9.17/23
Rapport 4 van commissie 5 inzake het rapport van deputaten contact met de overheid
(9.17)
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Inleiding
Uw commissie heeft veel waardering voor het omvangrijke werk wat deputaten mogen
doen. Het deputatenrapport geeft een duidelijke en overzichtelijke uiteenzetting van de
onderwerpen.
Doordat deputaten goed inspelen op actuele ontwikkelingen kunnen zij de lokale kerken
veel werk uit handen nemen.
Deputaten zorgen ervoor dat allerlei technische aspecten op landelijk niveau geregeld
worden waardoor de lokale kerken zich kunnen blijven richten op hun hoofdtaken.
Het doet uw commissie goed dat we als kerk, ondanks alle landelijke en politieke
ontwikkelingen, nog steeds in beeld bij de overheid zijn.
Daarom spreekt uw commissie waardering uit voor het werk dat deputaten uitgevoerd
hebben in de achterliggende periode.
Opdrachten GS 2016
De GS van 2016 heeft betreffende ons deputaatschap het volgende besloten:
a. de handelingen van deputaten goed te keuren;
b. het bijgevoegde beleidsplan vast te stellen;
c. opnieuw deputaten te benoemen.
Uw commissie heeft in het rapport geconstateerd dat deputaten de opdracht van de GS
2016 op een correcte wijze hebben uitgevoerd.
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Politie
Op 22 januari 2019 hebben de politie, de bonden en het ministerie het plan voor de
geestelijke verzorging (GV) bij de politie vastgesteld conform cao-afspraak.
Binnenkort start de werving van geestelijk verzorgers (GV); voor elke eenheid één.
Daarnaast wordt ook voor de Politieacademie, het Politiedienstencentrum en de staf
korpsleiding een GV’er geworven.
Uw commissie ziet het als een nieuwe kans om kandidaten voor de GV te werven in de
eigen achterban.
Gelet op het karakter van het pastoraat binnen de politie kan worden gedacht aan het
uitbreiden van het takenpakket van deputaten militaire zaken.
Vraaggerichte zorg
Uw commissie deelt de opvatting van deputaten dat er een vraag ligt hoe de extramurale
GV (dat is GV buiten een zorginstelling) opgepakt kan worden door de kerken.
Hier ligt een diaconaal-missionaire taak. Het is van belang dat de kerk hier aandacht voor
heeft en een visie hierover ontwikkelt.
De (niet-gelovige) zorgvrager kan een vraag hebben en daardoor een beroep doen op GV.
Daar liggen zeker kansen voor de kerken. Zowel de kerken als de zorgvragers zullen de
komende jaren moeten ontdekken dat die mogelijkheid er is.
Uw commissie deelt de suggestie om de 1e jaar studenten aan de TUA voor te lichten over
het bestaan en de mogelijkheid van GV. Ook voor de vrouwelijke studenten. Dit biedt
ruimte voor mensen die geen predikant willen of kunnen worden.
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Verhouding CIO tot Breed beraad
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) is een samenwerkingsverband van 29
christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke
belangen bij de (rijks)overheid.
Het CIO spreekt uiteraard ook over de meer immateriële aspecten van de kerk maar gezien
de breedte van de achterban (van vrijzinnig tot ultra- orthodox) is men daar wat
terughoudend in en concentreert men zich in de praktijk meer tot materiële zaken en het
waarborgen van de ruimte van kerken en geloofsgemeenschappen binnen het publieke
bestel. Breed Beraad heeft het initiatief zelf genomen om de contacten met de christelijke
politiek aan te trekken. Dat kunnen ze als zelfstandig platform ook doen. Net zoals
bijvoorbeeld de Raad van Kerken los van het CIO bepaalde accenten legt.
Zowel Breed Beraad als de Raad van Kerken stemmen e.e.a. ook zo nodig af om niet in
elkaars vaarwater te komen. Het CIO spreekt wel degelijk zelf ook met politieke partijen
om bepaalde belangen voor het voetlicht te brengen. In hoeverre kerken zelf al contacten
hebben is niet bekend.
Uw commissie stelt u voor te besluiten:
1. de handelingen van deputaten goed te keuren;
2. opnieuw deputaten te benoemen;
3. het bijgevoegde beleidsplan 2019-2023 vast te stellen;
4. deputaten op te dragen een bezinning te starten over de eigen toekomst en hierover te
rapporteren aan de eerstkomende synode;
5. in te stemmen met het aangaan van een waarnemerschap voor het nieuw op te richten
platform voor het gezin;
6. deputaten contact met de overheid op te dragen om -in samenspraak en samenwerking
met relevante deputaatschappen en het Dienstenbureau- een bezinning te starten over
de vraag hoe we de financiële rechtmatigheid binnen de lokale gemeenten kunnen
borgen op een zodanige manier die passend is binnen de kerkstructuur die wij hebben.
Hierover te rapporteren aan de eerstkomende synode.
7. overleg deputaten met de deputaatschappen Militairen en Pastoraat in de
gezondheidzorg om GV bij de politie onder te brengen bij één van deze twee
deputaatschappen.
J.J. van der Knijff, rapporteur

