8.10/8
Rapport 11b van commissie 6 betreffende de instructie van de particuliere synode
van het Westen inzake afdracht zendingsgemeenten (8.10)
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In rapport 11 heeft uw commissie voorstellen gedaan met betrekking tot de door de
particuliere synode van het Westen ingediende instructie aangaande de minimumbijdragen
van zendingsgemeenten.
Uw commissie heeft in eerste instantie aangegeven dat men de intentie van de instructie
van de particuliere synode van het Westen positief vond maar voor de uitvoering toch een
andere oplossing voorzag. Temeer omdat er geen eenduidige regeling voor gevestigde
kerken en zendingsgemeenten lag. Uw commissie stelde voor dat deputaten evangelisatie
en de daarbij betrokken deputaatschappen en commissies overleg gingen voeren om te
komen tot een integrale regeling voor kleinere kerken.
Ook commissie 2 stelt in haar rapport 3 (9.05 inzake evangelisatie) voor om te komen tot
een eenduidig en samenhangend beleid van financiële en andere ondersteuning ten
behoeve van gevestigde kerken en zendingsgemeenten.
De afgelopen maanden is er, vooruitlopend op de besluiten van de GS, uitvoerig overleg
geweest tussen deputaten evangelisatie, deputaten onderlinge bijstand en advies, deputaten
diaconaat, deputaten landelijk kerkelijk bureau, partners zendingsgemeenten en commissie
kleine kerken om te komen tot een integraal beleid. Voor de uitkomsten van dat overleg
verwijzen wij u naar het in de maand juli jl. verschenen rapport 9.05a van deputaten
evangelisatie.
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In dat overleg is opnieuw gesproken over de financiële drempels die er kunnen zijn om
zendingsgemeente te worden. Rapport 9.05a concludeert dat de voorgestelde lijn van de
instructie van de particuliere synode van het Westen het meeste recht doet om de financiële
drempel voor zendingsgemeente te verlagen en zij adviseert in haar voorstellen om deze
instructie, met een iets aangepaste looptijd (7 jaar i.p.v. 10 jaar), over te nemen.
Het rapport geeft aan dat financiële duidelijkheid vooraf voor de zendingsgemeenten
gewenst is. Dat is ook de bedoeling van de instructie. Omdat de leden van
zendingsgemeenten veelal minder financieel draagkrachtig zijn is de financiële basis van
een zendingsgemeente nog niet stabiel en zijn er geen of weinig reserves. Het op basis van
jaarcijfers achteraf steun aanvragen creëert voor de zendingsgemeente een periode van
circa 1,5 jaar financiële onzekerheid. Helderheid vooraf helpt bij de doorstroming van
pioniersplek naar zendingsgemeente.
Dit voorstel wijkt af van het advies van commissie 6 dat u in rapport 11 ontving. Uw
commissie kreeg het verzoek om er opnieuw naar te kijken.
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Een keuze maken tussen ‘jaarlijkse steun achteraf ‘of ‘een ingroeimodel vooraf’ is ook
nooit helemaal gestoeld op een exacte wetenschap. Aan beide modellen hangen voor en
nadelen. Uw commissie vindt het van belang dat er een goede balans is tussen helderheid,
uitvoerbaarheid, eigen verantwoordelijkheid en solidariteit. Het geheel overziend en de
argumentatie horend heeft uw commissie doen besluiten om in rapport 11e de voorstellen
van rapport 9.05a met betrekking een ingroeimodel voor de minimumbijdragen van
zendingsgemeenten over te nemen. Een ingroeimodel is eerder ook gebruikt bij de
overkomst van gevestigde kerk(en) naar ons kerkverband.

8.10/9

5

10

15

20

25

Bij een ingroeimodel is het wel van belang dat de groei van een zendingsgemeente ontstaat
door leden waarvoor een zendingsgemeente primair is opgezet. Uw commissie neemt af en
toe de zorg waar over een overkomst vanuit een naburige CGK-gemeente. Hoewel dat
wellicht nooit helemaal te voorkomen is willen wij ook wijzen op de morele
verantwoordelijkheid van broeders/zusters naar hun latende gemeente. En die
verantwoordelijkheid gaat verder dan een financiële.
Uw commissie merkt op dat er af en toe spraakverwarring is/kan zijn over wat nu precies
verstaan wordt onder een ‘pioniersplek’, ‘missionair initiatief’ en ‘zendingsgemeente’. Het
lijkt erop dat deze begrippen soms door elkaar heen worden gebruikt hetgeen voor
onduidelijkheid zorgt. Het rapport van deputaten evangelisatie gaat verder inhoudelijk in
op deze begrippen en legt uit waar de verantwoordelijkheid ligt.
Het predicaat zendingsgemeente is geregeld in art. 21 van de K.O. Een kerkenraad kan pas
overgaan tot het instellen van een zendingsgemeente na advies van de classis die zich op
haar beurt laat adviseren door deputaten evangelisatie. Lid f van artikel 21 K.O. geeft aan
dat een zendingsgemeente die in staat is zelfstandig te functioneren tot instituering kan
overgaan in overeenstemming met de bepalingen van art. 38 K.O. Uw commissie vindt het
van belang dat er geen omissies mogen ontstaan wie voor de door de particuliere synode
van het Westen voorgestelde regeling voor zendingsgemeenten in aanmerking komt.
Uw commissie stelt daarom voor dat deputaten evangelisatie een overzicht aan het
dienstenbureau verstrekt van de officieel door de classis op basis van artikel 21 K.O. lid f
geïnstitueerde zendingsgemeenten met de individuele ingangsdatum. Het jaarboek van
onze kerken zou op termijn daarin kunnen voorzien door de ingangsdatum van de
zendingsgemeenten te vermelden. Wellicht kan dat ook de uitkomst zijn van de rapportage
van deputaten kerkorde en kerkrecht naar aanleiding van de voorstellen van commissie 7 in
rapport 9.35 (blz. 128).
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Uw commissie heeft contact gezocht met het Dienstenbureau over de uitvoerbaarheid van
de voorgestelde regeling. De regeling is uitvoerbaar indien er duidelijkheid is over het
moment van de ingang van de regeling, de helderheid om welke zendingsgemeenten het
gaat en de ingangsdatum van het predicaat zendingsgemeente.
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Voorstel tot besluit
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1. de instructie van de particulier synode van het Westen dd. 3.4.2019 (8.10) met een
verzoek om de minimumbijdragen door de zendingsgemeenten, na instituering, in 10
jaar tijd te brengen op de door de synode vastgestelde normbedragen van de bijdragen
per (doop)lid;
2. het rapport 9.05a van deputaten evangelisatie;
3. het rapport van uw commissie;
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heeft gehoord de bespreking op de vergadering;
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overweegt
1. dat de leden van zendingsgemeenten veelal minder financieel draagkrachtig zijn;
2. dat een financiële drempel niet de directe oorzaak zou moeten zijn dat pioniersplekken
geen zendingsgemeente worden;
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3. dat de in de instructie voorgestelde opbouwtermijn van tien jaren als te lang wordt
ervaren;
4. dat in rapport 9.05a van deputaten evangelisatie zij verder voorstellen doet om te
komen tot een eenduidig en samenhangend beleid van gevestigde en kerken en
zendingsgemeenten inclusief de financiering van de zendingsgemeenten;
is van oordeel
1. dat een ingroei traject om te voldoen aan de normen recht doet aan de bijzondere
achtergrond van een zendingsgemeente en haar leden;
2. dat een jaarlijks groeiende minimumbijdrage per (doop)lid de beste manier is om
pioniersplekken financieel te stimuleren zendingsgemeenten te worden;
3. dat er een voorstel ligt voor een integrale regeling voor de financiële ondersteuning van
gevestigde kerken en zendingsgemeenten;
en besluit
1. de instructie van de particuliere synode van het Westen, uitgezonderd de ingroeitermijn
van 10 jaar, over te nemen;
2. dat de hoogte van de minimumbijdragen die een zendingsgemeente, na instituering, per
(doop)lid aan het landelijk kerkverband moet betalen in een periode van zeven jaar
stapsgewijs groeit naar de normbedragen die de generale synode driejaarlijks vaststelt;
dus jaar na jaar te verhogen, te beginnen met 15% en oplopend tot 100% in 7 jaar tijd;
3. deputaatschap evangelisatie op te dragen een overzicht (inclusief ingangsdatum) te
maken van de zendingsgemeenten die conform artikel 21 K.O. (w.o. lid f) geïnstitueerd
zijn en dit overzicht aan te leveren aan het Dienstenbureau;
4. daarvan kennis te geven aan de particuliere synode van het Westen.
O. Zuidema, rapporteur

