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WAT VOORAF GAAT
Tijdens de bespreking van de commissie Strategie en Financiën op 28 november 2020, heeft Sybren
Stelpstra een amendement ingediend op de besluitvorming die voorlag. Sybren betoogde ‘dat bezuinigen
niet bij een christen passen; je stopt je talenten daarmee in de grond’. Hij vond het fixeren van het
quotabedrag visieloos en pleitte op een Bijbels zicht op de kerk van vandaag. Enkele andere leden hadden
vergelijkbare gevoelens. Het moderamen heeft toegezegd het amendement van Sybren mee te nemen in
de opdracht en de uitwerking.
Het volgende lag voor:
Materiaal:
1.
besluit van de GS en de LV d.d. 7 maart 2020 tot instelling van de Commissie Strategie en Financiën;
2.
rapport Ambities in balans d.d. 10 september 2020 van de Commissie Strategie en Financiën (CSF) met
bijlage.
Besluit 1:
a.
in te stemmen met de hoofdlijn van het rapport wat betreft de inhoudelijke ambities voor het landelijk
kerkenwerk: de ondersteuning van gemeenten en het opleiden en toerusten van predikanten zijn
vooralsnog de speerpunten;
b.
uit te spreken dat na de hereniging van de kerkverbanden verdere bezinning op het landelijke
kerkenwerk wenselijk is, zo mogelijk verbonden met visieprocessen over lokaal kerkzijn;
c.
het gezamenlijk moderamen de opdracht te geven de volgende GS en LV te dienen met voorstellen om
deze bezinning vorm te geven.
Gronden:
1.
Uit het rapport van de Commissie Strategie en Financiën blijkt dat de in besluit 1a genoemde thema’s
genoemd worden als belangrijkste aandachtspunten in het huidige kerkenwerk.
2.
Een verdere bezinning op het landelijke kerkenwerk is gewenst, maar kan beter verbonden worden
met het bredere proces van bezinning dat, naar verwacht wordt, mede door de hereniging van de
kerkverbanden op gang zal komen.
De beide moderamina hebben dus de opdracht gekregen de volgende GS en LV te dienen met voorstellen
om deze bezinning verder vorm te geven. Het doel van deze bezinning is inhoudelijke voeding te geven
aan de keuzes van het landelijk kerkverband.
VERTREKPUNTEN
a.
De roeping van Jezus: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak
alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige
Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb’ (Matt 28,19
en 20, NBV21) geldt voor kerken, regio’s en synode.
b.
Deze roeping is door de Regiegroep vertaald in het document ‘Verlangen naar een nieuwe kerk’
c.
Ook in de kerk is er sprake van schaarste van mensen en middelen èn kennen we de wonderen van
het delen in bijvoorbeeld het wonder van de vijf broden en twee vissen.
d.
De Commissie Strategie en Financiën heeft de laatste GS/LV gediend met rapport ‘Ambities in
balans’ met keuzes, die richting geven aan de ambities van het landelijk kerkenwerk en
inhoudelijke sturing op landelijke begrotingen tot en met 2023 en begrenzing van de quota
e.
De commissie Strategie en Financiën heeft daarbij gebruik gemaakt van een onderzoek door
studenten van onze TU, waaruit de speerpunten ‘lokale kerk’ en ‘opleiding’ zijn gedistilleerd.
f.
In het recente rapport van de Regiegroep (64.1, aug 2022, pg 24) stelt de regiegroep in het
hoofdstuk over de financiën voor, te komen tot een commissie beleidsbegroting.
g.
De Synode is dienend voor de kerken en kiest voor een open procesbenadering
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GEWENSTE UITKOMST
De gewenste uitkomst is het ‘voeden’ van de commissie beleidsbegroting vanuit de regio’s gebaseerd op
gesprekken in de regio’s . Daarbij kan bespreken van het Verlangendocument voor regio’s een
inspiratiebron zijn. Antwoorden op de vraag wat de focus van het landelijk kerkenwerk kan zijn om bij te
dragen aan de opgave/roeping van lokale kerken, leveren dan concrete punten op voor de commissie
beleidsbegroting.
HET TE DOORLOPEN PROCES
De afgevaardigden van de Synode 2023 gaan, als ware zij ambassadeurs, in hun regio’s in gesprek met de
afgevaardigden van de kerken. Zij nemen daarbij het Verlangendocument èn het onderzoek van onze TUstudenten tbv de commissie Strategie en Financiën (2020) als vertrekpunten. Het doel van deze
gesprekken is uiterlijk in de zomer 2025 te komen tot speerpunten, die de regio inbrengt bij de commissie
beleidsbegroting voor de periode 2026-2029.Daarbij kan een regio naast financiële wensen ook andere
materiële of geestelijke wensen inbrengen. Het moderamen van de synode 2023 bewaakt de voortgang
van dit proces in de 29 regio’s.
VOORSTELLEN
1. Dit procesvoorstel te bespreken bij de besluitvorming over de commissie beleidsbegroting
2. Dit procesvoorstel vast te stellen met het verzoek aan het moderamen dit besluit kenbaar te
maken aan het moderamen van de Synode 2023, zodat de uitwerking ter hand genomen kan
worden.

