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1. Commissie
1.1 Samenstelling
Door de GS 2016 werden in de commissie (in functie) benoemd de brs. E.C. Bin, Zierikzee
(voorzitter); H.J.Th. Velema (secretaris); G. Noorlandt, Veenendaal (penningmeester).
De deputaatschappen evangelisatie, buitenlandse zending, diaconaat en onderlinge bijstand
en advies benoemden in de commissie respectievelijk de brs. L.B.C. Boot, A. Hilbers (die
in september 2018 vervangen werd door W. van ’t Spijker), G. Drayer (die in februari 2019
vervangen werd door E.J. van der Linde) en G. Noorlandt. Laatstgenoemde vervult dus een
dubbelfunctie in de commissie. Voordat de GS 2016 de benoemingen deed, werd deze
dubbelfunctie die door de commissie al voorzien werd, gecommuniceerd met het
moderamen van de synode en door hem goedgekeurd.
1.2 Vergaderingen
De commissie vergaderde negenmaal in het Dienstenbureau te Veenendaal.
Daarnaast hebben de leden van PZG in kleiner verband op locatie vergaderd met
zendingsgemeenten die een aanvraag hadden ingediend of om advies verzochten.
1.3 Coach fondswerving
De commissie heeft in het najaar van 2017 afscheid moeten nemen van br S. Wierda, die
zich op andere zaken wilde richten en geen ruimte meer had voor PZG. In het voorjaar van
2018 kon br. G. Last te Leeuwarden benoemd worden als coach fondswerving. Nadat er
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een overeenkomst tussen de commissie en br. Last getekend was, ging hij gelijk in twee
zendingsgemeenten aan de slag.
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2. Opdrachten GS 2016
2.1 Tekst
De generale synode van Nunspeet 2016/2017 nam met betrekking tot PZG de volgende
besluiten:
1. goedkeuring te hechten aan het werk van de commissie;
2. voortaan gebruik te maken van de naam partners zendingsgemeenten;
3. het aangepaste reglement goed te keuren, met dien verstande dat 4.9 gewijzigd wordt
in: ‘naast het verlenen van financiële steun kan de commissie ook coaching ten aanzien
van fondswerving aanbieden aan de zendingsgemeenten waarmee zij geholpen worden
op de weg naar financiële zelfstandigheid’;
4. goedkeuring te geven aan het opnieuw verstrekken van een mandaat voor het uitgeven
van een bedrag van € 150.000 voor de periode 2017-2020, waartoe gevraagd zal
worden aan de deputaten evangelisatie, buitenlandse zending en diaconaat het nog
aanwezige kapitaal aan te vullen tot € 150.000;
5. art. 21 K.O. te wijzigen zodat lid 1b tot en met h genummerd wordt als lid 1c tot en met
1i en als 1b in te voegen: ‘b. Wanneer missionaire arbeid van een kerkenraad leidt tot
gemeentevorming, zal de kerkenraad pas overgaan tot het instellen van een
zendingsgemeente na advies van de classis, die zich op haar beurt zal laten adviseren
door deputaten evangelisatie’;
6. voor zendingsgemeenten die om steun hebben gevraagd waarop afwijzend is besloten,
de mogelijkheid van beroep in te stellen bij deputaten evangelisatie;
7. opnieuw commissieleden te benoemen en de deputaatschappen evangelisatie,
buitenlandse zending, diaconaat en onderlinge bijstand en advies te verzoeken elk een
lid voor de commissie partners zendingsgemeenten (PZG) te benoemen;
en verder
8. opdracht te geven aan deputaatschappen die geld hebben gestort in de kas van
commissie partners zendingsgemeenten met ingang van 2017 jaarlijks een kascontrole
te laten uitvoeren op de juistheid en rechtmatigheid van de bestedingen van de
commissie partners zendingsgemeenten.
2.2 Uitvoering
De besluiten 4, 7 en 8 hielden een opdracht in:
2.2.1 Ad besluit 4
De commissie verzocht eind 2017, toen alle aanvragen van de zendingsgemeenten over
2016 afgehandeld waren, de betrokken deputaatschappen het nog aanwezige kapitaal aan te
vullen. Er was € 80.000 nodig en € 70.000 ontvangen – zie verder § 4.
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Met het oog op de volgende intersynodale periode en het beschikbaar zijn van voldoende
financiële middelen (minimaal € 150.000) deed de commissie de deputaatschappen in
september 2018 het verzoek toekomen om te willen overwegen om voor de periode 202022 € 150.000 beschikbaar te stellen. De commissie voegde daar de suggestie aan toe dat de
deputaatschappen onderling nog eens zouden kijken naar de verdeling van dit bedrag over
de drie deputaatschappen. De commissie deed dit verzoek zo vroegtijdig om te voorkomen,
dat de deputaatschappen in hun aan de GS voor te stellen begrotingen geen rekening
zouden houden met een donatie aan PZG. Aan uw vergadering doet de commissie het
voorstel om ook deputaten onderlinge bijstand en advies te vragen bij te dragen in de
benodigde middelen.
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2.2.2 Ad besluit 7
Na de eerste vergadering in deze intersynodale periode heeft PZG de betrokken
deputaatschappen een brief gestuurd, waarin
- excuus is aangeboden over het feit, dat de deputaatschappen in de afgelopen jaren zo
weinig verslagen van de werkzaamheden van de commissie ontvangen hebben, terwijl
de commissie wel werkte met gelden van de deputaatschappen;
- beloofd werd om de deputaatschappen voortaan de conceptnotulen van haar
vergaderingen te doen toekomen.
Met het deputaatschap evangelisatie, waaronder PZG valt, is regelmatig overleg gepleegd
op moderamenniveau.
2.2.3 Ad besluit 8
Aan de deputaatschappen buitenlandse zending en diaconaat werd gevraagd een
kascontrole uit te voeren. Zendingsdeputaat br. R. Hoogendoorn werd gemachtigd de
controle uit te voeren en hij berichtte de commissie op 24 januari 2019: ‘Met de
beschikbare gegevens kom ik tot de conclusie dat de financiële administratie van de
commissie partners zendingsgemeenten over 2017 en 2018 er prima verzorgd uit ziet. Ik
heb bij de controle geen onrechtmatigheden geconstateerd.’
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3. Werkzaamheden
3.1 Steun
Steun werd in de verslagperiode verleend aan Amsterdam-de Oase, Amsterdam-Via Nova,
Apeldoorn-ICF, Assen zoekt, Bunde-Meerssen en Utrecht-ICF - zie ook § 4.2.
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3.2 Contacten
Naast de inzet van de brs. Wierda (die gecoacht heeft in de zendingsgemeenten van
Amsterdam-Oase, Bunde-Meerssen en Utrecht- ICF) en Last (die de zendingsgemeenten
van Assen Zoekt en Haarlem-Het open Huis coacht), heeft ook de penningmeester van de
commissie regelmatig contact met de financieel verantwoordelijken in verschillende
zendingsgemeenten. In de regel worden zijn adviezen overgenomen.
Zo nodig gaan de commissieleden op werkbezoek bij de zendingsgemeenten om in
persoonlijke contacten de problematieken door te spreken. In die zin waren er ook
contacten met Haarlem-Het open Huis en Rotterdam-ICF.
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3.3 Plus en min
In alle contacten met de zendingsgemeenten worden twee dingen duidelijk: aan de ene kant
is er het positieve feit dat de zendingsgemeenten die in hun fondswerving gecoacht
worden, niet meteen weer bij PZG aankloppen om steun. Die gemeenten zijn dus duidelijk
op een goede manier bezig.
Aan de andere kant is er het onmiskenbare feit dat de zendingsgemeenten niet op korte
termijn een zelfstandig gemeentelijk leven, inclusief het hebben van een voorganger,
kunnen financieren. Uw vergadering heeft in 2013 goed gezien dat hier een
verantwoordelijkheid ligt voor de kerken in hun geheel.
3.4 Publiciteit
Publiciteit kreeg PZG door het regelmatig verschijnen van artikelen over
zendingsgemeenten in Doorgeven.
Het feit, dat de landelijke actie voor de kerkendag 2017 bestemd was voor het werk van
PZG genereerde uiteraard ook publiciteit, al moest de commissie constateren dat deze actie
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niet zoveel opbracht (€ 5.555) als eerdere acties die op een kerkendag tot afsluiting
kwamen.
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3.5 Partnerschappen
In artikel 6 van het reglement wordt aangegeven dat PZG gevestigde kerken zal stimuleren
een band aan te gaan met zendingsgemeenten. Die band tussen gevestigde kerken en
zendingsgemeenten is er. Verschillende zendingsgemeenten worden financieel en/of op
andere wijze gesteund door gevestigde kerken. De financiële steun is terug te vinden in de
begrotingen en rekeningen.
Het gaat daarbij niet altijd om steun van een gevestigde gemeente binnen de classis, vaak
betreft het gemeenten buiten de classis waarmee om welke reden dan ook een band is
ontstaan.
De nadruk van zo'n band ligt in het algemeen het meest op het financiële vlak. Daar ligt bij
zendingsgemeenten ook de grootse behoefte. Er worden zeker pogingen gedaan om ook
andere betrokkenheid te tonen. Daarbij is het vaak een obstakel, zeker voor een
wederkerige relatie, dat het voor de zendingsgemeente te veel tijd kan kosten om aandacht
te geven aan de relatie. Men heeft het al zo druk met het werk waar het primair om gaat.
Ook nog aandacht voor de gevestigde kerk die steun verleent is dan nauwelijks op te
brengen.
De commissie speelt in de praktijk vrijwel geen rol in het tot stand brengen van een relatie
met gevestigde kerken. Dat heeft te maken met mankracht maar ook met de vraag waar je
zou moeten beginnen. Het meest echter met het punt dat alleen persoonlijke inzet van
betrokkenen uit de zendingsgemeente een gevestigde kerk kan motiveren zich voor die
zendingsgemeente in te zetten.
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4. Financiën
4.1 Storting kapitaal
De GS van 2013 besloot tot de instelling van PZG. In 2014 is het startkapitaal van €
150.000 bijeengebracht door drie deputaatschappen: diaconaat € 75.000, evangelisatie €
25.000 en zending € 50.000.
De GS van 2016 heeft bovenstaande drie deputaatschappen gevraagd om het budget voor
PZG weer aan te vullen tot € 150.000. Dat behoefde een storting van € 80.000. Deputaten
hebben tezamen in 2018 € 70.000 overgeboekt (diaconaat € 30.000, evangelisatie € 13.600
en zending € 26.400).
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4.2 Werkwijze
PZG doet aan de betreffende zendingsgemeente aan de hand van de begroting een
voorwaardelijke toezegging tot een bepaald steunbedrag. Het voorwaardelijke zit in het
daadwerkelijke exploitatietekort over een afgelopen boekjaar.
Zodoende zijn in 2016 de eerste uitkeringen over 2015 gedaan.
Om een goed zicht te geven over de bedragen die bij PZG een rol spelen, volgt hier een
toelichting over de uitbetalingen in de jaren 2016 t/m 2018.
Naast jaarlijks een kostenbedrag van ongeveer € 4.000 voor reiskosten en vooral kosten
voor de externe adviseur (voor fondswerving en organisatieadvies) zijn uitkeringen gedaan
van:
2016: € 24.700
(2 gemeenten)
2017: € 50.000
(5 gemeenten)
2018: € 30.293
(3 gemeenten)
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In 2018 zijn voorwaardelijke toezeggingen gedaan voor de jaren 2018 t/m 2020 tot een
bedrag van € 67.000, naast coaching en begeleiding voor een bedrag van € 10.000.
Per 31 december 2018 had PZG nog de beschikking over een toe te zeggen bedrag van €
32.000. Van diverse gemeenten zijn aanvragen tot steun te verwachten die dit budget ruim
te boven gaan.
4.3 Begroting voor 2020-2022
Voor de komende GS-periode kan de commissie geen begroting indienen, omdat zij niet
over middelen beschikt die een toezegging mogelijk maken.
Wel is aan deputaten diaconaat, evangelisatie en zending gevraagd in hun begrotingen
bedragen voor PZG op te nemen, zodat het werk door PZG voortgezet kan worden.
Wordt aan die verzoeken voldaan, dan kan PZG gemiddeld niet meer dan € 50.000 per
kalenderjaar toezeggen.
5. Verlenging opdracht
De commissie heeft zich bezonnen op de vraag wat de toekomst is van PZG.
De kern van de opdracht van PZG is: PZG verleent financiële steun aan erkende
zendingsgemeenten met minder draagkrachtige leden ten behoeve van het kunnen
beroepen c.q. aanstellen van een predikant of evangelist, dit in principe voor een periode
van drie jaar.
In de praktijk kon deze steun aansluiten op de financiële steun door deputaten evangelisatie
(DE), die was drie jaar, voor nieuwe initiatieven.
PZG verleent steun in de vorm van een garantiebedrag bij een niet-sluitende begroting en
door het ter beschikking stellen van een coach voor fondswerving.
Het bestaansrecht voor de commissie PZG was dat nadat de steun door de steun DE was
geëindigd, er vaak nog geen sprake was van een duurzame zelfstandige gemeente terwijl
deze nieuwe initiatieven ook na drie jaar nog buiten de criteria van deputaten onderlinge
bijstand en advies (OBenA) vielen.
Inmiddels is de context waarin PZG werkt gewijzigd en die gaat wellicht nog verder
wijzigingen. DE heeft het beleid ten aanzien van nieuwe missionaire initiatieven
gewijzigd. Er wordt geen financiële steun meer gegeven, wel inhoudelijke ondersteuning
en de mogelijkheid van het bekostigen van een fondswerver. Dit gewijzigde beleid roept de
vraag op, op welk moment nieuwe initiatieven bij PZG kunnen aankloppen. Er kan niet
meer worden uitgegaan van aansluiting op de steun van DE. Dat betekent dat een
zendingsgemeente, na als zodanig formeel te zijn gesticht, ook eerder dan na drie jaar bij
PZG zou kunnen aankloppen. Dat zou meer financiële middelen gaan vragen. In de
praktijk kan dit meevallen, aangezien het wel enige jaren duurt voordat een missionair
initiatief formeel een zendingsgemeente is geworden.
De nieuwe werkwijze van DE, het werken met coaches voor fondswerving (en zich beperkt
tot 5.000) en het niet meer financieren van nieuwe missionaire initiatieven, heeft als doel
een missionair initiatief vanaf het begin duurzaam te laten zijn. Er ontstaat zo wel een
dubbeling met het werk van PZG, die ook met coaches werken. Daarnaast is er de vraag of,
als het beleid van DE succesvol is, er nog wel steun nodig is door PZG. Het beleid van DE
is immers gericht op duurzaamheid c.q. financiële zelfstandigheid. Indien een nieuw
missionair initiatief een zendingsgemeente wil worden, zal daarover advies worden
gevraagd aan DE. Die zal dan ongetwijfeld kijken naar de vraag of er sprake van financiële
zelfstandigheid. Indien nee, kan DE dan wel positief adviseren? Indien ja, is er dan nog
reden voor steun door PZG?
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Vanuit bovenstaande is de conclusie van de commissie dat er voor haar opdracht geen
goede aansluiting meer is op het beleid van DE. Er zal op dit punt bijstelling nodig zijn.
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Daarnaast kan de commissie niet voorbijgaan aan voorstellen voor beleidswijzigingen die
waarschijnlijk ter synode zullen dienen. Informatie op dit punt komt ons toe vanuit de
vertegenwoordiger van OBenA in onze commissie. Deze heeft aangegeven dat er vanuit de
commissie kleine kerken, in samenspraak met OBenA, voorstellen in de maak zijn die de
mogelijkheden voor steun aan kleine kerken (waaronder ook veel zendingsgemeenten
vallen) aanmerkelijk vergroten. Als deze voorstellen worden aangenomen, zal dat het
werkgebied van PZG verkleinen. Er zullen niet veel zendingsgemeenten meer zijn die
buiten de boot vallen wat betreft ondersteuning vanuit het kerkverband. Dan rijst de vraag
of het nog zinnig is hiervoor een aparte commissie (PZG) in het leven te houden.
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Over deze zaken is uitgebreid gesproken in overleg tussen DE en PZG. De conclusie
daarvan was dat er in gezamenlijk overleg een aanvullend rapport zal worden gemaakt
waarin wordt ingegaan op welke wijze de steun aan missionaire initiatieven vormgegeven
zou kunnen worden.
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6. En verder
6.1 Kerkendag 2017
De opbrengst van de actie, die gehouden werd in de aanloop naar de kerkendag 2017, werd
door commissielid A. Hilbers symbolisch in ontvangst genomen: € 5.555.
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6.2 Expertmeeting
Op 27 juni 2018 was de commissie vertegenwoordigd op de expertmeeting georganiseerd
door deputaten evangelisatie. Met betrekking tot PZG zijn de volgende opmerkingen
gemaakt:
- veelzijdig financieel beleid, kerkbreed;
- coaching/ondersteuning (kleine gemeenten);
- samenwerking op toerusting.
De commissie constateerde, dat coaching en toerusting al verschillende jaren aan diverse
zendingsgemeenten gegeven is of wordt.
7. Voorstellen
De commissie stelt uw vergadering voor
7.1 het werk en het beleid van de commissie goed te keuren;
7.2 aan de deputaatschappen evangelisatie, buitenlandse zending, diaconaat en onderlinge
bijstand en advies te verzoeken om in onderling overleg het nog aanwezige kapitaal
per eind 2019 aan te vullen tot (minimaal) € 150.000;
en verder-afhankelijk van een positieve beslissing op 7.2-:
7.3 het werk van de commissie te continueren en opnieuw commissieleden te benoemen in
de functies: voorzitter, secretaris en penningmeester;
7.4 de deputaatschappen evangelisatie, buitenlandse zending, diaconaat en onderlinge
bijstand en advies te verzoeken elk een lid voor de commissie partners
zendingsgemeenten (PZG) te benoemen;
7.5 goedkeuring te geven aan het opnieuw verstrekken van een mandaat voor het uitgeven
van het onder 7.2 genoemde bedrag voor de periode 2020-2022.
8. Slot
De commissie kon in de afgelopen periode verder bouwen op het werk en de inzichten
opgedaan in de vorige periode.
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De commissie is dankbaar dat de vacature-Wierda in betrekkelijk korte tijd vervuld kon
worden door de benoeming van br. G. Last.
Dat het werk van de coaches fondswerving resultaat heeft moge blijken uit het feit dat
zendingsgemeenten die in de vorige intersynodale periode een beroep op de commissie
deden dat in deze periode in veel mindere mate hoefden te doen.
De commissie hecht eraan mee te delen dat aan de door uw vergadering verstrekte
opdracht in eensgezindheid gewerkt kon worden.
De commissie bidt uw vergadering de leiding van de Heilige Geest toe.
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Aldus vastgesteld te Veenendaal, 26 februari 2019
E.C. Bin, voorzitter
H.J.Th. Velema, secretaris
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Bijlage: financieel verslag
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Bijlage: Financieel verslag
2014

Totaal
Uitgaven

75.000,00
25.000,00
50.000,00
150.000,00
912,05

Saldo 1-1-2015

149.087,95

Saldo 1-1-2015

149.087,95

Startkapitaal

diaconie
evangelisatie
zending

Decl. cie leden

912,05

2015

Ikon pastoraat

1.620,00

Rente

1.331,13

Vergaderkosten
Decl. cie leden
Decl. extern adviseur

319,25
1.261,17
2.602,47
4.182,89

Vergaderkosten
Decl. cie leden
Decl. extern adviseur

118,90
537,66
3.324,11
3.980,67
2015 9.700,00
2015 15.000,00

152.039,08
4.182,89
Saldo rekening 1-1-2016

147.856,19

Saldo 1-1-2016

147.856,19

2016

Ikon pastoraat

180,00

Rente

660,38

Steun ICF Utrecht
Steun Oase

148.696,57
28.680,67

Saldo rekening 1-1-2017
Rente

2017
120.015,90
175,53

28.680,67

Vergaderkosten
Decl. cie leden
Decl. extern adviseur
Steun Via Nova
Steun Bunde
Steun Via Nova
Steun Oase

53.917,80
66.273,63

101,30
546,40
3.270,10
2015
2016
2016
2016

10.000,00
15.000,00
10.000,00
15.000,00
50.000,00
53.917,80
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2018
Saldo rekening 1-1-2018

66.273,63

Dep diaconie
Dep evangelisatie
Dep zending

Vergaderkosten
Decl. cie leden
Decl. externe adviseur
Steun Assen Zoekt
Steun Utrecht ICF
Steun Bunde

30,00
13,60
26,40
136.273,63
32.887,25

Nog beschikbaar november 2018:
Opbrengst kerkendag 2017:
Saldo 31-12-2018:
Toegezegde coachtrajecten:
Assen Zoekt
Haarlem Open Huis

31/12/2018

2019
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2019

103.386,38
5.555,00
108.941,38

5,00
5,00

10,00
15,00
15,00
15,00
4,00
4,00
4,00
5,00

Nog te besteden:

Saldo rekening 1-1-2019

2017 9.100,00
2017 8.693,00
2017 12.500,00

32.887,25

Voorwaardelijk toegezegde steun:
Bunde
Via Nova
Via Nova
Via Nova
Apeldoorn ICF
Apeldoorn ICF
Apeldoorn ICF
Utrecht ICF

167,55
801,23
1.625,47

82.000,00
26.941,38

2019
108.941,38

