiding van samenwerking.
Met het deputaatschap ZHT heeft een afstemmend gesprek plaatsgevonden. We delen een
voor gezond kerk-zijn essentieel gezamenlijk verlangen: plaatselijke kerken die missionair
bezig zijn in de eigen omgeving en die ondersteuning bieden aan missionaire activiteiten in
Gods wijde wereld. We hebben de intentie uitgesproken om in overleg met het
Praktijkcentrum passende werkvormen te ontwikkelen om gemeenten te faciliteren in het
aandacht geven aan beide taken. Ook het borgen van adequate toerusting van
gemeentestichters en onderzoek naar het leggen van contact met mensen uit een andere
cultuur en/of een andere sociale kring zullen aandacht krijgen.
Met de medegebruikers van het Gbouw wordt maandelijks overlegd en afgestemd op
organisatorisch en inhoudelijk vlak. Dit heeft geleid tot samenwerking met Present tijdens de
landelijke Present dag en samenwerking met de LPB inzake de websites ‘opkijken.nl’ en
‘gelovenindekerk.nl’. De laatste site wordt opgezet en onderhouden in samenwerking met de
CGK en IZB.
c.
Stimuleren toegepast onderzoek (Instructie 5.c.)
Deze instructie is uitgevoerd in het kader van de opdracht van GS aan TU en OOG om in
samenwerking met de GH te komen tot de oprichting van een Praktijkcentrum. Het rapport
van het Praktijkcentrum doet uitgebreider verslag van dit onderdeel. In dit algemene rapport
van OOG reiken we een samenvattend overzicht aan.
1. Gemeentestichtingsmethodieken (Acta art. 52/besluit 3.a.)
Dit project richt zich deels op inventarisatie en evaluatie binnen bestaande projecten, deels
op nader onderzoek ten behoeve van visievorming op het verschijnsel 'gemeentestichting'.
Door middel van evaluatieonderzoek, empirisch onderzoek en literatuuronderzoek wordt op
de verschillende deelvragen antwoord gezocht. In dit project ( projectleider dr. H. Schaeffer
(docent-onderzoeker TU)), is allereerst gezocht naar een definiëring van wat tot de
'gereformeerde identiteit' behoort. Het gaat daarbij om het volgende: 1) de kern van het
gereformeerd belijden, 2) de vormgeving van dat belijden in de wijze waarop de christelijke
gemeente zich heeft ontwikkeld in ecclesiologische zin en 3) de wijze waarop dit belijden
zich confronteert met de buiten-kerkelijke samenleving. Verschillende deelprojecten van
studenten aan de TU zijn uitgevoerd en onder leiding van dr. Paas (TU) wordt nader
onderzoek gedaan naar motieven in Europa om tot gemeentestichting over te gaan. Een deel
van het promotieonderzoek van drs. A. de Jonge (docent GH, beoogde promotoren prof. dr. S.
Paas en prof. dr. M. te Velde) richt zich op verschillende ecclesiologische modellen die in
gemeentestichting benut worden, dan wel daaruit naar voren komen. Een eindrapport wordt
niet voor medio 2014 verwacht.
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2. Onderzoek Diversiteit
Het doel van dit project was tweeledig:
verkrijgen van een genuanceerd beeld middels kwalitatief onderzoek onder kerkelijke
experts over welke identiteitsbepalende onderwerpen binnen de GKv groot verschil
van mening bestaat
ondersteuning van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt met betrekking tot een
openhartige dialoog over (deze) identiteitsbepalende onderwerpen.
Echter het kwalitatieve onderzoek bevestigde de veronderstelling dat de echte dialoog over
identiteit en diversiteit vooralsnog achterwege zal blijven. Daarom zijn niet de concrete
onderwerpen, maar is de daaronder liggende dialoog over de onderwerpen identiteit en
diversiteit centraal gesteld. Die dialoog willen we voeden middels een brochure voor
kerkenraden, een werkmap voor bijbelstudieverenigingen (jong en oud) en diverse
programma's om de dialoog hierover binnen kerkenraad en gemeente op gang te brengen.
Om dit specifiek te kunnen maken voor plaatselijke gemeente en tevens inzichtelijk te maken
hoe landelijk gedacht wordt over diversiteit bieden we de kerken een meetinstrument aan in
de vorm van een brochure met werkvormen.
3. Haalbaarheidsonderzoek catechetenschool (Acta Art. 52/besluit 3)
Dit onderzoek (Projectleider drs. W. Malda (docent-onderzoeker GH)) stelt zich ten doel om
een analyse te bieden van redenen waarom catecheten beginnen en stoppen met het
uitvoeren van catechese. Tevens beoogt dit onderzoek de behoefte(n) aan toerusting voor
het catechesewerk te peilen. Dit zal duidelijkheid moeten scheppen over de wenselijkheid
van een eventueel vorm te geven catecheseschool. De gestelde onderzoeksvraag wordt
onderzocht door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder een steekproef van
catecheten en contactpersonen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De rapportage
zal plaatsvinden begin 2014, zodat op de GS Ede 2014 een beslissing genomen kan worden of
verdere ontwikkeling van een catechetenopleiding wenselijk is.
4. onderzoek naar alternatieven voor de bekostiging van gemeentestichting
Zie het OOG-rapport gemeentestichting.
d.
Plaats van kinderen/jongeren in de kerken versterken
Centrum Dienstverlening heeft diverse programma’s ontwikkeld voor jongeren, veelal in
samenwerking met anderen, b.v. Cursus jongerenpastoraat, In gesprek over seks,
Catechesemethode Ik wil jou, Jongeren en de kerkdienst, enz. We verwijzen verder naar de
jaarverslagen van Centrum Dienstverlening.
e.
Facilitaire medewerking E&M (Instructie 5.e.) en TMW
Overeenkomstig het besluit van de GS Harderwijk 2011 is een goede, faciliterende
samenwerking gerealiseerd tussen deputaten E&M deputaten en OOG / Centrum
Dienstverlening.. Deputaten E&M zijn verantwoordelijk voor definiëring en uitvoering van
beleid. Het Centrum Dienstverlening verzorgt de inning van de jaarlijkse collecte en besteedt
op zijn website aandacht aan het evangelisatiewerk onder moslims in Nederland in het
algemeen en het werk van E&M in het bijzonder. I.v.m. het beëindigen van het Centrum
Dienstverlening is deze taak ondergebracht bij F&B.
f.
Mensen met een beperking, voorheen Depin (Instructie 5.f.)
Diverse activiteiten en publicaties zijn tot stand gekomen ten behoeve van gemeenteleden
met een beperking, veelal in samenwerking met anderen.
In samenwerking met het instituut voor Theologie en Sociale Integratie werd een zgn.
Opzoekboekje ontwikkeld. In dit ‘Vademecum voor een inclusieve kerk’ staan 52 tips voor
communicatie met gemeenteleden met een beperking.
In samenwerking met www.datjegroeienmag.nl zijn twee workshops aangeboden en
uitgevoerd voor catecheten die werken met mensen met veel verstandelijke beperkingen.
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Dit Koningskind heeft een aantal modules ontwikkeld voor de toerusting van ambtsdragers,
deels gefinancierd uit het budget van Centrum Dienstverlening.
In samenwerking met Geloof.nu zijn door Centrum Dienstverlening workshops aangeboden
aan catecheten die werken met mensen met beperkingen. Geloof.nu heeft catechesemateriaal
zodanig vormgegeven in Beeldboeken dat ook jongeren met beperkingen kunnen
participeren in catechese.
Aan de ontwikkeling ‘Handboek voor catecheten’ is meegewerkt. In dit handboek wordt
nadrukkelijk aandacht gegeven aan catechese aan mensen met beperkingen.
g.
Website homoindekerk (Instructie 5.g.)
De commissie Website Homoseksualiteit van de Landelijke Vergadering (NGK) en deputaten
OOG hebben de uitvoering van de werkzaamheden opgedragen aan de Redactie Website
homoindekerk.nl.
Het uitgangspunt dat “Gods Woord de seksuele omgang heeft verbonden aan de relatie manvrouw binnen het huwelijk”, is op de website geplaatst bij het onderdeel doelstellingen. Ook
is de layout op de home-pagina aangepast, waardoor de niet bedoelde suggestie dat de
website de opvattingen van de NGK en de GKv verwoordt, is weggenomen.
Aan de kerken en de predikanten van de CGK, GKv en NGK zijn in 2012 verzoeken gedaan tot
het aanleveren van beleidsdocumenten, artikelen, preken, etc. die een plaats kunnen krijgen
op de website homoindekerk. Ook is gevraagd op de plaatselijke website een link te plaatsen
die verwijst naar de website homoindekerk.
De website wordt redelijk intensief bezocht door gemiddeld sterker geïnteresseerde
bezoekers dan bij websites gebruikelijk is. Over de afgelopen 3 jaar zijn ruim 16.000
bezoekers geteld.

3 Overige opdrachten deputaten OOG
Evaluatie Bijdrage Centrum Dienstverlening aan ontwikkeling gemeenten (besluit 5)
Centrum Dienstverlening werkt aan de hand van jaarplannen. Bij de verdeling van tijd over
de diverse onderdelen is als uitgangspunt gesteld dat 60% van de tijd besteed diende te
worden aan werken in de kerken, 30% aan productontwikkeling en 10% aan
bedrijfsvoering.
Gebruikmakend van een tijdschrijfsysteem is een inventarisatie gemaakt van het feitelijke
aantal uren dat besteed is aan werken in de kerken, productontwikkeling en intern overleg.
In tabellen 1 en 2 is voor het jaar 2012 (zie jaarverslag) een aantal belangrijke kerngegevens
weergegeven.
Een evaluatie door deputaten van de bedrijfsvoering in 2012 leidt tot de volgende
observaties en conclusies:
1.
Het aantal klantvragen en klantcontacten is in 2012 licht toegenomen. De meeste
vragen betreffen adviezen over te volgen beleid in kerkenraad of commissie. Wij
concluderen hieruit dat het Centrum een belangrijke functie vervult als vraagbaak en
adviesbureau.
2.
In 2011 en 2012 waren de ontvangsten uit de deelnemersgelden van een
onaanvaardbaar laag niveau (10% van de uitgaven). Hieraan zijn mede debet a) een
veranderend karakter van de dienstverlening (langduriger trajecten, zonder dat daar
een factuur tegenover staat) en b) groei in de capaciteit van gemeenten om zelf
projecten uit te voeren en zelf toe te rusten met behulp van goed materiaal, verschaft
door het Centrum Dienstverlening en anderen.
3.
Er zijn terechte vragen over het bestaansrecht van het Centrum Dienstverlening in
zijn huidige vorm. Deze vragen worden mede gevoed door a) de relatief hoge kosten
van het centrum, b) ontwikkelingen in de gemeenten (deskundigheid van
gemeenteleden, toegang tot informatie via het internet, concurrerende
dienstverleners) en c) de beperktheid van het aanbod van diensten (goed in
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advisering en training, minder goed in het doen van onderzoeken en in het uitvoeren
van gezaghebbende, theologische studies).
Deze evaluatie ondersteunt de inzet van deputaten OOG om het huidige Centrum
Dienstverlening op te heffen en om samen met TU Kampen en GH Zwolle te komen tot een
nieuw Praktijkcentrum dat een breder pakket van diensten kan aanbieden aan de kerken en
dat tegelijkertijd een minder groot beroep doet op een algemene bijdrage van de kerken via
quota. Deputaten realiseren zich hierbij dat de opheffing van het Centrum Dienstverlening
gepaard gaat met verlies van banen en met hieraan verbonden negatieve consequenties voor
medewerkers. Middels een goed sociaal plan zetten wij ons in om deze consequenties zoveel
mogelijk te beperken.
Samenwerking OOG – GDD (Besluit 6)
Met de consulent van het Diaconaal Steunpunt bestaat op structurele basis afstemming over
activiteiten en plannen. Een landelijke dag voor diakenen werd gezamenlijk voorbereid en
uitgevoerd. Het Generaal Diaconaal Deputaatschap is nauw betrokken geweest bij de
ontwikkeling van missie en het businessplan van het Praktijkcentrum.

4 Financiën
De Generale Synode Harderwijk 2011 stelde met betrekking tot de opgedragen
werkzaamheden met betrekking tot de ondersteuning ontwikkeling gemeenten (besluit 8)
voor de jaren 2012 tot en met 2014 jaarlijks een budget van € 595.100,-- ter beschikking.
Jaarlijks wordt een jaarverslag over de realisatie van de doelstellingen en de financiële
resultaten uitgebracht en via de website van de Gkv ter kennis gebracht van de kerken. Bij
het financiële jaarverslag tot en met 2012 is een controleverklaring afgegeven door Vivan
accountants – adviseurs te Kampen. Over het jaar 2012 is de instructie zoals benoemd in
besluit 7 ruimschoots binnen het budget uitgevoerd.
In verband met het onderbrengen van diverse opdrachten van deputaten OOG bij het
Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken wordt een deel van het aan OOG verstrekte budget
voor 2013 en 2014 verstrekt aan het Praktijkcentrum. Het totaal aan te wenden bedrag over
de periode van 1 september 2013 – de start van het Praktijkcentrum - tot en met 31
december 2014 bedraagt € 466.666,--. (2013: € 166.666,--, 2014: € 350.000,--). Met
deputaten F&B is overleg gevoerd over de financiële consequenties en risico-inschatting van
deze overgang.
De kosten die verbonden zijn aan de opheffing van het Centrum Dienstverlening en het
opstarten van het Praktijkcentrum komen grotendeels ten laste van het jaar 2013 en zullen
transparant gemaakt worden in het financiële jaarverslag voor dit jaar. Hieronder vallen o.a.
de kosten van de uitvoering van het sociaal plan en advieskosten van specialisten. In het jaar
2013 zal dientengevolge een negatief exploitatieresultaat zichtbaar worden, dat naar
verwachting in 2014 gecompenseerd kan worden met een positief exploitatieresultaat van
eenzelfde omvang. Ultimo 2014 wordt de financiële positie afgewikkeld met deputaten F&B,
het saldo van de algemene reserve zal terugvloeien naar F&B.

5 Aanvullende opdrachten OOG
Inrichting Praktijkcentrum (Acta art. 66A / besluit 6a)
Per 1 september 2013 is het Praktijkcentrum (verder PC) van start gegaan, onder aansturing
van een Stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de drie deelnemende partijen (drs. J. de
Jong, lid College van Bestuur TU; drs. J.D. Schaap, voorzitter college van bestuur GH, dr. J.M.
van der Eijk, voorzitter deputaatschap OOG). Conform de opdracht van de GS 2011 omvat het
PC dienstverlening aan de kerken zoals omschreven in de aan deputaten OOG verstrekte
opdrachten, de onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten van de theologische opleiding
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van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle en activiteiten van de vakgroep Praktische
Theologie van de Theologische Universiteit Kampen. Deputaten van GDD besloten om niet
formeel samen te gaan werken in het PC, maar op projectbasis zo veel als nuttig is die
samenwerking te zoeken. In een separate rapportage van het PC worden het business plan
(inclusief juridische, financiële en personele aspecten), het beleidsplan voor de komende
drie jaar, de verantwoording van de ondertussen uitgevoerde projecten en de gehanteerde
kwaliteitsnormen en productienormen toegelicht. Per 1 januari 2014 zal een directeur
worden aangesteld die verantwoordelijk is voor de organisatorische en inhoudelijke gang
van zaken, alsmede het formele overleg met en de rapportages aan de kerken, de TU Kampen
en de GH Zwolle. Voorgesteld wordt het PC in de kerkelijke structuur in te bedden als
Zelfstandig Orgaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Onderbrengen functies OOG (Acta 66A /besluit 6j.)
Na de oprichting van het PC verliest het deputaatschap OOG een belangrijk deel van zijn
taken. De overgebleven taken zijn: participatie in het toezicht op de website homoindekerk
en begeleiding van en toezicht op missionaire projecten die landelijke kerkelijke steun
ontvangen.
Met betrekking tot de vormgeving van de overgebleven taken en de afbouw van de Centrum
Dienstverlening gerelateerde taken adviseert het deputaatschap de synode het volgende.
Website homoindekerk
Het werk voor deze website is weliswaar vooral gericht op het verzamelen van beschikbare
lectuur, kerkelijke besluiten, portretten, enz. maar er worden ook keuzes gemaakt van
inhoudelijke aard: zijn scribenten bereid om zich te laten aanspreken op argumenten vanuit
Gods Woord. Daarnaast bewaakt de redactie het uitgangspunt (besluit GS 2011) dat Gods
Woord de seksuele omgang heeft verbonden aan de relatie man-vrouw binnen het huwelijk.
De redactie zorgt o.a. voor evenwichtigheid bij de plaatsing van content.
Deze taak kan o.i. vanuit het PC in overleg met de overige redactieleden van de NGK goed
gestalte krijgen. De directeur van het PC mandateert namens hem/haar een persoon die deze
rol vervult.
Missionaire projecten
OOG heeft een aantal belangrijke taken m.b.t. gemeentestichting. Ter ondersteuning van het
deputaatschap is er een Werkgroep Gemsti die verantwoordelijk is voor uitvoering en
beleidsvoorbereiding. Deputaten OOG hebben een besluitvormende verantwoordelijkheid
m.b.t. kaders en toekenning van aanvullende steun.
Op hoofdlijnen onderscheiden we deze taken:
i.
Toezicht op bestaande projecten en toekennen/afbouwen van aanvullende steun
onder toepassing van vastgestelde criteria. (besluit 4/besluit 5.6.a/b/d/f)
ii.
Overleg missionaire deputaatschappen op niveau classis/(PS)/GS (besluit 2)
iii.
Toekennen aanvullende steun aan nieuwe projecten onder toepassing van
vastgestelde criteria. (besluit 4.b/5.6.c/f)
iv.
Dienstverlening aan de kerken inzake missionaire ontwikkeling/geleerde lessen.
(besluit 3c).
v.
Specifieke OOG-opdrachten: oprichten A&SC (besluit 2); onderzoek gemstimethodieken (besluit 3a); gereformeerde identiteit (besluit 3b); alternatieve
bekostiging (besluit 3d); afstemming GS11 (besluit 5.6.e)
Deputaten OOG stellen voor de onderdelen iv en v onder te brengen in het PC.
M.b.t. de onderdelen i, ii en iii stellen deputaten OOG voor dat ze worden ondergebracht in
een zelfstandig deputaatschap aanvullende steun missionaire projecten. Dit deputaatschap
gebruikt de Regeling aanvullende Steun Gemeentestichting (GS2011) als basis voor adviezen
en beslissingen.
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Afbouw (functies van) OOG (Acta 66A/besluit 6.l.)
Deputaten OOG stellen voor het deputaatschap OOG op te heffen met ingang van januari
2015. In 2014 kunnen dan onder zijn verantwoordelijkheid enkele resterende taken worden
afgewikkeld, zoals de beëindiging van eventueel nog lopende contracten verband houdend
met het Centrum Dienstverlening, financiële eindrapportage m.b.t. aan OOG toegekende
budgetten over de periode 2011-2014, overdracht van het archief, en overdracht taken naar
een nieuw te benoemen deputaatschap aanvullende steun missionaire projecten.

Bijlagen
1 Instructie GS Harderwijk 2011
GS Harderwijk 2011 Acta art. 52 besluit 7
ten behoeve van de werkzaamheden van deputaten de volgende instructie vast te stellen:
Instructie deputaatschap ondersteuning ontwikkeling gemeenten
1. Algemeen
a.
het Centrum Dienstverlening verder inrichten en aansturen volgens de gebruikelijke
regels van goed bestuur;
b.
deputaten OOG en het Centrum Dienstverlening richten zich bij hun werk op de groei
van de gemeente ‘naar hem die het hoofd is, Christus’ (Efeziërs 4:15);
c.
de focus is daarbij gericht op:
de uitdagingen waarvoor onze kerken staan op het gebied van gemeentegroei,
gemeentestichting en gemeentevitalisering;
het actief ontwikkelen en uitdragen van adviezen, methodieken en materialen
ter ondersteuning van de gemeenten;
het inspelen op de vraag uit de gemeenten naar de diensten van het Centrum
Dienstverlening;
het inschakelen en benutten van expertise aanwezig in de kerken en aan de
kerken gelieerde instellingen en deputaatschappen.
2. Werkvelden
de samenhang tussen activiteiten verhogen door het inrichten van de volgende werkvelden:
a.
ambt en gemeente;
b.
diaconaat;
c.
gemeentegroei;
d.
jeugd en jongeren;
e.
pastoraat en toerusting.
3. Stimuleren en ondersteunen van plaatselijke kerken
a.
de plaatselijke kerken op de genoemde werkvelden ondersteunen, adviseren en
stimuleren in hun visievorming en gemeenteontwikkeling, met als beoogde
doelgroepen, zowel in groepsverband als individueel: ambtsdragers, jeugdwerkers,
kerkelijk werkers, gemeenteleden en anderen die pastoraal, diaconaal of missionair
een taak vervullen in de gemeente;
b.
informatie- en adviespunt zijn voor speciale groepen binnen de gemeente (mensen
met een beperking, jeugd en jongeren, toerusting m.b.t. huwelijk en relatievorming,
ouderen);
c.
ten behoeve van de plaatselijke kerken en de speciale doelgroepen binnen de
gemeente diensten, activiteiten, materialen en producten ontwikkelen en vernieuwen,

aansluitend bij de vraag uit de kerken en waar mogelijk in samenwerking met
partners.
4. Communicatie
a.
jaarlijks een jaarverslag uitbrengen over de realisatie van de doelstellingen en de
financiële resultaten; dit jaarverslag ter kennis brengen van de kerken;
b.
zo vaak als nodig met de kerken communiceren over ontwikkelingen op de
werkvelden;
c.
onderzoek doen naar de mogelijkheid het blad Zout te verbreden tot een
communicatiekanaal voor de gehele dienstverleningsketen voor de kerken, bij
voorkeur in samenwerking met andere dienstverlenende deputaatschappen;
uitgangspunt hierbij is budgettaire neutraliteit;
d.
actief werken aan de naamsbekendheid van het Centrum Dienstverlening.
5. Samenwerking
a.
waar mogelijk en functioneel voor de uitvoering van de taak samenwerking zoeken
met andere organisaties, zowel binnen als buiten de GKv, in ieder geval binnen de CGK
en de NGK;
b.
goede afstemming zoeken met de andere dienstverlenende deputaatschappen, de TU
Kampen en derde partijen, met name op het terrein van praktijkonderzoek,
ondersteuning en toerusting in de kerkelijke werkvelden, zodat door samenwerking
meer expertise en energie ontwikkeld worden die ten goede komen aan de kerken;
c.
stimuleren van toegepast onderzoek en de verwerking van studie- en
onderzoeksresultaten in de ondersteuning van en de communicatie met de kerken;
hiervoor uit de beschikbare middelen een bedrag van maximaal € 10.000,-- op
jaarbasis bestemmen;
d.
ontwikkelen van programma’s en projecten om de plaats van kinderen, jongeren en
jongvolwassenen in de gemeente te versterken;
e.
facilitaire medewerking verlenen aan deputaten E&M bij het innen van het vastgesteld
quotum en overleggen met E&M over de wijze waarop beschikbaar materiaal binnen
de kerken benut kan worden;
f.
ontwikkelen van programma’s en projecten ter ondersteuning van de positie van
mensen met een beperking binnen de gemeente, waar gewenst in samenwerking met
andere organisaties zoals Dit Koningskind; hiervoor uit de beschikbare middelen een
bedrag van maximaal € 10.000,-- op jaarbasis bestemmen;
g.
blijven participeren in de redactie van de website www.homoindekerk.nl, met het
doel materiaal uit de GKv, CGK en NGK toegankelijk te maken en langs die weg een
pastorale handreiking te bieden aan de kerken; daarbij nemen deputaten OOG als
uitgangspunt dat Gods Woord de seksuele omgang heeft verbonden aan de relatie
man-vrouw binnen het huwelijk; zij zien erop toe dat dit uitgangspunt actief wordt
gehanteerd en in het redactiestatuut en op de website kenbaar wordt gemaakt.

2 Besluitteksten OOG
Besluit 1: (te nemen na behandeling van alle rapporten van deputaten OOG)
deputaten decharge te verlenen.
Besluit 2: (te nemen in samenhang met de behandeling van het Praktijkcentrum)
deputaten onder dank te ontheffen van hun opdracht per 1 januari 2015.
Gronden:
1.
de taken van deputaten OOG m.b.t. gemeenteopbouw en missionaire ondersteuning,
met uitzondering van het verlenen van aanvullende steun aan
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2.

3.

gemeentestichtingsprojecten, zijn belegd in het Praktijkcentrum, terwijl het Centrum
Dienstverlening per 1 september 2013 is opgeheven;
overige taken zijn elders ondergebracht, te weten faciliterende ondersteuning E&M
(belegd bij deputaten F&B, participatie website homoindekerk (ondergebracht in het
PC), steunverlening aan missionaire projecten (zie Besluit 3 en 4);
deputaten hebben tot 1 januari 2015 voldoende gelegenheid, desgewenst in goed
overleg met anderen, afsluitende werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de
uitvoering van het sociaal plan verbonden aan de opheffing van het Centrum
Dienstverlening, de overdracht van het archief aan het ADC en het overdragen van
resterende taken.

Besluit 3:
een deputaatschap aanvullende steun missionaire projecten in te stellen.
Grond:
steunverlening aan missionaire projecten vereist specifieke kennis en inzichten in
missionaire ontwikkelingen, waaronder het toepassen van de criteria zoals vermeld in de
Regeling aanvullende steun missionaire projecten.
Besluit 4:
ten behoeve van de werkzaamheden van deputaten aanvullende steun missionaire projecten
de volgende instructie vast te stellen, waarbij verwezen wordt naar de door deputaten OOG
vastgestelde Uitvoeringsregeling aanvulling steun Missionaire Projecten , verder genoemd
Regeling.
Instructie deputaatschap aanvullende steun missionaire projecten
a.
de generale synode adviseren over de voortzetting van bestaande, aanvragen van
nieuwe of uitbreiding van bestaande missionaire projecten;
b.
toepassen van de criteria voor toezicht op bestaande projecten: visie, identiteit,
leiderschap/ teamvorming, bereiken doelen, missionaire gerichtheid, financiën en
plannen (Regeling hfdst. 6.5);
c.
toepassen van de criteria voor de aanvullende steunverlening: piramidale stelsel,
maximering jaarlijkse bijdrage, duur van de steunverlening, (Regeling, hfdst. 4.2);
d.
toepassen van de criteria voor toekenning van aanvullende steun aan nieuwe
projecten: meerjarenplanning (Regeling, hfdst. 5.1), draagvlak, doelstelling,
leiderschap, verantwoordelijkheden, haalbaarheid, inzet op zelfstandigheid (Regeling
hfdst. 5,3), gevolgde procedure (hfdst. 5.2);
e.
afleggen van een jaarlijkse verantwoording door deputaten missionaire projecten aan
deputaten F&B over de toekenning van projectbudgetten, op basis van de vastgestelde
uitgangspunten voor de beoordeling van de financiële verslaggeving van de projecten.
Besluit 5:
zie Rapport OOG Gemeentestichting.
Besluit 6:
zie Rapport OOG Gemeentestichting.
Besluit 7:
zie Rapport OOG Gemeentestichting.
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3 Lijst gebruikte afkortingen
CGK
CHE
Depin
E&M
GH
fte
F&B
GDD
Gemsti
GKv
GS
IFES
IZB
LPB
NGK
OOG
PC
PS
TMW
TU
TUA
Y4C
ZHT

Christelijke Gereformeerde Kerken
Christelijke Hogeschool Ede
Deputaten integratie
Evangelie en Moslims
Gereformeerde Hogeschool Zwolle
Full time equivalent
Deputaten financiën en beheer
Generaal diaconaal deputaatschap
Gemeentestichting
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
Generale Synode GKv
International Fellowship of Evangelical Students
Inwendige ZendingsBond
Luisterpost/Bralectah
Nederlands Gereformeerde Kerken
Deputaatschap ondersteuning ontwikkeling gemeenten
PraktijkCentrum
Particuliere Synode
Theologisch Missionair Werker
Theologische Universiteit Kampen
Theologische Universiteit Apeldoorn
Youth for Christ
Deputaatschap zending hulpverlening en training
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