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Inleiding  
 
Het jaar 2011 was in meerdere opzichten een enerverend jaar, onder andere 
gekenmerkt door de rapportage aan de Generale Synode van Harderwijk,  
het afronden van de fusie en de verdere op- en uitbouw van Centrum 
Dienstverlening Gereformeerde Kerken.  
Er zijn drie verbindende thema’s die het werk dat het Centrum voor de 
kerken verricht karakteriseren: doordenken, verbinden en bewegen. 
Doordenken: er wordt van het Centrum verwacht dat we ontwikkelingen 
taxeren en doordenken en dat dit taxeren en doordenken tot concrete 
handreikingen voor de kerken leidt. Dit zet ons aan tot het zoeken van 
samenwerking met anderen. 
Verbinden: Het Centrum heeft meerwaarde wanneer wij kennisnetwerken 
opzetten en onderhouden op het gebied van jongeren, gemeenteopbouw, 
missionaire initiatieven, enzovoort.  Middels deze netwerken a) benutten we 
de capaciteit van anderen, b) dragen we bij aan ‘beweging’ (zie hieronder) en 
c) maken we onze meerwaarde breder zichtbaar.  
Bewegen: uiteindelijk gaat het erom dat kerken in beweging komen en/of 
blijven en zich maximaal inzetten om mensen te helpen God te vinden en te 
dienen. Daarbij moet de meerwaarde van het Centrum blijken uit waardering 
van concrete producten zoals advieswerk, cursusmateriaal, enzovoort.  
 
Een aantal medewerkers vertrok, maar alle vacatures konden worden 
ingevuld. Twee medewerkers zijn na een langdurige periode van verzuim 
weer volledig hersteld aan de slag gegaan. Twee anderen waren een periode 
afwezig vanwege zwangerschapsverlof. Tijdelijke medewerkers kwamen en 
gingen.  
Het Centrum verricht diensten voor de kerken die deels wel en deels niet 
direct betaald worden. De dienstverlening in zijn totaliteit is nagenoeg gelijk 
gebleven. Echter: de trend dat de betaalde dienstverlening terugloopt kon in 
2011 niet worden gekeerd. De reden daarvoor ligt niet direct in de beperkte 
bezetting in de afgelopen periode; we hoefden nooit ‘nee’ te verkopen. Een 
analyse moet duidelijk maken waar de oorzaken dan wel zitten. Zien we aan 
de ene kant een afnemende vraag naar cursussen, trainingen en 
gemeenteavonden, tegelijk is er een toenemende vraag naar maatwerk-
advisering. Steeds vaker begeleiden we gemeenten voor korte of langere tijd 
in ontwikkelingstrajecten. Het stemt bijzonder dankbaar dat we ook in deze 
nieuwe activiteiten zegenrijk kunnen werken en zo de gemeenten van 
Christus mogen dienen.  
We zijn blij met de vele positieve reacties van kerken op ons werk. En met de 
opmerkingen en aanbevelingen over hoe het beter kan, zijn we nog méér blij. 
Het leidt tot verbeterde en nieuwe producten en we blijven werken aan de 
professionaliteit van onze medewerkers en de vele freelancers die we elk jaar 
inzetten.  
De rapportage aan de Generale Synode van Harderwijk en de behandeling op 
de Synode kostten veel tijd, maar het is altijd weer een belangrijk moment 
voor de organisatie. Fijn als er waardering is, goed als er kritisch meegedacht 
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wordt en de kerken op die manier mee richting kunnen geven aan de koers 
van de organisatie.  
Twee speerpunten in de nieuwe opdracht voor onze organisatie licht ik eruit: 
aandacht voor een efficiënte en krachtige dienstverlening en – in lijn met de 
voorgaande jaren – meer samenwerking zoeken waar dat kan. Concreet 
krijgt dat laatste invulling in de samenwerking van Centrum Dienstverlening 
Gereformeerde Kerken met de Theologische Universiteit in Kampen en de 
Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. In 2011 is daar voorbereidend 
onderzoek naar gedaan; in 2012 zal dat tot concrete voorstellen aan de 
Synode leiden.  
Eind 2011 is een integraal jaarplan 2012 geschreven. Het is uitvoerig en 
uitgewerkt gebeurd. Het jaarplan geeft een duidelijke richting voor het werk 
en de prioriteiten voor het komende jaar.  
De veranderingen houden niet op; de Synode benoemde twee nieuwe 
deputaten in het Deputaatschap Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten 
(OOG) en in december 2011 werd ook het vertrek bekend van de directeur 
per 1 april 2012.  
We kijken terug op een rijk gezegend jaar en we zien uit naar een nieuw 
jaar.  
 
Hanno Cramer, directeur  
 
Hanno Cramer was directeur van oktober 2009 t/m maart 2012. Inmiddels 
heeft het Centrum een nieuwe directeur per mei 2012: Marleen Oostland.  
  



hoofdstuk 1
Over Centrum 
Dienstverlening 
Gereformeerde 
Kerken  



‘ Als Jeugdraad liepen we de laatste 
jaren vast in het bedenken van 
nieuwe plannen voor het kinder- 
en jongerenwerk. Samen met het 
Centrum hebben we een duidelijk 
plan opgesteld waar we de 
aankomende vijf jaar mee aan de 
slag kunnen.’
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1.1 Organisatie 
Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken adviseert en ondersteunt 
kerken en kerkleden bij het gemeente-zijn. Zij doet dat op de volgende 
terreinen: Pastoraat & toerusting, Missionair, Kinderen & jongeren en Ambten 
& gemeente. Op al deze werkvelden ontwikkelt het Centrum informatie- en 
cursusmateriaal, organiseert ze activiteiten, bijeenkomsten en trainingen, en 
adviseert ze kerken, kerkraden, commissies en gemeenteleden. Dit gebeurt 
vaak in de vorm van een gemeenteavond of een bezinningsweekend van de 
kerkenraad of classis. Soms krijgt dit vorm in langer durende trajecten 
waarbij de hele gemeente betrokken wordt. Dit heeft altijd tot doel: 
toerusting van de gemeente tot haar dienst aan de Heer van de kerk, Jezus 
Christus, de Zoon van God.  
Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken is in 2009 ontstaan uit de 
fusie van het vroegere Steunpunt Gemeenteopbouw (SGO) en Deputaten 
Toerusting Evangeliserende Gemeente (DTEG). Ook werd door de Synode 
Zwolle-Zuid 2008 het werk van Deputaten Integratie mensen met 
beperkingen (Depin) en Aanvullende Steunverlening Evangelisatie (ASE) 
binnen het nieuwe Centrum geïntegreerd.  
Er kwam voor de bestuurlijke aansturing en het toezicht op de organisatie 
een nieuw Deputaatschap: Deputaten Ondersteuning Ontwikkeling 
Gemeenten (OOG). In het directiestatuut zijn de verhoudingen tussen de 
organisatie en Deputaten geregeld.  

1.2 Doelstellingen  
Uit de opdracht van de Synode Harderwijk 2011 aan Deputaten citeren we 
het volgende over de doelstellingen van de organisatie:  
– de plaatselijke kerken ondersteunen, adviseren en stimuleren in hun 

visievorming en gemeenteontwikkeling;  
– informatie- en adviespunt zijn voor speciale groepen in de gemeente;  
– ten behoeve van de plaatselijke kerken diensten, activiteiten, materialen 

en producten ontwikkelen en vernieuwen, aansluitend bij de vraag uit de 
kerken en waar mogelijk in samenwerking met partners.  

  
Bij al ons werk hebben we de groei van de gemeente op het oog ‘naar hem 
die het hoofd is, Christus’ (Efeziërs 4:15). De focus is daarbij gericht op de 
uitdagingen waar de kerken voor staan op het gebied van gemeentegroei, 
gemeentestichting en gemeentevitalisering. Daartoe verstrekken we 
adviezen, we ontwikkelen methodieken en materialen ter ondersteuning. We 
benutten de expertise die in de kerken en bij andere organisaties aanwezig is 
en we spelen nadrukkelijk in op de vraag uit de kerken.  
Zo kan kort gezegd het doel van Centrum Dienstverlening Gereformeerde 
Kerken worden getekend als: het werken aan Levende gemeenten waar 
Jezus Christus het middelpunt is. Waar gelovigen weten wie ze in Hem 
mogen zijn, waar ze samenkomen om God te aanbidden en van waaruit ze, 
vervuld van de Geest, uitgaan om in de praktijk van elke dag te leven als een 
licht voor de wereld.  
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In de bijlage bij dit jaarverslag is de instructie van de Synode Harderwijk 
2011 ter informatie opgenomen (acta artikel 52).   
 



hoofdstuk 2
Activiteiten 



‘ Een groep ouderen in onze gemeente 
voelde zich eenzaam. Ze waren 
slecht ter been en kwamen niet vaak 
meer in de kerk. Het Centrum gaf 
ons praktisch advies hoe we kunnen 
zorgen dat ouderen en jongeren met 
elkaar in contact blijven. We kunnen 
zoveel leren van elkaar!’
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2.1 Algemeen 
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.  
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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.  
De samenwerking met Luisterpost½Bralectah 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.  

2.2 Pastoraat & toerusting 

Pastoraat & toerusting  
Op het gebied van Pastoraat & toerusting werd een flinke slag gemaakt. Het 
meest in het oog springend was het project ‘Jong en oud in de kerk’. Met drie 
goed bezochte regioavonden en een aantal interessante artikelen was dit 
echt een succes te noemen. Inmiddels is de lezing die dr. Henk Geertsema op 
deze avonden hield ook op dvd verkrijgbaar. Het project beantwoordt aan 
een duidelijke vraag uit de kerken. Het gaat daarbij niet zozeer om de 
generatiekloof tussen oudere en jongere gemeenteleden, maar vooral over 
de moeiten die ervaren worden in de geloofsoverdracht.  
Al eerder ontwikkelde ds. Jacob Glas voor ons een concept rondom ‘Bewegen 
vanuit het middelpunt’. Dit is het afgelopen jaar ingezet in een gemeente en 
zo goed ontvangen, dat we plannen hebben om het in 2012 breed inzetbaar 
te maken. 
Daarnaast waren er als vanouds vele adviesvragen. Vragen rondom 
kringleiders en de verhoudingen tot de ambtsstructuren, vragen over 
pastoraal medewerkers, vertrouwenspersonen, enzovoort.  
Zowel de Kringleiderscursus als de cursus Pastoraat voor gemeenteleden is 
een aantal keren uitgevoerd. Op dit moment werken we aan een 
gesprekscursus: Samen in gesprek, over het geloofsgesprek in de gemeente. 
Voor de website werd een artikel over de waarde van kringen voor de 
gemeente afgerond.  



pagina 11 v. 35 | Jaarverslag 2011  Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken 

Mensen met beperkingen  
In het kader van de specifieke opdracht vanuit de kerken is verder gewerkt 
aan de aandacht voor mensen met beperkingen. Daarvoor zijn in het 
afgelopen jaar de volgende activiteiten in gang gezet of uitgevoerd: 
– De doelgroep ‘Mensen met beperkingen’ heeft op de website van het 

Centrum een plek gekregen. De drie speerpunten vanuit het voormalige 
Deputaatschap Integratie mensen met beperkingen (Depin) hebben daar 
een link gekregen. Daarbij zoeken we daadwerkelijk de samenwerking 
met de vereniging Dit Koningskind. 

– In het kader van speerpunt ‘Catechese en materialen’ is op de website 
een overzicht aanwezig voor catecheten. Daarnaast is tweemaal een 
workshop voor catecheten ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met 
auteurs van www.datjegroeienmag.nl. De workshops zijn gericht op de 
doelgroep catecheten die werken met mensen die functioneren op een 
(zeer) moeilijk lerend niveau. 

– Geloof.nu is bezig om de catechesemethode inclusief te maken. Naast de 
werkboeken verschijnen zogenoemde beeldboeken. Het Centrum gaf 
financiële ondersteuning voor Beeldboek 3.  

– Het speerpunt ‘Toerusting’ heeft een aanzet gegeven aan Dit Koningskind 
om een projectplan in te dienen voor de ontwikkeling van een cursus voor 
ambtsdragers. Deze cursus zal via Dit Koningskind verder worden uitgezet 
als een pilot in de kerken in 2012. Ook hier dragen we als organisatie 
financieel aan bij.  

– Het speerpunt ‘Expertise en kennis’ is geborgd door de netwerkfunctie te 
beleggen bij de adviseur in de organisatie en daarnaast ook duidelijk de 
samenwerking te zoeken met Dit Koningskind en andere partners. In de 
samenwerking met andere partners heeft de adviseur ook meegewerkt 
aan een ‘Vademecum voor een inclusieve kerk’. Deze is verschenen onder 
redactie van Johan Smit via het instituut voor Theologie en Sociale 
Integratie.  

2.3 Missionair   

Missionair 
De naam van het werkveld Gemeentegroei is begin 2012 veranderd in 
Missionair, met als onderverdeling Evangelisatie en Gemeentestichting.  

Ontwikkelingen en trends 
In het jaar 2011 zijn we bezig geweest om onze dienstverlening verder te 
laten ontwikkelen richting trajectbegeleiding. We zetten meer in op trajecten: 
diensten van langere duur en een bredere inbedding in de gemeente. We 
constateren dat kerken nog vaak ‘losse avonden’ vragen – bijvoorbeeld de 
startavond van een seizoen – maar dat de resultaten (meer missionair 
bewogen en/of bekwaam zijn) voor de gemeente vaak gering blijken te zijn.  
De trajecten met kerken nemen toe en zorgen voor intensiever contact met 
de betreffende kerk. 
Verder merken we dat de vragen die kerken stellen, complexer worden.  
Steeds vaker blijkt dat een vraag enerzijds veel breder is dan alleen 
missionair werk (en dus expertise van andere collega’s) en anderzijds dat 
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implementatie in een kerk zich afspeelt in gemeenteavonden, kerkenraad (en 
voortrajecten), diverse commissies en daarnaast in cursusgroepen. 
Tijdens cursussen en gemeenteavonden signaleren we opnieuw dat veel 
christenen behoefte hebben aan toerusting op het gebied van het onderlinge 
geloofsgesprek. Er is naast schroom en angst ook een diep verlangen om 
samen over het persoonlijk geloofsleven te spreken en elkaar daarin (beter) 
te leren kennen.  
Verder signaleren we tijdens avonden over evangelisatie dat er op allerlei 
andere terreinen onderwerpen zijn die in gemeenten lastig bespreekbaar 
kunnen zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan de tweede kerkdienst, liturgie, 
gemengde relaties, enzovoort. 

Nieuwe producten en diensten 
In april was de eerste Total Church conferentie in Nederland. Samen met de 
uitgever van het blad Groei en het Missionair Steunpunt van de Nederlands 
Gereformeerde Kerken organiseerden we dit tweedaagse congres voor meer 
dan tweehonderd mensen. Tijdens dit congres werd ook de Nederlandse 
vertaling – waar we eveneens aan meewerkten – van het boek 
gepresenteerd.  
 
We ontwikkelden een vervolg op de succesvolle gesprekscursus Graag in 
gesprek. De nieuwe Verder in gesprek werd als pilot door de deelnemers 
positief ontvangen en gewaardeerd. Beide cursussen zijn gebaseerd op het 
boek ‘Volg Mij’ van Peter Wierenga en Jurrien Robbe (Vuurbaak, 2010). Dit 
boek dient ook als het cursusboek. 
 
Naar aanleiding van de signalen over ‘behoefte aan toerusting inzake 
geloofsgesprekken voeren’ en ‘lastig bespreekbare onderwerpen leren 
bespreken’ besloten we een nieuwe gesprekscursus te ontwikkelen, waarin 
beide onderwerpen een plek zullen krijgen. Deze cursus Samen in gesprek 
zal in 2012 in het werkveld Ambten & gemeente een plek krijgen. 
 
De KerkSpiegel, waarmee kerken een handvat wordt geboden voor kritische 
zelfreflectie, is in 2011 diverse keren uitgevoerd. Het blijkt een goed 
hulpmiddel om een diepgaand gesprek over de identiteit van een gemeente 
op gang te brengen. Onze verwachting is dat de KerkSpiegel de komende 
jaren een steeds belangrijker rol zal gaan spelen in ons werk. De KerkSpiegel 
is een werkveldoverstijgend product. Zie voor meer informatie ook het 
werkveld Ambten & gemeente.  

Gemeentestichting 
Belangrijke landelijke ontwikkelingen op dit terrein zijn onder meer: nieuwe 
vormen en zoektochten naar missionaire gemeenschappen, de oprichting van 
‘Nederland Zoekt…’, de uitgave van het boek ‘Total Church’ en de formele 
oprichting van de werkgemeenschap Gemeentestichting (waar Deputaten 
OOG in participeert). Het aanbieden van de missionaire master van de 
Theologische Universiteit in Kampen blijkt succesvol: een aantal predikanten 
uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) doet deze master naast hun 
werk. Anderen pakken de master fulltime op na hun bachelor. Via deze 
master komen ook diverse studenten terecht bij OOG voor onderzoeken. 
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Onder meer naar ‘de bandbreedte van de gereformeerde identiteit bij 
gemeentestichting’ en ‘het functioneren van het Engelse model achter 
‘Nederland Zoekt…’. De resultaten zullen we in 2012 gaan zien. 
Wat ook opvalt en veel aandacht vraagt, zijn theologische ontwikkelingen: 
kerkplantingsprojecten werken vaak interkerkelijk, waardoor vragen ontstaan 
welke kerkorde en welke financiële afspraken worden gebruikt. Moeilijker 
wordt het als een kerkplant af gaat wijken van de praktijk van al veel langer 
bestaande GKv-kerken. Gesprekken over avondmaal in kringen, alleen een 
ochtenddienst, zomersluiting, en een dooppraktijk naast het opdragen van 
kleine kinderen, zorgen voor veel nadenken, gesprek en studie. OOG krijgt 
opdracht de komende Synode te dienen met een rapport hierover. 
 
In 2011 diende op de Synode het rapport over gemeentestichting. Het hele 
jaar daarvoor werd intensief aan de dataverzameling en de inhoud van dit 
rapport gewerkt. Met de landelijk ondersteunde projecten werden evaluaties 
gemaakt (in samenwerking met de stichtingskerken, de moederkerken, 
classes en particuliere Synoden) en in een nieuw format aan de Synode 
gepresenteerd. De Synode was er zeer lovend over.  
Alle aanbevelingen ten aanzien van deze ondersteuning werden door de 
Synode overgenomen. Ook geeft deze vergadering OOG de opdracht om van 
2012 tot 2014 zélf nieuwe aanvragen te beoordelen en fondsen toe te 
kennen, waar dat tot dan toe door de Synode werd besloten. 
Ook beslist de Synode na aanbeveling van OOG tot twee tweede-generatie-
stichtingsprojecten (in Amsterdam/Amstelveen en in Maastricht) waar eerder 
gestichte gemeentes of ervaren kerkplanters opnieuw een nieuwe gemeente 
gaan planten. 
Van een andere kerk wordt in overleg de ondersteuning gestopt: deze 
gemeente is niet voldoende gericht op planting of nadrukkelijk missionaire 
activiteiten. 
Veel van de werkzaamheden van OOG op dit terrein werden gedaan door of 
in samenwerking met de Werkgroep Gemeentestichting. Deze werkgroep 
schrijft een separaat jaarverslag. 
Wanneer wordt een kerkplant een zelfstandige kerk? De GKv kende de 
afgelopen jaren voor het eerst deze situatie en deze bracht eigen vragen met 
zich mee. Vaak vrij technisch: de constructie van financiële landelijke 
ondersteuning kerkplanting (niet zelfstandig) blijkt bijvoorbeeld niet goed 
aan te sluiten op de regeling Hulpbehoevende kerk (wel zelfstandig). En de 
bijdragen van kerkplantprojecten aan de emeritaatskas zijn erg hoog afgezet 
tegen het aantal bezoekers/leden.  
 
Enkele nieuwe kerkplanten beginnen ‘worteltjes te schieten’ (bijvoorbeeld: 
Lochem, Apeldoorn en Dordrecht) en op diverse plekken ontstaan nieuwe 
pootveldjes (bijvoorbeeld: Groningen, Assen, Rotterdam en Den Haag). De 
begeleiding van de kerkplanter van Stichting Utrechtse Missionaire Arbeid 
(UMA) werd naar tevredenheid afgerond.  
Diverse predikanten zochten contact om door te praten over toekomstige 
mogelijkheden om – vanuit de GKv – met kerkplanting te starten. 
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2.4 Kinderen & jongeren  
 
Over het geheel van 2011 genomen zien we ook bij dit werkveld een afname 
aan aanvragen. We constateren niet dat er minder vraag is naar begeleiding 
en advies binnen het kinder- en jongerenwerk. 
Halverwege dit jaar is er een nieuwe jeugdwerkadviseur aangenomen voor 
0,5 fte, in de veronderstelling onder andere meer werk te kunnen genereren 
en uit te voeren. 
 
De activiteiten van afgelopen jaar zijn voor dit verslag te verdelen in twee 
categorieën, te weten activiteiten op aanvraag van de kerken en activiteiten 
op initiatief vanuit het Centrum. 

Op aanvraag vanuit de kerken 
Naast de terugkerende vragen rondom jeugdbeleid en training is het 
opvallend dat er drie terugkerende onderwerpen zichtbaar zijn, te weten: 
Seksualiteit en Relaties, Kinderwerk en Toerusting mentoren en jeugdleiders. 
 
Seksualiteit en relaties 
Naar aanleiding van het lanceren van de website ingesprekoverseks.nl in 
2010 (Zie De Reformatie van 20 mei 2011) hebben we in 2011 een aantal 
gemeenten mogen begeleiden in projecten rondom seksualiteit en relaties. 
Dit varieerde van aanreiken van informatie en materialen tot het ter plekke 
begeleiden van een gemeenteproject. 
 
Kinderwerk 
Na het presenteren van een aantal visiedocumenten rondom kinderwerk in de 
kerk in 2010, hebben we het afgelopen jaar mogen merken dat kerken met 
hun vragen hierover hun weg vinden naar het Centrum. Een groot deel van 
de vragen zijn vooralsnog opiniërend en adviserend van aard.  
 
Toerusting mentoren en jeugdleiders 
Opvallend is dat veel van de aanvragen voor mentoren en jeugdleiders in 
mindere mate een trainend karakter – gericht op vaardigheden – hebben. De 
vragen die komen vanuit de kerken zijn meer gericht op toerusting. Het met 
elkaar, onder begeleiding, bezinnen op het geestelijk aspect van het 
jeugdwerk: wie ben je daar zelf in en hoe geef je daar in deze tijd vorm aan?  

Op eigen initiatief van het Centrum 
Naast de trainingen en cursussen die we gehouden hebben op aanvraag 
vanuit de kerken, hebben we zelf ook een aantal geslaagde initiatieven 
genomen.  
We zijn onder andere bezig geweest met het herzien en verbeteren van een 
aantal trainingen, waaronder Verbeter jezelf als catecheet en Leidinggeven 
voor en door jongeren. 
Verder zijn er twee regioavonden gehouden rondom geloofsbegeleiding en 
catechese aan mensen met verstandelijke beperking, zijn er drie 
regioavonden gehouden ‘Jong & Oud in de kerk’ en hebben we samen met 
het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk (NGJ) en de Christelijke 
Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO) een symposium 



pagina 15 v. 35 | Jaarverslag 2011  Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken 

georganiseerd. Dit symposium, getiteld ‘Leid deel leef’, had als doelgroep de 
mensen die zich binnen de kerk bezighouden met beleid rondom het 
jongerenwerk. Het was een geslaagde bijeenkomst die ook leidde tot nieuwe 
contacten tussen de kerken en het Centrum. 

2.5 Ambten & gemeente 
 
Zoals ieder jaar is de Basiscursus voor ambtsdragers weer een aantal keren 
uitgevoerd, zowel in classes als binnen gemeenten.  
Daarnaast is er belangstelling voor gesprekscursussen zoals de cursus 
Pastorale en diaconale gespreksvoering. In deze cursussen staan ook de 
vragen over het geloofsgesprek centraal; met de nieuwe cursus Samen in 
gesprek willen we zeker ook de kerkenraden als doelgroep bereiken.  
Op het werkveld Ambten & gemeente blijven de vragen actueel die te maken 
hebben met de structuur binnen de kerkenraad. Adviezen over taakverdeling 
binnen het geheel van de gemeente en bestuursstructuren worden 
regelmatig verstrekt. We zien dat de ontwikkeling, die meer dan tien jaar 
geleden is ingezet met het Nieuw BestuursConcept (NBC), in veel gemeenten 
heeft geleid tot een sterkere gerichtheid op geestelijk leidinggeven. Met de 
cursussen en het materiaal dat we in de daaropvolgende jaren daarvoor 
hebben ontwikkeld, hebben we de kerken zeker ook kunnen dienen. Toch zijn 
de organisatie van het kerkenraadswerk, de prioriteiten, de verhouding met 
kringen en de organisatie van het pastoraat, onderwerpen die veel 
kerkenraden bezig blijven houden.  
 
Een relatief nieuw fenomeen, de KerkSpiegel, voorziet blijkens de 
belangstelling in een behoefte. De KerkSpiegel wil de gemeente zichzelf laten 
spiegelen om zo niet alleen een sterkte-zwakte analyse te maken, maar juist 
een startpunt te zijn voor een traject van verandering met het oog op de 
doelen en toerusting van de gemeente.  
In 2011 is in een aantal gemeenten de KerkSpiegel uitgevoerd. Het 
instrument is de try-out fase nu voorbij. Er is een groeiende belangstelling 
voor en het voorziet in een duidelijke behoefte. De KerkSpiegel is in de 
eerste plaats bedoeld om handreikingen te geven voor het gesprek in de 
gemeente over de kernfuncties van de gemeente. Daarnaast blijkt het als 
meetinstrument – ‘Hoe ziet onze gemeente eruit?’ – ook goede diensten te 
bewijzen. Naarmate we in meer gemeenten hiermee aan het werk zijn, 
ontstaat er ook een breder beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in 
kerken. Het is daarmee ook relevant onderzoeksmateriaal.  
 
Op maatwerkniveau komen met enige regelmaat visiegesprekken en 
adviesgesprekken terug. Soms betreft het een enkele avond, andere keren is 
er sprake van een langer traject met (meestal) de kerkenraad. 
 
In 2010 liet het onderzoeksrapport ‘De toekomst in de kerk’ (Gereformeerde 
Hogeschool, Slendebroek) zien dat vergrijzing en ontgroening van de 
gemeenten een steeds belangrijker vraagstuk gaat worden in de kerken. In 
het afgelopen jaar kwamen we het ook regelmatig tegen in onze 
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dienstverlening. In 2012 starten we met een projectgroep met als opdracht 
om dit vraagstuk meer in samenhang te kunnen behartigen.  

2.6 Diaconaat  
 

Voor de ontwikkelingen op het gebied van diaconaat verwijzen we u naar het 
Diaconaal Steunpunt, www.diaconaalsteunpunt.nl  

2.7 Kwantificering van de inzet   
 
De diensten die het Centrum verricht voor de kerken worden deels bekostigd 
uit de door de Generale Synode beschikbaar gestelde quota en deels door 
rechtstreekse betaling door de kerken die deze diensten afnemen.  
 
De trend is een afname van de rechtstreeks betaalde diensten in de orde van 
grootte van halvering ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Onderstaand overzicht geeft het aantal rechtstreeks betaalde activiteiten aan 
op de verschillende werkvelden en de besteding in uren. 
 
2011 
Werkveld        Aantal activiteiten  Aantal uren  
Ambten & gemeente      26      283 
Kinderen & jongeren      14      95 
Gemeentegroei       17      212 
Pastoraat & toerusting     6      88  
Totaal          63      678 
 
Het is van belang dat niet alleen de rechtstreeks, maar ook de indirect (via 
de quota) betaalde activiteiten verantwoord worden. Bij de behandeling op 
de Generale Synode hebben Deputaten OOG daar ook nadrukkelijk op 
gewezen. In 2012 zullen we dan ook een meer kwantitatieve verantwoording 
afleggen van alle uren die aan dienstverlening aan de kerken (rechtstreeks of 
indirect betaald) zijn gerealiseerd. Daarbij zullen de drie genoemde, 
verbindende thema’s (doordenken, verbinden en bewegen) benut worden om 
per werkveld aan te geven hoe de verhouding is tussen voorbereiding en 
uitvoering van de diensten. 
 



hoofdstuk 3
Communicatie  



‘ Ik vond het lastig om te verwoorden 
wat ik geloof. Wanneer mijn 
vrienden op school ernaar vroegen, 
wist ik niet goed wat ik moest 
zeggen. Door de cursus ‘Graag in 
gesprek’ oefende ik het met andere 
cursisten en zag ik er niet meer 
tegenop!’
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De communicatie vanuit het Centrum naar buiten toe, kreeg steeds meer 
vorm. Verschillende middelen werden daarvoor ingezet.  

3.1 Publicaties 
Maandelijks verscheen de nieuwsbrief met daarin aandacht voor cursussen 
en trainingen vanuit de werkvelden: Pastoraat & toerusting, Ambten & 
gemeente, Kinderen & jongeren en Missionair. Ook conferenties die 
gerelateerd zijn aan een van deze werkvelden, werden voor het voetlicht 
gebracht.  
Daarnaast publiceerden we driewekelijks in de GKV-Nieuwsbrief. Ook 
schreven we artikelen voor onder andere De Reformatie, Opbouw, het 
Nederlands Dagblad, de Gereformeerde Kerkbode, het Gereformeerd 
Kerkblad en Dienst. Diverse onderwerpen kwamen hierin aan bod, zoals ‘Jong 
en oud in de kerk’ en de website ‘In gesprek over seks’. Ook verscheen het 
blad Zout – over evangelisatie – afgelopen jaar driemaal: in maart, juni en 
november.  

3.2 Advertenties 
Om de naamsbekendheid van Centrum Dienstverlening Gereformeerde 
Kerken te vergroten, startten we een advertentiecampagne. In de maanden 
oktober en november plaatsten we advertenties in het Nederlands Dagblad 
en De Reformatie. Door een citaat per werkveld met als pay-off ‘Grond onder 
je geloof!’ brachten we de werkzaamheden en de naam van het Centrum 
voor het voetlicht.  

3.3 Websites  
In 2011 werd de website www.gemeentevandaag opgeheven. De kopij werd 
overgeplaatst naar de bibliotheek van het Centrum op www.centrum-g.nl  
 
Daarnaast zijn er gesprekken over de updates van de verschillende websites 
die gekoppeld zijn aan een product of cursus, namelijk: 
www.ingesprekoverseks.nl, www.bijbelcursus.nl, www.volgmij.net, 
www.kinderspaarbijbel.nl, www.zoutmagazine.nl. De site 
www.ingesprekoverseks.nl werd geregeld van nieuwe content voorzien. 
Tenslotte valt ook de website www.homoindekerk.nl onder 
verantwoordelijkheid van Deputaten OOG.  
 
De nieuwe website van www.centrum-g.nl is vormgegeven en is technisch 
werkbaar. Het vullen van de site met up-to-date content is voor een deel 
gedaan en zal in 2012 worden voltooid zodat de nieuwe site online kan.  

3.4 Social media 
In 2011 is er een begin gemaakt met het gebruikmaken van social media. 
Inmiddels is het Centrum actief op Twitter, Facebook en LinkedIn. Door 
middel van korte updates laten we zien wie we zijn en wat we doen. 
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Daarnaast blijven we zo op de hoogte van wat er leeft bij een deel van de 
doelgroep en genereren we contacten en aanvragen.  
 



hoofdstuk 4
Personeel, Organisatie 
en Bedrijfsvoering  



‘ Nu ik sinds kort ouderling ben, krijg 
ik behoorlijk wat voor m’n kiezen. 
Tegelijk is het erg mooi om deelgenoot 
te worden van zoveel verschillende 
levensverhalen. Door de basiscursus 
ambtsdragers leer ik veel over mijn 
persoonlijk geloof en zie ik wat mijn 
eigen vaardigheden zijn.’
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4.1 Personeel  
In het team zijn in 2011 onderstaande wijzigingen opgetreden. Drie 
medewerkers verlieten de organisatie: Johan Harmanny, Marijke Harmanny 
en Anne Jan Kruizinga. Begin 2011 startte de werving van een drietal nieuwe 
beleidsmedewerkers, mede ter vervulling van de in 2010 al ontstane 
vacatures.  
Per 1 juni 2011 begon Jannet de Jong en per 1 juli kwamen Nanda van Eijk 
en Anko Oussoren het beleidsteam completeren. In totaal beschikken we nu 
over 4,5 fte aan advies- en beleidscapaciteit.  
De functie van communicatiemedewerker werd definitief ingevuld door Alize 
Kramer. 
 
Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken heeft een aantal 
gekwalificeerde mannen en vrouwen tot haar beschikking die freelance voor 
het Centrum aan de slag zijn. Zij werden het afgelopen jaar ingezet in de 
dienstverlening. Dat waren activiteiten als het voeren van intake- en/of 
adviesgesprekken, het geven van trainingen, het deelnemen aan 
visieconferenties met kerkenraden en het doordenken van het werk met de 
adviseurs in de organisatie. 
Freelancers droegen met hun werk bij als ambassadeur van de organisatie. 
Controle en voortdurende evaluatie van het werk voor en met de kerken is 
het afgelopen jaar sterker in beeld gebracht en zal in 2012 nog meer 
uitgewerkt worden. Op 25 maart hielden we de jaarlijkse freelancersdag, om 
zo elkaar te ontmoeten en elkaar over en weer te informeren. In september 
vond er voor het werkveld Kinderen & jongeren nog een bijeenkomst plaats 
met de desbetreffende freelancers, waarbij Corjan Matsinger (Youth for 
Christ) input gaf.  

4.2 Verzuim  
Na een intensief reïntegratietraject kon een medewerker eind 2011 een 
ziekteperiode van meer dan 2 jaar afsluiten. Twee andere medewerkers 
kampten ook met een periode van langdurig verzuim, maar zijn gelukkig ook 
volledig hersteld. Twee medewerkers waren een periode afwezig in verband 
met zwangerschapsverlof.  
Op het secretariaat en de front-office is tijdelijk vervanging geregeld om het 
verzuim op te vangen.  
Het verzuim is eind 2011 uitgekomen op 16%.  

4.3 Arbo  
Vanaf 1 januari 2011 zijn we aangesloten bij één Arbodienst. Voor de fusie 
van DTEG en SGO waren dat twee Arbodiensten. De Arbodienst beoordeelt 
de ziektegevallen en geeft advies, zodat het Centrum volledig aan de wet 
Poortwachter voldoet.  
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4.4 Veiligheid  
De veiligheid wordt samen met de andere gebruikers van het GBouw 
bewaakt. Als gevolg van de onderbezetting – en het vertrek van een aantal 
gediplomeerde EHBO’ers en BVH’ers – is hiervoor in 2011 minder aandacht 
geweest. Inmiddels is dit weer opgepakt.  

4.5 Huisvesting  
Ook in 2011 is regelmatig overleg geweest met de Stichting Huisvesting 
Gereformeerde Organisaties (HGO) over de huisvesting. Dit overleg laat geen 
hoog tempo zien; op dit moment is nog niet duidelijk wat de mogelijkheden 
zijn voor de gewenste opknap van het pand (verduurzaming en 
herinrichting). Bij de plannen houden we rekening met de groeiende 
samenwerking met andere partners, die ook gevolgen voor de huisvesting 
kan hebben.  
De gemeente Zwolle heeft het voornemen kenbaar gemaakt om het pand op 
de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Er is een gezamenlijke 
zienswijze bij de gemeente ingediend. 

4.6 Financieel beleid 
Tot 2011 was de bijdrage uit het Steunfonds een vast onderdeel van het 
basisbudget. Met ingang van 2011 is afgesproken dat we daarvoor projecten 
indienen; waaronder in elk geval de beleids- en productontwikkeling en 
bijzondere projecten. Op deze manier dwingen we onszelf om gerichter op de 
efficiency te sturen en deze aanpak draagt bij aan een transparantere 
verantwoording; dit is ook in lijn met de wensen van de Synode.  
Via het Steunfonds worden de kerkleden jaarlijks om een extra gift gevraagd. 
In het afgelopen jaar bracht dat €62.365 op, waarvan €38.250 beschikbaar is 
gesteld aan het Centrum voor diverse projecten. De resterende gelden 
blijven beschikbaar voor projecten vanaf 2012.  
 



Bijlagen
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Bijlage 1 – Instructie Synode Zwolle-
Zuid 2008  

Besluit: 
1. Deputaten Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten (OOG) te 

benoemen; 
2. Deputaten OOG te machtigen om het centrum voor dienstverlening aan 

de kerken in te richten en te besturen; 
3. Deputaten OOG op te dragen zich te richten voor de uitvoering van hun 

taken naar de hierna opgenomen instructie, welke is gebaseerd op de 
samengevoegde instructies van Deputaten ASE, DTEG en SGO; 

4. van Deputaten GDD een inspanningsverplichting te vragen om te 
komen tot een integratie met het Deputaatschap OOG. 

 
Instructie Deputaten OOG  
A De plaatselijke kerken: 
1. bestaande en nieuw te stichten kerken ondersteunen bij de 

ontwikkeling van een eigen gereformeerde visie en missie, gerelateerd 
aan onderzoek en kennis op dit vakgebied; 

2. individuele gemeenteleden toe te rusten en te ondersteunen in hun 
functioneren als christen en hun roeping tot evangelisatie in kerk en 
maatschappij, in woord en daad; 

3. kerkenraden en door hen ingestelde commissies toe te rusten en te 
ondersteunen bij hun taak van begeleiding en instructie van de 
gemeente, bij het ontwikkelen van eigen visie en beleid en bij het 
vormgeven van alle aspecten van gemeente zijn;  

4. predikanten en kerkelijk werkers toe te (laten) rusten en te trainen 
met het oog op hun taak en rol bij de ontwikkeling van de gemeente. 
  

B Speciale groepen binnen de gemeente: 
1. er wordt een werkgroep in het leven geroepen door Deputaten OOG 

van mensen die affiniteit en expertise hebben op het gebied van 
inclusie van mensen met een beperking; 

2. daarbij de visie (neergelegd in de notitie Visie op inclusieve gemeente) 
te verwerken bij de uitvoering van de overgedragen taken;  

3. catechesemateriaal te ontwikkelen voor mensen met beperkingen, 
onder andere in samenwerking met anderen die op dit gebied 
werkzaam zijn; 

4. als informatiepunt op het gebied van toerusting van kinder- en 
jongerenwerk dienen, materiaal op het gebied van catechese en 
toerusting van kinderen en jongeren inventariseren en verzamelen, 
diensten en producten op het gebied van toerusting van kinderen en 
jongere(n) ontwikkelen voor de kerken.  
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C Evangelisatieprojecten: 
1. erop toe te zien dat de arbeid gericht blijft op de beoogde doelen van 

de projecten; 
2. zich daartoe jaarlijks steeds binnen drie maanden na afloop van het 

betreffende begrotingsjaar te laten informeren door de classis 
waarbinnen het evangelisatiewerk plaatsvindt door middel van een 
beschrijving en beoordeling van de situatie, conform de richtlijnen 
projectbeoordeling, zoals door Deputaten ASE opgesteld; 

3. het piramidale systeem voor financiering van aanvullende 
steunverlening evangelisatiewerk hanteren; 

4. zorg te dragen voor de toerusting van evangelisatiepredikanten en 
overige missionaire werkers. 

 
D Het kerkverband: 
1. de Synode adviseren over voorstellen van (uitbreiding van bestaande) 

gemeentestichting;  
2. gemeentestichting als methodiek verder ontwikkelen en evalueren en 

aan de volgende Synode rapporteren of genoemde methodieken bijbels 
verantwoord zijn. Deputaten maken hierbij gebruik van de handreiking 
van de PS Holland-Noord. De uitvoering van deze opdracht gebeurt in 
nauwe samenwerking en onderlinge afstemming met ZHT en TUK; 

3. ontwikkelingen op missionair, diaconaal en pastoraal gebied en de 
ontwikkelingen binnen en buiten Nederland die van belang kunnen zijn 
voor het kerk-zijn bij te houden; 

4. deze kennis verzamelen en beschikbaar stellen aan de kerken; 
5. actuele vragen in kerk en maatschappij verzamelen, thematiseren en 

verwerken in toerustingmateriaal; 
6. op het terrein van kerkelijk advieswerk met betrekking tot kerk-zijn in 

de volle breedte een duidelijk aanspreekpunt worden en blijven; 
7. Het blad ZOUT -magazine over evangelisatie- op alle kerkadressen 

laten bezorgen met ingang van het kalenderjaar 2009 (4*jaar) in een 
herziene en omvangrijkere vorm; 

8. onderzoeken van mogelijkheden en randvoorwaarden voor een 
gezamenlijke website met de Christelijke Gereformeerde en de 
Nederlands Gereformeerde Kerken, met materiaal uit diverse kerken 
die de kerken helpen kan om tot een bijbels verantwoorde visie op 
homoseksualiteit en tot een christelijke omgang met homoseksuele 
gemeenteleden te komen. Een beslissing nemen over participatie 
hierin; 

9. ten laste van de financiële reserve middelen vrijmaken voor het 
vrijstellen van theologisch geschoolde personen om te werken aan het 
opzetten en doordenken van missionaire visies en strategieën m.b.t. 
vormen van evangelisatie en gemeentestichting in Nederland, zowel 
binnen de bestaande plaatselijke gemeenten als ten behoeve van de 
regionaal en landelijk gesteunde evangelisatiegemeenten en projecten 
van gemeentestichting;  

10. ten laste van de financiële reserve middelen vrijmaken voor het 
vrijstellen van praktisch geschoolde personen om gemeenten en 
kerkelijke instanties de mogelijkheid te geven om vrijgestelde 
predikanten/ evangelisten/ kerkelijk werkers en de met hen verbonden 
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uitvoerende teams ter plaatse gedurende langere tijd te coachen en te 
begeleiden bij het vorm geven aan het kerk-zijn van de bestaande 
gemeenten en de missionaire projecten van evangelisatie en 
gemeentestichting. 
 

E Samenwerking: 
1. waar mogelijk en nuttig voor de uitvoering van haar taak werken 

Deputaten OOG samen met andere organisaties binnen en buiten de 
Gereformeerde Kerken met dezelfde of aansluitende taakgebieden. In 
het bijzonder worden de mogelijkheden bezien van samenwerking met 
Deputaatschappen van de CGK; 

2. Deputaten OOG zoeken actief naar mogelijke strategische allianties of 
fusies; in dit verband worden Deputaten OOG en/of de directeur van 
het centrum voor dienstverlening aan de kerken gemachtigd om alle 
Deputaatschappen, die een dienstverlenende taak jegens de kerken tot 
hun opdracht rekenen, te vertegenwoordigen in het regieoverleg, 
waarin naast genoemde, ook deelnemen de Theologische Universiteit 
en de Gereformeerde Hogeschool Zwolle;  

3. Deputaten OOG wijzen tenminste twee Deputaten, van wie een met 
onderwijskundige en een met theologische deskundigheid, uit hun 
midden aan met de volgende specifieke instructie: 
a. zich door de Gereformeerde Hogeschool Zwolle (GHZ) en de 

Christelijke Hogeschool Ede (CHE) te laten informeren over het 
curriculum van de opleiding kerkelijk werk, de aantallen 
studenten uit onze kerken en de gemeenten waarin zij inmiddels 
werken; 

b. zich te verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van 
kerkelijk werk in de kerken, met gebruikmaking van de 
informatie van de GHZ en de CHE, de Theologische Universiteit 
Kampen en het Landelijk Platform Kerkelijk Werkers (LPKW) en 
zich hierover een zelfstandig oordeel te vormen; 

c. de kerken desgevraagd te informeren over de verschillende 
opleidingen voor kerkelijk werker, met name aan de GHZ en de 
CHE, met betrekking tot het curriculum en zijn inhoud en de 
geestelijke vorming die in de opleidingen meekomt; 

d. de kerken te informeren over relevante ontwikkelingen zoals 
genoemd onder b, waarbij ook andere kanalen dan de 
rapportage aan de Synode gebruikt kunnen worden. 

 
F Deelname Stichting Evangelie & Moslims: 
1. als Gereformeerde Kerken in Nederland te blijven participeren in de 

stichting Evangelie & Moslims (E&M) en daartoe twee belijdende leden 
van de Gereformeerde Kerken te benoemen met hun secundi, die 
namens de Gereformeerde Kerken zitting hebben in het bestuur van 
E&M; deze afgevaardigden op te dragen met E&M afspraken te maken 
over het materiaal dat via E&M betrokken wordt en de ondersteuning 
die E&M gaat bieden aan de gemeenten, en de gemeenten regelmatig 
te attenderen op de materialen en mogelijkheden tot toerusting en 
ondersteuning die bij E&M te verkrijgen zijn;  

2. deze afgevaardigden op te dragen hun taken uit te voeren in nauwe 
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samenwerking met Deputaten OOG;  
3. de bijdrage voor E&M voor de jaren 2009 – 2011 vast te stellen op € 

42.500,- per jaar alsmede voor het jaar 2012, ongeacht het besluit van 
de Generale Synode van 2011; 

4. de kerken te verzoeken dit bedrag bijeen te brengen door middel van 
een jaarlijkse collecte, waarvan de opbrengst via de Deputaten aan 
E&M afgedragen zal worden, ook indien de opbrengst het genoemde 
bedrag overtreft;  

5. indien de opbrengst van de collecten beneden het vastgestelde bedrag 
blijft, het resterende bedrag uit de algemene kas van de generale 
Synode aan te vullen, waarbij, gerekend over de periode tot aan de 
volgende Synode, eventuele tekorten en overschotten met elkaar 
verrekend zullen worden; 

6. Deputaten op te dragen het totaal aan giften aan E&M jaarlijks met de 
afgevaardigden namens onze kerken en de penningmeester van E&M 
te evalueren.  

 
G Algemeen:  
1. de werkzaamheden te verrichten binnen het vastgestelde budget: 

a. voor de periode tot 2011 betreft het de door de Generale Synode 
Zwolle-Zuid 2008-2009 al eerder vastgestelde budgetten voor 
ASE, DTEG en SGO;  

b. de kosten voor de fusie worden in eerste instantie via de lopende 
begroting ten laste van de reserve gebracht; zij worden in latere 
jaren tot 2014 waar mogelijk terugverdiend en dan weer aan de 
reserve toegevoegd. De fusiekosten worden in de jaarrekening 
apart inzichtelijk gemaakt;  

c. Deputaten zien er op toe dat de binnen het budget geoormerkte 
middelen voor evangelisatieprojecten op de daarvoor bestemde 
wijze worden ingezet en verantwoord; 

d. na deze drie jaren wordt opnieuw vastgesteld welk budget wordt 
toegekend; 

2. voor het blad ZOUT over de jaren 2009-2011 een deel van de in 2008 
getroffen voorziening te gebruiken ter aanvulling op de huidige 
abonnementsgelden; voor de Theologisch Missionair Werker over de 
jaren 2009-2011 eveneens een deel van de in 2008 getroffen 
voorziening te gebruiken; 

3. voor het werk richting mensen met een beperking is een budget van € 
64.200, - geoormerkt voor de voortgang van de werkzaamheden ten 
behoeve van de integratie van mensen met een beperking in de 
plaatselijke kerken. Daarin zijn begrepen de kosten voor personele 
kosten (0,2 fte), kosten voor het ontwikkelen en uitgeven van 
materialen, en een budget voor het organiseren van conferenties, e.d.; 

4. van hun arbeid rapport uit te brengen aan de eerstvolgende generale 
Synode, vergezeld van een gedetailleerde financiële verantwoording en 
onderbouwing;  

5. in het rapport aan de eerstvolgende Synode een evaluatie te geven 
van de lopende gemeentestichtings- en evangelisatieprojecten die door 
de kerken gesteund worden en een advies uit te brengen over de 
voortzetting van de steun; als in de komende periode het doel van het 
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project bereikt is, wordt een advies uitgebracht over de financiële 
afbouw van het project en een eventuele vervangende steunverlening 
via Deputaten ad artikel 11 KO; 

6. Deputaten OOG op te dragen in hun jaarlijkse informatie aan de kerken 
en hun rapport aan de eerstvolgende Synode ook het werk van E&M te 
betrekken. 
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Bijlage 2 – Instructie Synode 
Harderwijk 2011  

Instructie Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten  
 
Besluit 7 (OOG Algemeen/14 mei 2011):  
ten behoeve van de werkzaamheden van Deputaten de volgende instructie 
vast te stellen:  
 
Instructie Deputaatschap Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten  
 
1. Algemeen  
 
a. Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken verder inrichten en 
aansturen volgens de gebruikelijke regels van goed bestuur;  
 
b. Deputaten OOG en het Centrum 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;  

-  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: 
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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 Centrum Dienstverlening 
Gereformeerde Kerken.  
 
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;  
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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.  
 
 
Besluit 5 (OOG Gemeentestichting/28 mei 2011):  
ten behoeve van de werkzaamheden van Deputaten de volgende instructie 
vast te stellen:  
 
Instructie Deputaatschap Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten  
 
onderdeel 6. Missionaire projecten  
 
a. toepassen van de criteria voor toezicht op bestaande projecten: visie, 
identiteit, leiderschap/ teamvorming, bereiken doelen, missionaire 
gerichtheid, financiën en plannen (Regeling aanvullende steun 
Gemeentestichting, hfdst. 4.5);  
 
b. toepassen van de criteria voor de aanvullende steunverlening: piramidale 
stelsel, maximering jaarlijkse bijdrage, duur van de steunverlening, 
besteding vrijvallende ruimte, kortdurende ondersteuning gemeenten 
(Regeling, hfdst. 5);  
 
c. toepassen van de criteria voor toekenning van aanvullende steun aan 
nieuwe projecten: meerjarenplanning (Regeling, hfdst. 4.2), draagvlak, 
doelstelling, leiderschap, verantwoordelijkheden, haalbaarheid, inzet op 
zelfstandigheid, randvoorwaarden, afwegingen (hfdst. 4.3), gevolgde 
procedure (hfdst. 4.4);  
 
d. afleggen van een jaarlijkse verantwoording door deputaten OOG 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;  
 
e. in nauwe samenwerking met deputaten GS11 en deputaten F&B binnen de 
gestelde kaders oplossingen zoeken voor concrete afstemmingsvraagstukken 
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m.b.t. ondersteuning van gemeentestichtingsprojecten die deel worden van 
het reguliere kerkverband en daarmee binnen de verantwoordelijkheid van 
deputaten GS11 komen te vallen;  
 
f. handhaven van de gereformeerde identiteit als belangrijk criterium bij de 
ondersteuning van bestaande en nieuwe gemeentestichtingsprojecten.  
 
Kijk voor de Regelingen op www.centrum-g.nl  
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Bijlage 3 – Financieel jaarverslag  
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