DistrictsAdviesRaad

Geachte dr. Busic, ds. Holleman, leden en vrienden,
De samenstelling van de DistrictsAdviesRaad (DAR) was het afgelopen jaar als volgt:
ds. Antonie Holleman, ex officio als districtssuperintendent (DS),
gekozen leden, oudsten:

gekozen leden, leken:

ds. Hans Deventer (secretaris)

dhr. Alderik Bos (technisch voorzitter)

ds. Ed van Hoof

dhr. Rens Huizenga

ds. Jaap Maris

mw. Jodai Stehouwer

De DAR vergaderingen werden verder bijgewoond door Erik Visser, administratief
assistent van de DS. We zijn het afgelopen jaar 8 keer bijeen gekomen, meest online
maar gelukkig ook weer een paar keer live.
Wisselwerking tussen de DAR en
plaatselijke gemeenten
We hebben ons dit jaar bezonnen op
de wisselwerking tussen de DAR en de
plaatselijke gemeenten. Ik wil u
meenemen in de overwegingen die
daarbij een rol spelen. We vragen ons
bijvoorbeeld af, is het een goede zaak
als we proactief veel centraal proberen
te regelen? Of moeten we dat juist niet
doen en informatie en eisen
(bijvoorbeeld vanuit de overheid) alleen
doorspelen en de verantwoordelijkheid
bij de plaatselijke gemeenten leggen?
Dit speelt bijvoorbeeld bij zaken als de
Veilige Kerk, ANBI en Churchbook. In het
eerste geval, heeft de DAR maar een
hele beperkte gezagspositie ten
opzichte van de gemeenten. (Eigenlijk
vooral in het bijzondere geval wanneer
een gemeente in crisis wordt verklaard.)
“Gezag” is ook niet wat we zoeken, zo’n
kerk willen we niet zijn. In het tweede
geval komt er veel bij de plaatselijke
gemeente te liggen. De gemeenten zijn
eigenlijk altijd van goede wil, maar zijn
ook afhankelijk van vrijwilligers die de
zaken uit moeten voeren.
In dit spanningsveld proberen we een
goede balans te vinden. We zoeken
consensus en samenwerking vanuit het

besef dat sommige zaken veel beter
gezamenlijk en centraal opgepakt
kunnen worden en andere natuurlijk
weer beter plaatselijk. We zullen in feite
per situatie zoeken naar de optimale
balans. Zaken waarin we ons inziens
gezamenlijk op moeten trekken, laten
we via de Districtsvergadering lopen,
die wel een duidelijkere gezagspositie
heeft.
In elk geval blijven we de gesprekken
met de kerkenraden die we in 2020 zijn
begonnen voortzetten, want
communicatie is sowieso essentieel.
DAR portefeuillehouders
Voor verschillende aandachtsgebieden
werkt de DAR met portefeuillehouders.
De financiële verantwoording treft u
aan in het verslag van de
districtspenningmeester. De begroting
en toelichting daarop door
portefeuillehouder Rens Huizenga treft u
aan bij de moties.
Rens is ook bezig de tekenbevoegdheid
van de diverse rekeningen in het district
op een rijtje te zetten en te stroomlijnen.
Cijfers

Per 1-7-2021 telde de Kerk van de
Nazarener in Nederland 2.030 actieve
leden (1-7-2020 : 2.048), verdeeld over
13 gemeentes met 17 plaatsen waar op
zondag diensten worden gehouden.
Dat is een beperktere teruggaan in
vergelijking met vorig jaar.
Districtsinformatiegids
Versie 7.0 is op 20 oktober uitgekomen.
Zodra er significante aanpassingen zijn
ontvangen (zoals na de DV) zal er weer
een bijgewerkte versie verzonden
worden naar de gemeenten en
districtsraden. De gids is ook altijd te
vinden op het ledengedeelte van de
landelijke website, na inloggen zie
downloads, categorie Overige
Documenten. Het is een vraagbaak, die
antwoorden kan geven op vele vragen.
Wijzigingen of aanvullingen voor deze
gids graag naar de secretaris van de
DAR, darsec@kvdn.nl.
Stichting Dowie-Helen Swarth Fonds
De DAR is conform het testament van
Dowie en Helen Swarth de beheerder
van het deel van hun nalatenschap dat
aan het Nederlands District is
geschonken. In bijlage 1 treft u het
verslag aan over 2021.
Exploitatie Stichting Nederlands District
Kerk van de Nazarener
De meeste kerkgebouwen binnen ons
District zijn eigendom van het district. De
kerkgebouwen in Vlaardingen en in
Nijmegen staan evenwel op naam van
de Exploitatie Stichting Nederlands
District Kerk van de Nazarener. Over
2019 jaar werd gemeld: “Op dit
moment vindt onderzoek plaats of het
niet beter is om het eigendom van alle
gebouwen te stellen op naam van
KvdN, Nederlands District.” Dat proces
loopt nog steeds maar recent kwam de
vraag op in hoeverre het bij
calamiteiten (aansprakelijkheid) handig
is om juist niet alles in één hand te
hebben. Ook dat gaat weer uitgezocht
worden. Het kost allemaal tijd maar we
willen niet over één nacht ijs gaan.

Externe betrekkingen
De KvdN is in Nederland een
kerkgenootschap van bescheiden
omvang. We vinden het belangrijk om
gemeenschap te zoeken met andere
christenen in ons land. Zo is onze kerk lid
van Missie Nederland, deelnemer van
het Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken (CIO), deelnemer van
de Stichting Evangelisch Meldpunt
(SEM) en participeren wij in het gesprek
tussen vertegenwoordigers van
Nederlandse kerken onder de naam
Nationale Synode. Deze contacten
hebben het afgelopen jaar uiteraard
voornamelijk digitaal plaatsgevonden.
Met name vanuit het CIO is veel
informatie tot ons gekomen zoals rond
de coronamaatregelen maar ook rond
zaken als UBO en ANBI. Omtrent die
laatste gaan we in 2022 een controle
krijgen die het CIO uit gaat voeren. Van
groot belang is dat alle gemeenten
tijdig hun online informatie zoals de ANBI
regels die vereisen hebben bijgewerkt.
Beroepscode voorgangers
Er is geruime tijd gewerkt aan deze
code en de inhoud is ook met de
voorgangers besproken. Het is
nadrukkelijk bedoeld als een richting
gevend document, niet als wettekst om
mensen op af te rekenen. Wel is het
geschikt voor bijvoorbeeld de evaluatie
tussen predikant en kerkenraad. Het
document zal spoedig beschikbaar
komen.
Districtsvergadering
Het vergaderdeel van de DV van 2022
wordt volledig digitaal gehouden op
donderdag 17 en zaterdag 19 maart.
Op het moment van schrijven is nog
onvoldoende duidelijk wat de
maatregelen dan zullen zijn. Een hybride
vorm is overwogen maar is technisch
erg gecompliceerd. Omdat de
verwachting is dat vooral de
anderhalve meter maatregel half maart
nog niet verdwenen is en we niet op het
allerlaatste moment nog alles om

kunnen gooien, is voor deze optie
gekozen. Niet alleen digitaal is de dienst
waarin Ank Verhoeven, Daniël en
Clementine Koper en Helmine Pronk
geordineerd hopen te worden op
vrijdagavond 18 maart, met uiteraard
ter plekke een beperkt aantal bezoekers
conform de dan geldende
Coronaregels.
Resolutie 2016-07 Procedure verkiezen
leden voor de DV
Mede op verzoek van de
afgevaardigden van Vlaardingen
hebben we ons nog eens over deze
materie gebogen. Het ei van Columbus
hebben we niet gevonden maar wat
de DAR betreft is deze motie vooral een
aanbeveling en niet meer dan dat. Er is
in februari een brief gestuurd aan de
plaatselijke predikanten en kerkenraden
in antwoord op de motie van vorig jaar.
Archivering
We zijn bezig om richtlijnen op te stellen
voor archivering. Daarbij wordt gekeken
naar wat er centraal opgeslagen
kan/moet worden, wie toegang krijgt
tot wat en wanneer, en wat lokaal kan
blijven.
Diverse besluiten
a. Districtssecretaris – Jedidja van der
Sluis is weer aangesteld voor 3 jaar.
b. Goedkeuring - De DAR heeft de
jaarlijkse goedkeuring verleend aan
ds. Michel Meeuws en ds. Arthur
Snijders wegens hun (deel)taken
buiten ons kerkgenootschap.
c. Dhr. Rens Huizenga is mede
tekenbevoegde geworden conform
Handboek art 225.6.
d. Jeugdwerker – Esther van den Akker
heeft een tweede jaarcontract
gekregen.
e. Dordrecht – De DAR is akkoord met
de opzet dat Kruispunt Reeland een
meer volwassen status krijgt als deel
van een zogenaamde

“multicongregational church”
(Handboek art 100.5)
Persoonlijk
Als DAR hebben we op heel plezierige
wijze gefunctioneerd. Ik voel me er op
mijn plek. Wel merkte mijn vrouw dat de
contacten met de banken aan me
begonnen te vreten. Dus mijn
dankbaarheid was groot toen Rens
bereid was deze taak van mij over te
nemen. Het stelt me in staat weer met
plezier mijn werk te doen, ten bate van
onze kerk hier in Nederland.
Hartelijke groet,
Ds. Hans Deventer,
secretaris DAR.

Bijlage 1 bij het DAR verslag over 2021
Bestuursverslag stichting Dowie Helen Swarth fonds.
Volgens artikel 2 van de statuten is de doelstelling van de stichting het beheren en
beleggen van het vermogen of een gedeelte daarvan, afkomstig uit de
nalatenschappen van Dowie Swarth en Helen Elizabeth Swarth:
Het ter beschikking stellen van gelden aan Kerken van de Nazarener in Nederland
voor:
a) het verstrekken van leningen voor de bouw van nieuwe kerken
b) het verstrekken van leningen voor eigendomsverkrijging van onroerende
zaken door genoemde kerken
c) het verstrekken van leningen aan genoemde kerken voor het aanbrengen
van verbeteringen uitbreiding van faciliteiten.
Het vermogen van de stichting zal niet mogen worden aangewend om leningen
casu quo schulden af te lossen, die bestaan op het moment dat de stichting wordt
opgericht
Gedurende 2021 heeft de stichting conform haar statutaire doelstelling gewerkt.
Aan het einde van 2021 heeft de stichting nog een schuld ter grootte van EUR 31.985
aan de Kerk van de Nazarener in Nederland. Dit geeft weer dat de “spaarpot” van
de kerk voor aanschaf van gebouwen een tekort heeft ter grootte van dit bedrag.
Voor financiering van nieuwe kerkgebouwen, kan op dit moment nagenoeg geen
beroep worden gedaan op de stichting.
Barendrecht, 21 januari 2022
Het bestuur:
Abraham Wildrik Bos
Hans Deventer
Antonie Holleman
Eduard Anna van Hoof
Renze Huizenga
Jacob Adriaan Maris
Jodai Stehouwer

