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Rapport 4 van commissie 2 inzake het rapport van partners zendingsgemeenten
(9. 05.02)
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Algemeen
We zijn dankbaar oor het werk dat door partners zendingsgemeenten (PZG) in de
achterliggende periode is verricht. Als synodecommissie hebben we daar veel waardering
voor. Verschillende zendingsgemeenten mochten in de achterliggende periode worden
geholpen. Het is verheugend dat ook de ondersteuning via een coachingstraject zijn
vruchten afwerpt en maakt dat zendingsgemeenten in financieel opzicht meer op eigen
benen kunnen staan. Tenslotte draagt ook het aangaan van partnerschappen door
zendingsgemeenten met gevestigde kerken eraan bij dat eerstgenoemden meer financiële
armslag krijgen.
Samenstelling
De commissie bestaat uit enkele leden die door de GS benoemd worden en
vertegenwoordigers uit een viertal deputaatschappen te weten: diaconaat, evangelisatie
(DE), zending en onderlinge bijstand en advies (OBenA). Drie eerst genoemde
deputaatschappen zorgen voor de financiële middelen. PZG acht het redelijk ook
onderlinge bijstand en advies in de toekomst te laten bijdragen als de commissie in zijn
huidige vorm blijft bestaan. Ons als synodecommissie lijkt dat een goede gedachte. Het is
goed er in dit verband op te wijzen wat de achtergrond van het ontstaan van PZG. Die
achtergrond was de overtuiging dat juist in zendingsgemeenten het heel belangrijk is dat er
goed onderwijs gegeven wordt terwijl zendingsgemeenten financieel niet draagkrachtig
genoeg zijn om zelf het traktement van een predikant of evangelist te betalen. Dit heeft
naast de omvang van de gemeenten ook te maken met het feit dat veel leden van de
zendingsgemeenten financieel minder draagkrachtig zijn. De kerken hebben hierin hun
verantwoordelijkheid genomen en gezorgd dat er middelen kwamen zodat goed Bijbels
onderwijs geborgd was.
Navraag naar de status van deze commissie leerde ons dat het een zelfstandig gremium is
dat rapporteert via DE. Zo is het afgesproken op de synode van 2013 (Acta 2013 pag. 193)
Toekomst
Door de wijziging in het beleid van deputatenevangelisatie (geen steun meer verlenen aan
pioniersplekken maar hulp bieden middels een fondswerver) gaat de context waarin PZG
werkt behoorlijk veranderen. Eerst was het zo dat een pioniersplek van deputaten een
startsubsidie kon ontvangen van in totaal € 50.000. Wanneer er dan daadwerkelijk een
zendingsgemeente ontstond kon vervolgens aangeklopt worden bij PZG voor financiële
middelen en coaching met het oog op fondswerving. Dit heeft tot gevolg dat zowel via
PZG als via DE een traject van coaching kan gaan lopen. Hier is sprake van een dubbeling.
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Wanneer het beleid van deputaten evangelisatie gaat werken en projecten vanaf het begin
financieel zelfstandig kunnen draaien, zal het niet meer nodig zijn dat er bij PZG wordt
aangeklopt. Consequentie hiervan is dat het beleid van deputaten evangelisatie en PZG niet
meer op elkaar aansluiten. Wanneer het de bedoeling is dat een project vanaf het begin op
eigen benen kan staan, zal dat ook het geval zijn als het een zendingsgemeente is geworden
en hoeft geen beroep meer gedaan te worden op PZG.
Onze commissie is van mening dat meer afstemming hierover wenselijk is zoals het
rapport ook aangeeft (pag. 6 r.2) Als deze lijn door evangelisatie wordt doorgezet, blijft er
namelijk op termijn ook geen taak voor PZG over.
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Volgens PZG is het echter de vraag of het reëel is te verwachten dat een pioniersplek met
hulp van coaching vanaf het begin financieel zelfstandig kan bestaan. Fondswervers geven
aan dat het tijd nodig heeft om fondsen te werven. Het is aannemelijk dat er eerder
bereidheid is de portemonnee te trekken wanneer een project begint te lopen dan wanneer
er nog gestart moet worden. Via fondswerving kun je onmogelijk binnen een jaar voor een
nieuw project de benodigde fondsen binnen halen. In het begin heb je gelden nodig die niet
direct beschikbaar zijn. Ook moeten we ons realiseren dat het gevaar bestaat dat degenen
die bezig zijn een pioniersplek op te zetten gaan ‘shoppen’. Zij zouden elders aansluiting
kunnen zoeken (bijv. bij projecten die via de PKN. lopen) nu er binnen ons eigen
kerkverband geen startsubsidie meer te verkrijgen is. Tenslotte is het nog te vroeg om te
concluderen dat het nieuwe beleid van deputatenevangelisatie ook werkt.
Als commissie concluderen we dat er verschil van inzicht leeft ten aanzien van de
wenselijkheid van het verlenen van een startsubsidie. Deputaten evangelisatie lijken hier
geen probleem te zien. Zij achten een traject van financiële coaching afdoende. PZG schat
in dat dit wel eens te idealistisch zou kunnen zijn. Het nieuwe beleid zou remmend kunnen
werken bij het ontplooien van nieuwe initiatieven en dat zou geen goede ontwikkeling zijn.
Vanwege die verschillende weging zou het ons als commissie goed lijken dat PZG en
deputaten evangelisatie met elkaar in overleg treden over de vraag of de mogelijkheid van
een startsubsidie zou moeten blijven bestaan en zo ja, hoe dat dan vorm zou moeten
krijgen. Het moet mogelijk zijn gedurende de lopende synode hierover duidelijkheid te
geven en de lopende synode te dienen met een aanvullende rapport hierover met
voorstellen.
Een ander punt waarmee in de besluitvorming gerekend moet worden is het feit dat via de
commissie kleine kerken plannen in de maak zijn die de steun voor kleine gemeenten
waaronder ook veel zendingsgemeenten vallen aanmerkelijk zal vergroten. Wanneer die
plannen doorgaan zullen de meeste zendingsgemeenten voortaan op die manier geholpen
kunnen worden. Ook dan houdt PZG weinig werkterrein over. Gaan deze plannen door dan
is het eveneens weinig opportuun PZG in stand te houden. Hierover is uitvoerig overleg
geweest tussen PZG en DE. Uitkomst van dit overleg was dat er een aanvullend rapport
zou komen waarin zou worden aangegeven hoe in de toekomst de steun aan missionaire
initiatieven vormgegeven zou kunnen worden. Toen wij als commissie naar een dergelijk
rapport vroegen bleek dit niet beschikbaar. Wel werd ons als uitkomst van het overleg
gemeld:
1. het zou goed zijn naar 1 loket toe te werken;
2. PZG zou kunnen worden opgeheven wanneer de plannen van de commissie kleine
kerken doorgaan;
3. er geen duidelijke lijn is afgesproken ten aanzien van kleine kerken die niet kunnen
voldoen aan de eisen van onderlinge bijstand en advies.
Ook hier lijkt meer duidelijkheid wenselijk en nader overleg tussen beide gremia nodig
waarbij het goed zou zijn dat ook OBenA mee zou denken.
Voorstel
Gezien de bestaande onduidelijkheid kunnen we uw vergadering op moment nog niet
dienen met een voorstel ten aanzien van PZG. De wenselijkheid van het voortbestaan van
PZG hangt af van de vraag wat haar werkveld in de toekomst zal kunnen zijn. En dat hangt
deels af van het beleid dat in de toekomst gevoerd zal worden door DE. Het hangt ook af
van wat de synode besluit aangaande de voorstellen van de commissie kleine kerken die
raakvlakken hebben met het werk van PZG. Met het oog hierop lijkt het ons in ieder geval
logisch verdere voorstellen van PZG pas te behandelen als er duidelijkheid is ten aanzien

9.05.02/12

5

10

van de voorstellen hieromtrent die de commissie kleine kerken aan de synode doet. Ook is
er de vraag of een startsubsidie voor kleine kerken moet blijven bestaan. Over
bovenstaande is eerst meer duidelijkheid nodig voor we kunnen besluite hoe het met PZG
verder moet. Het geeft ons aanleiding om de voorstellen die PZG doet voorlopig aan te
houden en op dit moment de synode onderstaand voorstel te doen.
Wij stellen u voor:
Partners zendingsgemeenten en deputaten evangelisatie onderling in overleg te laten treden
en alsnog met een aanvullend rapport te komen inzake de steun aan missionaire initiatieven
en daarbij te overleggen met onderlinge bijstand en advies en de lopende synode alsnog te
dienen met een voorstel.
H. Peet, rapporteur

