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Jaarverslag over 2021 

 

 

Versiebeheer: definitief, vastgesteld op 23 maart 2022  

 

 

 

Inleiding  

De Commissie Steunbehoevende Kerken en Missionaire Initiatieven (CSKMI) is een nieuw 
gevormde commissie vanuit een samenvoeging van deputaten Ondersteuning (DO) van de GKv 
en Commissie Steunbehoeven kerken (CSK) van de NGK. Alle financiële steunverlening voor zowel 
steunbehoevende kerken als missionair werk in de GKv en NGK is binnen deze ene commissie 
belegd.  

Naast financiële steunverlening heeft de commissie ook de opdracht om te adviseren en geleerde 
lessen van het missionaire werkveld te delen. De online portal missieloket.nl, de conferentie missie  
binnenstebuiten, het magazine meedoen in Gods missie en het project vuur van Pinksteren met 
een gebedsverzoek en filmpjes zijn daar onderdeel van.  

Overige (beleids)opdrachten betreffen een nieuwe regeling voor steun en organisatie van missie 
ondersteuning. 

Op advies van de communicatieadviseurs van GKv en NGK is de naam van de commissie in 2021 
gewijzigd in MissieFonds.   
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Werkzaamheden en mensen 

De commissie heeft zeven leden en een adviseur. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de 
benoemingen door LV en GS in november 2020. 

Er waren in 2021 diverse overleggen met F&B, contacten met regiegroep over de impact van de 
nieuwe regio-indeling, en contact met de commissie communicatie. Dat laatste heeft geleid tot 
het voeren van een nieuwe naam voor een herkenbaar profiel en vindbaarheid door kerken: 
MissieFonds.   

 

De belangrijkste werkzaamheden van MissieFonds bestaan uit  

1. Monitoren van bestaande steunverlening en toekennen van nieuwe steun. 

2. Daarbij adviseren en verbinden met de juist expertise en met andere kerken in de regio. 

3. Delen van geleerde lessen van het missionaire werkveld. 

4. Beleidsonderwerpen die te maken hebben met de fusie van NGK en GKv. 

Alle werkzaamheden konden, ondanks de beperkingen om fysiek bijeen te komen, goede 
voortgang vinden.  

 

1. Financiële steun  
Continuïteit van de bestaande steunverleningen binnen de GKv en NGK. De financiering is in 2021 
binnen  de begroting 2021-2023 van € 635.000 uitgevoerd.  

Missionaire projecten 

In 2021 is voortgaande, aanvullende financiële steun verleend voor het gemeentestichtingsproject 
HECHT in Den Haag, Kerk aan de Leie in Gent, Huis van Vrede in Utrecht, en het missionaire 
project Meer dan BeverWAARD in Rotterdam Zuid.  

Nieuwe steunvragen  

Er zijn drie nieuwe missionaire initiatieven gestart: kerkplanting Geloof in IJsselstein, Haarlem 
pioniersplek Molenwijk in Haarlem, en Zuiderlichtfamilie Eindhoven.  

Er zijn geen nieuwe steunvragende  kerken en classes van de GKv. Wel is er advies gegeven bij 
vragen (classis Drenthe). Op dit moment zijn er binnen de GKv geen steunbehoevende kerken die 
gebruik maken van landelijke ondersteuning.    

Steunvragende kerken NGK: er zijn drie kerken die gebruik maken van landelijke steun. Een nieuwe 
steunvraag betreft versterken van de (missionaire) presentie van een kleine gemeente. 

Startsubsidies: Sinds de GS/LV is er vier maal gebruik gemaakt van een startsubsidie uit het 
stimuleringsfonds. Twee startsubsidies zijn verleend aan nieuwe missionaire initiatieven en twee 
projecten om expertise van kerken en te versterken (financiële duurzaamheid van missionaire 
initiatieven en een project over inzicht in kerkverlating).  
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2. Advies en ondersteuning   

Met de missionaire initiatieven is contact onderhouden en inhoudelijke steun verleend op diverse 
momenten en manieren. Het varieerde van regulier projectbezoek en meedenken bij processen 
rond instituering tot inhoudelijke support rond een probleem in leiderschapsteam, en financieel 
inhoudelijke support bij duurzaamheidsvraagstukken en kosten van de locatie.  

Ten aanzien van Gent is op de opdracht van GS goede voortgang geboekt. In goed overleg met 
alle betrokken partijen en met inschakeling van externe deskundigheid is een duurzame oplossing 
gevonden voor de hoge kosten van de het onroerend goed. De uitvoering zal zeker nog het hele 
jaar 2022 in beslag nemen en vermoedelijk in de loop van 2023 kunnen worden afgerond.  
 

Overig advies, netwerk en expertise  

MissieFonds heeft een adviseur in dienst voor 12 uur in de week. In 2020 is ondersteuning 
geleverd bij aanvragen en processen rond monitoring, overleg gevoerd met kerken en pioniers en 
extern advies ingeschakeld van Steunpunt kerk en Werk (SKW), missieloket en andere expertise 
waar dat nodig bleek.   
De ondersteuning betrof ook advies aan initiatieven en kerken die (nog) geen financiële relatie 
hebben. Omdat de adviseur ook in dienst is als coördinator bij Verre Naasten is er een breed 
netwerk en zijn goede partnerrelaties met een groot aantal kerken, missionaire initiatieven en 
organisaties bijv Kruispunt, Daar al Amal in Zeist, Zuiderlichtfamilie Eindhoven, stichting E&M, ICP 
en andere organisaties en initiatieven.   

Via de adviseur droeg MissieFonds bij aan het interkerkelijke missionaire netwerk in Nederland. 
Via het netwerk zijn er korte lijnen voor informatie-uitwisseling, afstemming en samenwerking.  

In 2020 zijn twee bijeenkomsten van kerklab netwerk bezocht. Een expert-bijeenkomst over 
intercultureel pionieren, en over kerk-zijn in de buurt.  
De conferentie van City to City Europe is in het netwerk van Amsterdam in beweging gevolgd.  
 

 

3. Communicatie en geleerde lessen delen 

Voor communicatie met de kerken is de info op de GKv en NGK websites aangepast en is er 
diverse malen gebruik gemaakt van de nieuwsbrief. Verder is er input geleverd voor de 
handreiking bij de nieuwe regio-indeling. 

Het integral mission platform is uitgegroeid tot dé missionaire portal voor de Gkv en NGK en 
voert de naam Missieloket. Missieloket.nl is verder vormgegeven in samenwerking met Kerkpunt 
en Verre Naasten. Vanuit deze samenwerking wordt pro-actief gecommuniceerd met de 
achterban kerken om geleerde lessen te delen. In 2020 is het missie magazine ”Meedoen in Gods 
missie” uitgebracht. In 2021 is er een gebedsverzoek voor het missionaire werk naar de kerken 
uitgegaan, met een filmpje “vuur van Pinksteren” waarin drie missionaire projecten iets vertellen 
over waar ze de Heilige Geest in het werk ervaren. De pioniers van Meer dan Beverwaard,  
Hecht en Daar al Amal hebben hieraan meegewerkt.  
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De adviseur van MissieFonds maakt deel uit van de redactie van DIENST en levert bijdrages uit het 
missionaire werkveld (onder meer over missionair pastoraat, en het themanummer Kleur 
bekennen. hierin o.m. een artikel van de hand van Henk Bouma (Huis van Vrede) en een artikel 
over hoe migratie in dorpskerken tot missionaire initiatieven inspireert. 

 

De missionaire conferentie van 2022 is vanwege Coronabeperkingen verschoven van 21 januari 
naar 19 maart 2022. Op deze goed bezochte conferentie zijn tenminste elf kerken begeleid in een 
missionaire leertrack. Op initiatief van Missieloket en in samenwerking met de PKN is er opnieuw 
een missionaire trendrede gepresenteerd. De trendrede is te downloaden op 
www.missiebinnestebuiten.nl  

 

4. Beleid en uitvoering 

organisatie van missie ondersteuning 

De GS/LV gaf de opdracht in gesprek te gaan met Kerkpunt en Verre Naasten om te onderzoeken 
hoe de kwaliteit en efficiëntie van de ondersteuningstaak voor missionaire initiatieven geborgd en 
verder geïntegreerd kan worden. 

In oktober 2020 is er een goed overleg geweest met Kerkpunt en Verre Naasten over 
samenwerking en afstemming van missionaire support. De uitkomst van het overleg is dat er 
geen reden is om Kerkpunt en MissieFonds te fuseren. De werkvormen, doelen en financiering 
lopen daarvoor te ver uiteen. De goede samenwerking die er al is tussen deze drie partijen zal 
verder geïntensiveerd worden. Kerkpunt en MissieFonds zullen hierover gezamenlijk in een 
beleidsrapport voor de GS/LV 2022 rapporteren. In 2022 zijn er aanvullend gesprekken gevoerd 
tussen MissieFonds en Verre Naasten voor verdere samenwerking en /of integratie. 
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Samenwerking in het integral mission platform met de naam: Missieloket  

De huidige samenwerking is geborgd in de rol van de adviseur  
en de stuurgroep van het missieloket waarin een lid van 
MissieFondsdeelneemt naast de directeur van Kerkpunt en 
van Verre Naasten. 

De adviseur neemt deel aan, en speelt een belangrijke rol in het 
Missieloket, waarin Kerkpunt, VN en MissieFonds samenwerken en 
afstemmen. 

 

.   

Nieuwe financiële regeling en nieuwe regio-indeling.  

Binnen de commissie wordt tot aan de fusie nog vanuit de oude structuren van GKv en NGK 
gewerkt met gescheiden financieringsbronnen en onderscheiden regelingen. In gezamenlijkheid 
is een nieuwe regeling ontworpen voor gebruik in de gherenigde Nederlandse Gereformeerde 
Kerken. Deze regeling is door de GS in 2020 al goedgekeurd voor gebruik in de GKv en wordt bij 
aanvragen van nieuwe steunverleningen gevolgd.  

Bij het verlenen van aanvullende steun wordt naast de eigen bijdrage van gemeenten, ook een 
bijdrage gevraagd van kerken in de regio. Omdat dit nieuw is voor de NGK vraagt dat om een 
goede onderbouwing en besluitvorming voor het NGK deel. Dit wordt voorbereid in het 
beleidsrapport voor de LV/GS van nov 2022. 

De regeling is voor gebruik in de het nieuwe kerkverband in beperkte mate tekstueel en qua 
vormgeving bijgewerkt en de bijbehorende handreiking voor missionaire initiatieven hierop 
aangepast.    


