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Rapport van de commissie landelijke kerkendag
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1. Inleiding
Nadat de GS 2016 de commissie landelijke kerkendag opnieuw de opdracht gegeven heeft
de landelijke kerkendag (blijvend) te organiseren, heeft de derde kerkendag
plaatsgevonden op 26 mei 2017. Op het moment van dit schrijven zijn de voorbereidingen
voor de vierde kerkendag in volle gang.
In dit rapport komen de volgende zaken aan de orde:
- bemensing van de commissie;
- verslag kerkendag 2017;
- voorbereidingen kerkendag 2019;
- financiën;
- voorstellen.
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2. Bemensing van de commissie
Na de generale synode 2016 is de samenstelling van de commissie gewijzigd. Ds. H.K.
Sok is met toestemming van de GS 2016 na het organiseren en evalueren van de kerkendag
2017 gestopt. Ook zr. E. Spiering-de Hek en E.M. de Graaf AA hebben na de kerkendag
2017 het commissiewerk beëindigd. Door de GS 2016 zijn ds. E. Everts en mw. K.J.
Oosterbroek benoemd als resp. voorzitter en commissielid. Herbenoemd zijn: drs. W. de
Bruin en drs. G.L. Fokkema-van Drongelen. Als nieuwe commissieleden worden aan de
GS 2019 voorgesteld: dhr. L. Sok, dhr. C. van der Elst en ds. J. Hoefnagel. Binnen de
commissie fungeert ds. E. Everts als voorzitter, zr. G.L. Fokkema-van Drongelen als
secretaris.
3. Verslag kerkendag 2017
Op 26 mei 2017 is de 3e landelijke kerkendag georganiseerd. Het thema was ‘Breng ons
samen – 125 jaar CGK: terugblikken en vooruitzien’. Het programma bevatte een
gezamenlijk openings- en sluitingsprogramma, twee workshoprondes en veel tijd en ruimte
voor ontmoeting. Ds. P.D.J. Buijs verzorgde in het ochtendprogramma een appelwoord. De
deputaatschappen eenheid en kerkelijke archieven zijn betrokken geweest bij de
voorbereiding van een workshop. Tijdens de workshoprondes kon er gekozen worden uit
een divers aanbod:
- discussieforum ‘Zegen en zorg in de CGK’;
- predikantenforum ‘Op elkaars kansel: hoe is dat?’;
- interactieve workshop ‘Bouw mee aan de kerk van de toekomst’;
- workshop ‘Spreek zoveel mogelijk CGK’ers’;
- bezoek aan mini-expositie ‘125 jaar CGK’.
De mini-expositie was ook tijdens de pauzes te bezichtigen; hier is door veel mensen
gebruik van gemaakt. Ook aan de kinderen is goed gedacht: oppas voor de allerkleinsten
en een feestelijk kinderprogramma gedurende de workshops. Voor de jeugd 12+ was dit
jaar geen eigen programma georganiseerd, zij waren hartelijk welkom in de interactieve
workshops.
De kerkendag vond opnieuw plaats op Urk, in het kerkgebouw De Ark, het Pieter Zandt en
de naastgelegen sporthal De Vlechttuinen.
Op de kerkendag is de landelijke actie voor zendingsprojecten in Nederland afgerond.
Totaal heeft de actie € 5.555-, opgebracht.
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Evaluatie
We zijn dankbaar voor het algehele verloop van deze kerkendag. De opkomst was
vergelijkbaar met voorgaande kerkendagen: zo’n 1200 personen. Wat de algehele
organisatie betreft, is de commissie tevreden over het verloop.
De Urkercommissie heeft aangegeven dat het dit keer voor het laatst de kerkendag heeft
willen helpen organiseren. We zullen voor een volgende kerkendag op zoek gaan naar een
andere locatie.
Het gezamenlijke programma zat wat te vol en liep hierdoor uit. De workshops en het
kinderprogramma zijn goed bezocht. Er was voldoende variatie in het programma en de
workshops. De bezoekers konden een enquête invullen en hieruit kwam vooral
tevredenheid naar voren. De aandachtspunten worden meegenomen in de voorbereiding
van de volgende kerkendag.
Opnieuw viel het aantal jongeren dat de kerkendag bezocht tegen. We bezinnen ons
opnieuw op mogelijkheden om ook hen te bereiken.
De catering was ook dit jaar uitbesteed. Koffiepunten waren er voldoende, zitplaatsen en
etenswaren hadden er meer mogen zijn.
De markt was leuk gevuld en heeft ook nog wat opgeleverd voor het actiedoel.
De actie verliep ronduit slecht. De opbrengst viel erg tegen. We denken dat dit mede komt
doordat er voor een ‘algemeen doel’ gekozen was. Men komt niet in actie voor een pot die
verdeeld wordt tussen veel projecten, maar wellicht wel voor een concreet aansprekend
doel.
Er is veel aandacht besteed aan de pr via de eigen website, sociale media, kerkelijke bladen
en de plaatselijke gemeenten. Dit is onmisbaar om de dag onder de aandacht van de
mensen te krijgen.
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4. Voorbereidingen kerkendag 2019
Na een lange zoektocht zijn we uitgekomen op de Pniëlkerk in Veenendaal als de locatie
voor de vierde kerkendag. Deze zal gehouden worden D.V. 31 mei (de vrijdag na
Hemelvaartsdag). We kiezen dit keer voor interactief plenair programma. Het thema is
‘jonge profeten en oude dromers – Gods Geest verbindt de generaties’. De verschillende
generaties zullen in het programma aan bod komen. Ook zal er daadwerkelijk verbinding
tussen de generaties gelegd worden door middel van interactieve verwerkingsvormen. Bij
de voorbereiding hebben de deputaatschappen kerkjeugd en onderwijs en gezondheidszorg
en de jeugdwerkorganisaties meegedacht over de uitwerking. Hiervoor is gekozen omdat
de deputaatschappen die nog niet aan bod gekomen waren op eerdere kerkendagen minder
geschikt zijn om een programmaonderdeel te verzorgen. Als sprekers zijn dhr. Ad Heijstek
en dhr. Laurens Snoek bereid gevonden. Een passend kinderprogramma zal opnieuw
aangeboden worden aan de kinderen van 4-12 jaar. Deels zullen zij ook aanwezig zijn bij
het plenaire programma. Voor de jongste kinderen is er oppas. Er is uiteindelijk besloten
dit keer geen actie te houden. We hebben contact gehad met deputaten zending over een
mogelijk te winnen reis naar een zendingsgebied voor degenen die de grootste opbrengst
binnen haalden. We dachten hiermee ook jongeren te stimuleren actie te voeren. Het
deputaatschap reageerde hier echter niet positief op. Daarmee is het hele idee voor de actie
komen te vervallen. Voor de catering en een markt zijn goede afspraken gemaakt.
Vrijwilligers uit Veenendaal en omstreken helpen mee om de dag zelf in goede orde te
laten verlopen.
5. Financieel
In financieel opzicht hebben we de kerkendag 2017 afgesloten met een tekort van € 4.430.
De kerkendag 2014 werd afgesloten met een tekort van € 1.700. De eerste kerkendag in
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2012 is destijds afgesloten met een batig saldo van € 1.941. Voor een cijfermatige
opstelling verwijzen wij u naar de bijlage.
De belangrijkste oorzaak is het wegvallen van de ‘catering-opbrengsten Urk’. Als gevolg
van de visserijdagen hebben externe/commerciële partijen de catering verzorgd waardoor
de opbrengst daarvan niet ten gunste van de kerkendag is gekomen. Tevens is, in
tegenstelling tot de kerkendag 2012, de gehele opbrengst van de ochtendcollectes in 2014
en 2017 naar het landelijk project gegaan. Alleen de middagcollecte was voor de onkosten
bestemd.
Binnen de commissie zijn na overleg met de penningmeester van de GS vragen gerezen
over de financiering van de kerkendag. Uit eerdere berichten is de indruk ontstaan dat er
een vast bedrag van € 3.000 per kerkendag aan de commissie ter beschikking gesteld was.
In dat geval zouden de tekorten hiermee opgelost zijn.
Het lukt ons inziens niet om de kerkendag financieel positief af te sluiten zonder de
bezoekers hiervoor nog eens extra te belasten. Als commissie vragen we ons af deze
landelijke dag juist niet vanuit de kerken gefinancierd mag worden zonder de bezoekers op
te zadelen met extra hoge kosten. Graag willen we u daarom vragen voldoende budget
voor de organisatie van de kerkendag aan de commissie ter beschikking te stellen.
Uiteraard kijkt de commissie voor de organisatie van de kerkendag 2019 kritisch naar de
verwachte inkomsten en uitgaven.
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CGK-kerkendag – Staat van baten en lasten - zie hiervoor de bijlage ‘cijfers kerkendag
2017’.
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6. Voorstellen
Uw commissie stelt u het volgende voor:
1. de handelingen van de commissie goed te keuren;
2. de kerkendag in 2019 en daarna eens in de twee jaar te laten organiseren, steeds in het
jaar waarin er geen TUA-dag wordt gehouden;
3. het primaat van de deputaatschappen in de workshops/het programma los te laten en
de commissie de vrijheid te geven thematisch te werk te gaan en zo mogelijk
deputaatschappen hierbij te betrekken;
4. de vaste commissie te laten bestaan uit zes mensen, die eventueel onderdelen van het
programma uit handen kunnen geven aan de deputaatschappen of anderen;
5. voldoende budget voor de organisatie van de kerkendag beschikbaar te stellen.
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Voor de bemensing van de commissie in bovengenoemde zin zal u afzonderlijk een
voorstel bereiken.
Namens de commissie,
40
ds. E. Everts, voorzitter,
zr. G.L. Fokkema-van Drongelen, secretaris
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Bijlage: cijfers kerkendag 2017
Staat van baten en lasten
2017
werkelijk
€
Opbrengsten
Collecte/sponsoring
Opbrengst catering Urk
Totaal opbrengsten
Kosten
Website/drukwerk/folders
Installaties (LPB Media/Bakker records)
Huur Pieter Zandt
Huur hervormde gemeente De Ark
Huur sportaccomodatie
Huur stoelen en podium
Kosten uitbesteding catering (W. den Boer)
Overige kosten (incl. reis- en
verblijfkosten)
Totaal kosten
Resultaat

2017
begroot
€

2014
werkelijk
€

2014
begroot
€

1.324
1.324

2.000
2.000

2.172
105
2.277

2.000
3.000
5.000

3.070
3.700
6.770

464
144
150
600
525
922
715

500
150
150
600
600
500

1.178
140
162
600
525
-

1.000
150
150
600
600
-

1.315
149
143
500
500
-

2.234
5.754
-4.430

2.500
5.000
-3.000

1.372
3.977
-1.700

2.500
5.000
-

2.222
4.829
1.941

Actie Kerkendag
CGK Eemdijk
CGK Aalten
CGK Ede
CGK Zutphen
CGK Opperdoes
De Wekker / kerkendag
Meijer
Marktkraam kerkendag Opperdoes
Marktkraam kerkendag ds. H. de Graaf
T. Luth
Breejen
Opbrengst overige kramen
Collecte CGK Kerkendag
Totaal eindstand
Bekend gemaakt op kerkendag uitgaande van een deel nagekomen gelden (inschatting)

Tekort'

2012
werkelijk
€

werkelijk
€
250
1.160
550
30
25
250
30
253
175
500
30
43
2.097
5.393
5.555
-162

