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Rapport van deputaten voor de uitgave van het jaarboek
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Het voor u liggende rapport van deputaten voor het jaarboek bevat de volgende onderdelen:
1. samenstelling van het deputaatschap
2. vergaderingen en verkoopcijfers
3. werkzaamheden
3.1
algemeen
3.2
Jaarboek 2017
3.2.1
veranderingen
3.2.2
jaaroverzicht/artikelen
3.2.3
in memoriam
3.3
Jaarboek 2018
3.3.1
veranderingen
3.3.2
jaaroverzicht/artikelen
3.3.3
in memoriams
3.4
Jaarboek 2019
3.4.1
jaaroverzicht/artikelen
4.
voorstellen
1. Samenstelling van het deputaatschap
De generale synode van 2016 benoemde in het deputaatschap ds. D. Quant, drs. R.W.J.
Soeters, en ds. H.J.Th. Velema en tot secundi zr. B. Bikker en ds. G.P.M. van der Linden.
Ook in deze periode fungeerde ds. Soeters als voorzitter en was ds. Velema secretaris.
Deputaten legden in 2017 in verband met het naderende afscheid van de redactiesecretaris
contact met zr. Bikker om haar voor te bereiden op het lidmaatschap van het deputaatschap en
om haar te verzoeken redactiesecretaris te worden. Ze toonde zich bereid om zitting te nemen
in het deputaatschap en het secretariaat te gaan behartigen. Vanaf februari 2018 woont zr.
Bikker de vergaderingen van deputaten bij. Aan de totstandkoming van het jaarboek 2019 en
aan het nadenken over de gevolgen van de AVG (zie § 3.1) heeft zij haar bijdrage geleverd.
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2. Vergaderingen en verkoopcijfers
Deputaten vergaderden in deze verslagperiode zevenmaal. Per kalenderjaar is de eerste
vergadering een deputatenvergadering (zonder dhr. Boertien) -die niet elk jaar noodzakelijk
blijkt-, de tweede vergadering de correctievergadering (met dhr. Boertien). De derde
vergadering die in het najaar gehouden wordt, staat in het teken van de voorbereidingen voor
het jaarboek in het daaropvolgende jaar.
Uw vergadering weet dat deputaten al jarenlang een goede verstandhouding en samenwerking
met uitgeverij Buijten & Schipperheijn hebben. Zij beschouwen dhr. A. Boertien als een der
hunnen.
Wat betreft de verkoopcijfers van het jaarboek: in 2016 werden 3103 exemplaren verkocht
(96 boek+cd-rom en 12 cd-rom); in 2017: 2954 (waarvan 83 boek+cd-rom en 17 cd-rom) en
in 2018: 2811 (waarvan 75 boek+cd-rom en 13 cd-rom).
Ondanks de inspanningen van deputaten en ondanks de goede recensies die het jaarboek elk
jaar krijgt, zette ook in deze verslagperiode de daling van het aantal verkochte exemplaren
zich door. Als voornaamste oorzaak daarvan moet genoemd worden de digitale
beschikbaarheid van veel gegevens die ook in het jaarboek vermeld worden. Ook de
betrokkenheid van het individuele kerklid op het landelijk verband -geringer dan in vroeger
jaren- is een oorzaak.
Voor de daaraan verbonden baten verwijzen deputaten u naar het rapport van deputaten
financiële zaken.
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3. Werkzaamheden
3.1 Algemeen
Deputaten mochten in deze verslagperiode hun werk in opdracht van uw vergadering doen.
Ze zijn dankbaar voor
- het vertrouwen dat uw vergadering in 2016 uitsprak ten opzichte van het deputaatschap;
- de medewerking die zij elk jaar weer ontvangen van scribae en secretarissen;
- de gezondheid die deputaten kregen om het werk te doen, zodat zij geen beroep hoefden te
doen op de secundus, ds. G.P.M. van der Linden;
- het feit dat zr. B. Bikker op hun weg gekomen is en uw vergadering haar benoemde tot
secundusdeputaat, zodat zij ingeschakeld kon worden om te zijner tijd het werk van de
redactiesecretaris te kunnen overnemen.
Bijzondere aandacht vroeg de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op
25 mei 2018 van kracht werd.
Deputaten hebben over de verordening en de gevolgen ervan voor het jaarboek een en
andermaal contact gehad met br. J.G. van den Berg, directeur van het Dienstenbureau. Het
werd deputaten duidelijk, dat nog niet alle consequenties van de verordening voor de kerken
in beeld zijn. Er is nog overleg gaande tussen het CIO en de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deputaten verwachten dat zij u een aanvullend rapport zullen doen toekomen naar aanleiding
van overleg in de komende maanden inzake het verschijnen en het verspreiden van het
jaarboek.
Ook hebben deputaten contact gehad met drs. G. Sneep, directeur van uitgeverij Buijten &
Schipperheijn. Bij alle overwegingen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de
uitgave van het jaarboek heeft hij een belangrijke stem. Wat zal hij besluiten als de verkoop
via de boekhandel niet meer is toegestaan?
In dit kader zijn deputaten bezig het opstellen van een gegevensregister: een lijst van de
gegevens die in het jaarboek worden opgenomen plus de reden waarom die gegevens
opgenomen worden.
3.2 Jaarboek 2017
3.2.1 Veranderingen
In de rubriek missionaire diaconale werkers onder deputaatschappen/buitenlandse zending
staan de namen van de kerken die mdw’ers hebben uitgezonden vetgedrukt.
In de rubriek periodieken staan de namen van de periodieken vetgedrukt.
3.2.2 Jaaroverzicht/artikelen
Het jaaroverzicht 2016 werd vervaardigd door ds. H.J.Th. Velema.
Een viertal artikelen werd geplaatst:
- De broeders F. Prins en W. Snijdoodt schreven over ’Het Open Huis in Haarlem
Schalkwijk, bouwen aan een plek waar God woont!’;
- Evangelist A. Maasland schreef onder de titel ‘ICF Apeldoorn, nieuwe zendingsgemeente
binnen de classis Apeldoorn’ over de ontstaansgeschiedenis;
- ‘Achter de muren’ was de titel van een artikel van drs. W.J. Plantinga over het
justitiepastoraat;
- Over ‘Het wel en wee van een preekvoorziener’ schreef zr. L. Zandbergen-Kok te
Woudenberg.
3.2.3 In memoriam
Een ‘In memoriam’ over ds. J.H. Carlier werd geschreven door ds. C.D. Affourtit.
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3.3 Jaarboek 2018
3.3.1 Veranderingen
Er werd een update uitgevoerd wat betreft het plaatsen van de aanduiding (~), uiteraard in
overleg met de betrokken broeders. Nòg zes broeders kregen op hun verzoek een ~ voor hun
naam.
3.3.2 Jaaroverzicht/artikelen
Het jaaroverzicht 2017 werd vervaardigd door ds. D. Quant.
Een drietal artikelen werd geplaatst:
- evangelist R. Setz schreef naar aanleiding van de instituering van Assen Zoekt een artikel
onder de titel: ‘Hoe een nieuwe gemeente ontstaat; Assen Zoekt’;
- br. en zr. De Lange-Potkamp te Kampen werden geïnterviewd omdat zij vijftig jaar koster
en kosteres waren;
- over ‘Omgaan met verlies’ schreef verliesconsulente zr. S. Rustenburg-van de Poppe.
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3.3.3. In memoriams
Zeven ‘In memoriams’ werden geplaatst: over ds. K. Boersma werd geschreven door ds. J.
Manni; over drs.ing. J. Kievit door ds. H.J.Th. Velema; over ds. J. Oosterbroek door ds. J.G.
Schenau; over drs. J.C.L. Starreveld door ds. H. Peet; over ds. M. Vlietstra door dr. M.J.
Kater; over ds. A.W. Wubs door drs. J.G.E. Brand en over ds. P. van Zonneveld door ds. A.
van Heteren.
3.4 Jaarboek 2019
3.4.1 Jaaroverzicht/artikelen
Het jaaroverzicht 2018 werd vervaardigd door drs. R.W.J. Soeters.
Een drietal artikelen werd geplaatst:
- ‘Samen Christus volgen’ was de titel van een artikel van jongerenwerker M. Rusken;
- G. Simons beschreef de ‘Geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk
(Hoeksteenkerk) te Schiedam’.
- drs. J. van ’t Spijker zette zijn ‘gedachten bij het sluiten van de gemeente van NieuwAmsterdam’ op papier onder de titel ‘De kruiskerk zwijgt’.
4. Voorstellen
Deputaten doen uw vergadering de volgende voorstellen:
1. het werk en het beleid van deputaten goed te keuren;
2. opnieuw deputaten te benoemen.
Te zijner tijd zullen deputaten het moderamen van de generale synode een voorstel doen
toekomen met betrekking tot de te vervullen vacatures. De redactiesecretaris heeft
aangegeven niet voor een herbenoeming in aanmerking te komen, omdat hij na dertig jaren
wil stoppen met het redactiewerk, al blijft hij beschikbaar voor het werk van de statistische
gegevens.
Deputaten wensen u in alle beraadslagingen de leiding van de Heilige Geest toe.
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R.W.J. Soeters, voorzitter
H.J.Th. Velema, secretaris
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Deputaten zijn samen met uitgeverij Buijten & Schipperheijn tot de volgende
conclusies/afspraken gekomen:
- Het jaarboek zal vanaf de eerstvolgende uitgave, dat wil zeggen 2020, niet meer te
koop zijn in de boekhandel, maar uitsluitend verkrijgbaar zijn binnen het kerkverband.
- Recensie-exemplaren zullen alleen aan bladen binnen het kerkverband worden
verspreid. Andere media kunnen een digitale versie van het jaaroverzicht met de
statistiekcijfers ontvangen, zonder persoonlijke gegevens.
- De scribae van de lokale kerken en deputaatschappen en andere verbanden binnen het
kerkgenootschap ontvangen een brief van deputaten waarbij zij gewezen worden op
hun verantwoordelijkheid om de gegevens díe zij aanleveren alleen met toestemming
van de betrokkenen aan te leveren.
In de portal zal bij het ‘akkoord’ geven van de jaarlijkse invoer ook een extra tekst
worden geplaatst zodat men daar ook op die plaats op deze verantwoordelijkheid
wordt gewezen.
- Uitgeverij Buijten & Schipperheijn en deputaten (namens de GS) gaan nog voor het
einde van dit jaar een verwerkersovereenkomst AVG aan om alle nodige afspraken
inzake deze wetgeving op schrift vast te leggen. Deze overeenkomst is door een
specialist inzake AVG opgesteld en eventueel opvraagbaar.
- Ook met de TUA zal nog een vergelijkbare overeenkomst gesloten worden omdat zij
een eigen entiteit is.

