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Dit jaarrapport komt overeen met hoofdstuk 2.1 van het jaarverslag 2011 van Centrum Dienstverlening. 

Het volledige jaarverslag is te vinden op  www.centrum-g.nl. 

 

Met Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken beschikken de kerken over één loket voor alle 

vragen op het brede terrein van de opbouw van de kerken: de plaatselijke toerusting en ondersteuning 

(ambtelijk en individueel), aandacht voor speciale groepen in de gemeente, missionair gemeente-zijn, 

kinder- en jongerenwerk. Daarnaast is aan de organisatie het toezicht opgedragen op de landelijk 

ondersteunde evangelisatie- en gemeentestichtingsprojecten. Hiervoor is een speciale Werkgroep 

Gemeentestichting ingericht.  

 

De organisatie heeft de beschikking over een team van zeven adviseurs/trainers (in totaal 4,5 fte), en een 

ondersteunend team van medewerkers (ruim 4 fte). De adviseurs/trainers zijn samen met de directie 

verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de dienstverlening op de verschillende werkvelden: 

Pastoraat & toerusting, Ambten & gemeente, Kinderen & jongeren, Missionair: evangelisatie & 

gemeentestichting. We ontwikkelen nieuw beleid en producten, we verzorgen gemeenteavonden, 

trainingen en cursussen en begeleiden gemeenten bij onderzoeks- en adviestrajecten. Soms zijn we voor 

langere tijd in een gemeente aan de slag, waarbij we een aantal achtereenvolgende projecten 

ondersteunen. De ondersteunende diensten liggen op het terrein van secretariaat, financiën, 

communicatie en de frontoffice.  

 

Behalve de inzet van eigen medewerkers, kunnen we elk jaar gebruikmaken van een grote groep 

freelancers, die specifiek deskundig zijn op een bepaald terrein.  

 

Daarnaast is vanouds al de informatievoorziening via artikelen, publicaties, brochures en – steeds meer – 

via de website www.centrum-g.nl belangrijk. In het afgelopen jaar is de website www.gemeentevandaag.nl 

in de nieuwe website geïntegreerd. Er wordt voortdurend gewerkt aan het actualiseren van artikelen en 

het publiceren van nieuwe informatie over tal van onderwerpen.  

 

Conform de opdracht van de Synode wordt steeds meer de samenwerking met anderen gezocht. In 2011 is 

een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een model voor samenwerking met de Theologische 

Universiteit in Kampen en de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Daarbij is ook Generaal Diaconaal 

Deputaatschap met het Diaconaal Steunpunt betrokken. In 2012 zal aan de voortgezette Synode 

Harderwijk 2011 een concreet voorstel worden aangeboden.  

 

De samenwerking tussen de organisaties die in het GBouw in Zwolle zijn gehuisvest heeft in 2011 

opnieuw een impuls gekregen. In 2010 werd de ICT al opnieuw ingericht; in 2011 is de vernieuwing van 

de facilitaire samenwerking opgepakt. Begin 2012 zal dat worden afgerond. In nauw overleg met de 

eigenaar van het gebouw – de Stichting Huisvesting Gereformeerde Organisaties – wordt een gezamenlijk 

plan voorbereid voor de verduurzaming van de huidige locatie.  

 

Op administratief gebied valt te vermelden dat in 2011 met de Vereniging Samenwerking Emeritering 

(VSE) een overeenkomst van dienstverlening is gesloten voor de administratieve ondersteuning. Het 

Centrum verleent die ondersteuning al jaren aan een aantal organisaties; op deze manier kunnen 

belangrijke schaalvoordelen worden behaald.  

 

In 2011 is regelmatig overleg tussen De Verre Naasten, het Diaconaal Steunpunt en het Centrum geweest 

om de verschillende raakvlakken tussen onze organisaties beter in beeld te krijgen. Overleg met het 

Diaconaal Steunpunt over een of meerdere gezamenlijke (diaconale) projecten heeft nog geen concreet 

resultaat opgeleverd, maar wordt in 2012 voortgezet. Nu de formatie op sterkte is, kan hieraan meer 

aandacht worden besteed.  

http://www.steunpuntgemeenteopbouw.nl/
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De samenwerking met Luisterpost/Bralectah op het gebied van technische ondersteuning in de digitale 

omgeving, is in 2011 concreet vormgegeven.  

 

Er zijn kennismakingsgesprekken gevoerd met diverse organisaties, waaronder IFES Nederland, 

Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK)/Stagg, Raad van Kerken, AKZ+, Lelie Zorggroep (waarin De 

Driehoek is opgegaan). Soms leidde dat tot verdere contacten; in alle gevallen kon het werk van het 

Centrum nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.  

 

Met een aantal partners is frequenter contact, waaronder Dit Koningskind, met wie we samenwerken op 

het terrein van ‘Mensen met een beperking in de gemeente’ en met de Bond van Gereformeerde 

Ouderverenigingen (BGO) op het werkveld Kinderen & jongeren.  

 

Bijzondere activiteiten betreffen de deelname van de kerken in de Stichting Evangelie & Moslims; het 

Centrum is de contactpersoon naar de vertegenwoordigers van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 

(GKv) in de Stichting. En de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt nemen deel in de website 

www.homoindekerk.nl, een samenwerking van GKv en NGK. 

 

 


