8.10/1
Instructie van de particuliere synode van het Westen inzake afdracht
zendingsgemeenten
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Van : scriba PS van het Westen Amsterdam 2019 .
Ds. G. Vos Cornelis Beerninckstraat 81,3641 DB Mijdrecht
06-26119283.predikant@cgkmijdrecht.n
Aan : de afgevaardigden van de generale synode
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Betreft: besluiten van de particuliere synode van het Westen op 3 april en 22 mei.
Mijdrecht, 28 mei 2019
Geachte broeders afgevaardigden,
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De particuliere synode van het Westen heeft zich beziggehouden met de instructie van de
classis Amsterdam inzake de afdracht van zendingsgemeenten.
In deze instructie legt de classis Amsterdam de vinger bij de zijns inziens onredelijke
situatie dat zendingsgemeenten, die naar hun aard in een opbouwfase verkeren en daarom
veelal meer mensen in betaalde dienst hebben dan gevestigde gemeenten, toch de volledige
afdracht kerkelijke kassen dienen te voldoen.
Bovendien hebben zendingsgemeenten naar hun aard hoge kosten in het gebied van het je
kanaal hulpverlening.
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De classis stelt voor deze gemeenten bij instituering niet ineens te confronteren met de hele
omslag, maar te beginnen met 10% van het bedrag en via jaarlijkse verhogingen in 10 jaar
toe te groeien naar de volledige afdracht
30

Vanwege lichamelijke gezondheidsklachten en een medisch traject ontvangt u deze
instructie wat later. Om dezelfde reden zal ik mij laten vervangen op de GS.
Uw vergadering de zegen van de Here toewensend,
met broederlijke groet,
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Ds. G. Vos
Bijlage: instructie classis Amsterdam inzake afdracht zenidingsgemeenten.

8.10/2
Instructie afdrachten zendingsgemeenten
December 2018
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Afzender: Classis Amsterdam, 11 oktober 2018
Aan: Particuliere synode van het Westen, 3 april 2019
De classis Amsterdam verzoekt de particuliere synode van het Westen om de volgende
instructie, zoals bij haar ingediend door de kerkenraad van de CGK Amsterdam-Noord en
door haar met algemene stemmen overgenomen, te behandelen en door te sturen naar de
generale synode:
‘De generale synode besluite om de afdrachten die zendingsgemeenten aan het landelijk
kerkverband afdragen vanaf de instituering stap voor stap, jaar na jaar, te verhogen. Te
beginnen bij 10% en oplopend tot 100% (in 10 jaar tijd).’
Toelichting
1. In gesprekken met deputaten evangelisatie is in het verleden uitgelegd dat het vreemd
overkomt dat zendingsgemeenten, deels zelf afhankelijk van giften van buitenaf, vanaf
de eerste dag dat ze als zelfstandige CGK-gemeente gaan functioneren (met een
bevestigde kerkenraad), het volle pond aan afdracht dienen te betalen.
2. Een instructie om de pensioenvoorziening van evangelisten onder te brengen bij de
emeritikas is niet uitgevoerd, omdat er juist een omgekeerde beweging heeft
plaatsgevonden: predikanten bouwen nu ook zelf pensioen op.
3. Gesprekken over 1. en 2. hebben mede geleid tot het synodale besluit om een fonds
voor noodlijdende zendingsgemeenten op te richten. Dit is echter een vreemde
oplossing, aangezien er ook zendingsgemeenten zijn die hun best doen om steeds
duurzamer en zelfstandiger te worden; zij hebben geld in kas (in het geval van
zendingsgemeente Hoop voor Noord: een halfjaar budget) omdat ze zich
verantwoordelijk weten voor hun medewerkers.
4. In Hoop voor Noord ontstond een aantal jaren geleden de situatie dat er vanuit
deputaten evangelisatie subsidie werd verleend aan de zendingsgemeente (destijds het
bedrag van 50.000 euro verspreid over drie jaar, dus ruim 15.000 per jaar); in dezelfde
periode betaalde Hoop voor Noord gemiddeld 12.000 euro aan afdrachten terug aan het
kerkverband. (Een gemeente met financiële middelen in de classis heeft hen een aantal
jaren met een royale gift geholpen om de afdrachten te kunnen betalen, waardoor die
jaren 40% van het benodigde bedrag door hen gedekt werd.)
5. De helft van het bedrag aan afdrachten gaat naar de emeritikas, waarvan
zendingsgemeenten geen gebruik maken. Per saldo dragen zendingsgemeenten dus de
pensioenlasten van hun eigen medewerkers én dragen zij fors bij in de emeritikas.
6. Het argument dat dit ook geldt voor gemeenten met een kerkelijk werker in dienst geldt
slechts ten dele, omdat dit doorgaans geen 'startende' gemeenten zijn.
7. Verschillende zendingsgemeenten kunnen geen beroep doen op deputaten onderlinge
bijstand en advies, aangezien zij teveel fte's onderhouden ten opzichte van het ledental
van de gemeente.
8. Punt 7. is een logisch gevolg van het feit dat voorgangers 'evangelist' zijn en zich dus
voor een groot deel richten op (nog) niet-gelovigen, die ook niet 'bijdragen'.
9. Binnen kringen van zendingsgemeenten leeft de gedachte om maar zo laat mogelijk
'zelfstandig' te worden, om in ieder geval niet financieel te hoeven bijdragen. Dit is een
onjuiste en niet wenselijke houding, maar die wel enigszins begrijpelijk is vanuit de
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optiek van zendingsgemeenten. Het is onwenselijk omdat zendingsgemeenten juist blij
en dankbaar zijn voor de ruimte en mogelijkheden die de synode haar biedt en
financiën zouden die dankbaarheid niet moeten verstoren.
10. Een jaarlijkse verhoging van de bijdrage van 10% is eenvoudig af te spreken. Een
'controlemiddel' zou kunnen zijn dat er gekeken wordt of een zendingsgemeente per
jaar zelf steeds meer opbrengt van het totaal nodige jaarbudget.
11. Deze instructie geldt vooral nieuwe situaties; uiteraard zou het bestaande
zendingsgemeenten zoals Hoop voor Noord goed uitkomen als ze met terugwerkende
kracht zou ingaan.
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Namens de classis Amsterdam,
P.J. den Hertog,voorzitter
L. J. Koopman, scriba

