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DistrictsAdviesRaadDistrictsAdviesRaadDistrictsAdviesRaadDistrictsAdviesRaad    
 

Geachte dr. Crocker, ds. Snijders, ds. Holleman, leden en vrienden, 

De DistrictsAdviesRaad (DAR) heeft aan het 

begin van dit verslagjaar afscheid genomen 

van Anneke Nicolai, die in 2015 is gekozen 

als voorzitter van de DNMI. Na haar vertrek en 

de verkiezing tot DAR-lid van ds. Erik Groene-

veld was de samenstelling van de DAR het 

afgelopen jaar als volgt: ds. Antonie Holle-

man: districtssuperintendent (Zaanstad), Alde-

rik Bos: technisch voorzitter (Rotterdam), Paul 

de Jong: secretaris (Rotterdam), ds. Erik Groe-

neveld (Purmerend), Gert Jaspers (Zaanstad), 

ds. Dennis Mohn (Vlaardingen) en ds. Stephen 

Overduin (Rotterdam).  

De DAR heeft gefunctioneerd als adviesorgaan 

voor de Districtssuperintendent en als landelijk 

bestuur van onze kerk in Nederland. De Kerk 

van de Nazarener, Nederlands District, telde 

per 1 juli 2015 2.274 actieve leden (2014 

2.270 actieve leden), verdeeld over 13 ge-

meentes, met in totaal 16 plaatsen waar weke-

lijkse samenkomsten worden gehouden. Naast 

begeleiding en ondersteuning van lokale ker-

ken zijn er in 2015 een aantal bijzondere dis-

trictsactiviteiten geweest. We noemen het lan-

delijke kinderkamp met Pinksteren, de tiener-

kampen in de zomervakantie, de districtsmu-

ziekdag op 7 november voor training en toe-

rusting van muziekteams en de districtsontmoe-

tingsdag op 21 november, met informatie over 

wat speelt in het district, gesprek over de ont-

wikkelingen binnen ons district en voorberei-

ding op de Districtsvergadering. De landelijke 

zendingsvereniging heeft extra collectes geor-

ganiseerd o.a. voor hulp aan aardbevings-

slachtoffers in Nepal, vluchtelingenopvang in 

Jordanië en sociale ondersteuningsprojecten in 

Armenië.  

Om de werkwijze van de DAR zo efficiënt mo-

gelijk te organiseren, is het takenpakket ver-

deeld over portefeuillehouders, die hierna ver-

slag uitbrengen.  

Ds. Antonie Holleman: 

DistrictsorganisatieDistrictsorganisatieDistrictsorganisatieDistrictsorganisatie    

De landelijk leider houdt regelmatig contact 

met de voorzitters van de DRCL, DNMI en DN-

JI. Sinds vorig jaar is er weer een DRCL-

voorzitter, en de meeste gesprekken gingen 

over het opzetten van beleid. Komend jaar zal 

een DRCL-raad gekozen worden. Het jaarlijkse 

kinderkamp en de landelijke muziekdag zullen 

onder de verantwoordelijkheid van de DRCL 

vallen. De DNMI heeft het afgelopen jaar ge-

probeerd de kerken te stimuleren om te reage-

ren op de vluchtelingenproblematiek in de 

Nederlandse samenleving en wereldwijd. Hier-

naast blijft zij actief met informatie om geld 

bijeen te brengen voor het Wereld Evangelisa-

tie Fonds, het KinderAdoptiePlan en voor bij-

zondere projecten. De DNJI heeft wederom het 

jaarlijkse DNJI-Zomerkamp georganiseerd en 

heeft het afgelopen jaar gewerkt om het leider-

schap door te geven aan een nieuwe en jon-

gere groep binnen de NJI.  

Bevoegde bedieningenBevoegde bedieningenBevoegde bedieningenBevoegde bedieningen    

De DistrictsRaad Geestelijke Stand (DRGS) 

heeft het afgelopen jaar nieuw beleid geïntro-

duceerd. Dit nieuwe beleid beoogt meer men-

sen te stimuleren een erkende bediening bin-

nen de kerk op zich te nemen en zich daarvoor 

te bekwamen. Tevens wordt er met het beleid 

naar gestreefd om meer variatie in bedienin-

gen te scheppen door o.a. de lekenbediening 

meer onder de aandacht te brengen. De raad 

probeert ook alle mensen die in een erkende 

bediening werkzaam zijn of zich daarop voor-

bereiden twee maal per jaar bijeen te brengen 

op de seminardagen.  

Human ResourceHuman ResourceHuman ResourceHuman Resource    

Dit jaar is Rolf Noordhof gevraagd om deze 

portefeuille te beheren in samenwerking met 

Ger Berkhout die de pensioenen en ziektekos-

tenverzekeringen beheert, en de DAR bij te 

staan in de ondersteuning van alle voorgan-

gers en kerkelijk werkers en het personeel dat 
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in dienst is van de kerk of van het district. Het 

is gebleken dat de DAR meer expertise nodig 

heeft om zorgvuldig en weloverwogen om te 

gaan in kwesties rond ziekte van voorgangers 

en geschillen tussen voorgangers en gemeen-

ten of kerkenraden. 

Alderik Bos:  

FinanciënFinanciënFinanciënFinanciën    

In 2015 hebben we grotendeels de activiteiten 

uitgevoerd die begroot waren. Alleen in de 

post Missionaire ondersteuning zien we dat er 

meer ambities waren dan er daadwerkelijk is 

uitgevoerd. Dat is inhoudelijk jammer, maar 

betekent wel dat we minder zijn ingeteerd op 

de reserves. Voor de details verwijzen we naar 

de rapportage van de cijfers en de toelichting 

daarop door de districtspenningmeester. 

GebouwenGebouwenGebouwenGebouwen    

De ‘stenen’ begroting is aanzienlijk hoger dan 

de ‘levende’ begroting. De trend in de maat-

schappij is veel meer dat men wil betalen voor 

gebruik in plaats van bezit. Ook veranderen 

vormen van kerk-zijn dusdanig snel dat we als 

DAR en DRKG ons dit jaar hebben bezonnen 

hoe we om moeten gaan met gebouwen en 

ook met de verrekening van aan gebouwen 

gerelateerde kosten in de toekomst. Dit is een 

voortgaand proces. De grote winst is dat we 

ons bewust zijn van deze maatschappelijke 

ontwikkeling en daar op zullen gaan aanpas-

sen. 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    

Er wordt van alles gecommuniceerd, zo heb-

ben we een website, Facebookpagina en 

‘KvdN beweegt’ (een é-mail periodiek). Alhoe-

wel daar enorm veel energie in wordt gestoken 

door een aantal mensen hebben we dit jaar 

een communicatiecommissie in het leven ge-

roepen om dit meer te stroomlijnen en op el-

kaar af te stemmen. Daar ligt een uitgewerkt 

plan voor klaar dat in 2016 z’n beslag zal 

moeten krijgen. ‘Tijdens de verbouwing blijft 

de winkel open’, ofwel terwijl we aan het ver-

beteren zijn, loopt alles wel gewoon door.  

Gert Jaspers: 

Veilige  Kerk Veilige  Kerk Veilige  Kerk Veilige  Kerk     

Het stappenplan Veilige Kerk is verder uitge-

werkt. Inmiddels heeft elke gemeente een con-

tactpersoon Veilige Kerk die als ‘makelaar’ 

m.b.t dit thema kan fungeren. Op de door de 

DAR georganiseerde Districtsdag van 21 no-

vember jl. is het thema de Veilige Kerk als 

deelsessie aan de orde geweest en is informa-

tie gedeeld m.b.t de ontwikkelingen. Er is een 

behoorlijk aantal “gratis VOG’s” aangevraagd 

en afgegeven. Voor de leidinggevenden van 

het DNJI-zomerkamp en het kinderkamp zijn 

de VOG’s inmiddels verplicht gesteld. Binnen 

onze gemeenten bestaat ook de mogelijkheid 

voor aanvraag van gratis VOG’s. Met betrek-

king tot het thema Veilige Kerk staan we als 

kerkgenootschap in goede verbinding met o.a. 

de Raad van Kerken en de SGL. 

Een aangepaste gedragscode voor leidingge-

venden is in ontwikkeling. Deze kan overge-

nomen worden dan wel worden aangepast 

aan de eigen situatie Daarnaast wordt een 

procedure opgesteld die behulpzaam kan zijn 

bij een klacht op het gebied van sociale veilig-

heid. Meer informatie is te vinden in het infor-

matieboekje van de landelijke kerk. Momen-

teel is Gert Jaspers binnen de DAR de verant-

woordelijke portefeuillehouder. In 2016 zal 

deze portefeuille worden overgedragen aan de 

verantwoordelijke portefeuillehouder binnen de 

nieuwe DRCL. 

Externe contactenExterne contactenExterne contactenExterne contacten    

De externe contacten vanuit ons kerkgenoot-

schap zijn binnen de DAR ondergebracht bij 

Antonie Holleman, Paul de Jong en Gert Jas-

pers. Het betreft vooral de contacten met de 

Raad van Kerken, Missie Nederland (voorheen 

de Evangelische Alliantie en Evangelische Zen-

dingsalliantie) en het CIO. We hebben ver-

schillende bijeenkomsten bijgewoond van Mis-

sie Nederland dit jaar en hebben onze onder-

linge relaties daarmee versterkt binnen Evan-

gelisch Nederland. Ook zijn twee bijeenkom-

sten, georganiseerd vanuit de Raad van Ker-

ken, rondom het thema de Veilige Kerk be-
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zocht . We hebben daar ‘good practices’  met 

elkaar gedeeld. Onze deelname wordt zeer 

gewaardeerd en relaties met vele andere kerk-

genootschappen zijn aangehaald. Op 25 ja-

nuari jl. is ons kerkgenootschap vertegenwoor-

digd geweest bij een dag georganiseerd door 

“In Vrijheid Verbonden”. Er vond een pelgri-

mage voor vrede plaats in Utrecht vanuit reli-

gieuze groepen en kerkgenootschappen, die 

werd afgesloten met een besloten receptie in 

het bijzijn van prinses Beatrix.  

Ds. Erik Groeneveld en ds. Dennis 

Mohn:OnderwijsOnderwijsOnderwijsOnderwijs    

Vanuit de DAR is ten aanzien van het onderwijs 

binnen ons district nagedacht over de volgen-

de speerpunten: 

1. Permanente educatie voor onze predikanten 

en mogelijke financiële tegemoetkoming om te 

kunnen blijven studeren. 

2. Overheidserkende opleiding nastreven voor 

EuNC. 

3. Samenwerking met Leger des Heils om meer 

studenten te krijgen voor onze Wesleyaanse 

opleiding. 

4. Districtsstudiedagen organiseren vanuit Eu-

NC, bv. over muziek/pastoraat/leiderschap in 

de gemeente. 

 

Deze speerpunten zullen in 2016 nader wor-

den besproken en waar mogelijk worden ge-

concretiseerd.  

 

Ds. Stephen Overduin: 

Missionaire werkgroepMissionaire werkgroepMissionaire werkgroepMissionaire werkgroep    

Het afgelopen jaar is er tweemaal een bijeen-

komst geweest van predikanten en leken over 

missionaire initiatieven in onze kerken. Tijdens 

deze bijeenkomsten zijn succesverhalen ge-

deeld en is gewerkt aan nieuwe kaders voor de 

aanvragen van missionaire subsidie. We merk-

ten namelijk dat de bestaande missionaire 

activiteiten zeer gevarieerd zijn en breder wa-

ren dan de kaders van de bestaande subsidie-

regelingen. 

Ethiek en identiteitEthiek en identiteitEthiek en identiteitEthiek en identiteit    

Er hebben verschillende bijeenkomsten en ge-

sprekken plaatsgevonden waarin de predikan-

ten in gesprek zijn gegaan over ethische di-

lemma's, vanuit theologisch perspectief. Op-

vallend was dat er meer eenheid was onder de 

predikanten dan verwacht. Er wordt nog ge-

werkt aan een theologisch inhoudelijk artikel, 

dat ons Nazarener gedachtegoed toegankelijk 

en onderbouwd verwoord. Hiermee willen we 

onze gezamenlijke identiteit als kerk van de 

Nazarener Nederland verder inhoud geven en 

versterken. 

Paul de Jong: 

DARDARDARDAR----secretariaatsecretariaatsecretariaatsecretariaat    

Speerpunt voor het DAR-secretariaat was het 

opzetten van de ANBI-website voor het district 

en het ondersteunen van de lokale kerken met 

het inrichten van hun eigen ANBI-websites. Per 

1 januari 2016 is de Kerk van de Nazarener in 

Nederland ANBI-proof. Dank aan allen die 

hieraan hebben meegewerkt! 

DAR-leden zijn het afgelopen jaar verder ge-

gaan met het bezoeken van lokale kerken. De 

volgende gemeentes hebben het afgelopen 

jaar een DAR delegatie op bezoek gehad: 

Veenendaal, Dordrecht, Amersfoort, Hoekse 

Waard en Vlaardingen. 

Door omstandigheden is de DistrictsPublicatie-

Raad het afgelopen jaar niet actief geweest. 

De voorraden zijn tijdelijk ondergebracht bij de 

DAR-secretaris.  

Naast de bovengenoemde activiteiten vragen 

de day-to-day werkzaamheden van het DAR-

secretariaat een grote tijdsinzet, die op dit 

moment alleen mogelijk is vanwege het feit dat 

uw DAR-secretaris v.w.b. zijn betaalde arbeid 

met pensioen is. Dit is wel een punt van over-

weging voor de toekomst.  

Tot zover de rapportage van de portefeuille-

houders. Voor uitleg van de gebruikte afkortin-

gen in dit verslag verwijs ik u naar de toelich-

ting achter in het werkboek. 
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De laatste DAR-vergadering werd gehouden 

na de sluitingsdatum voor het insturen van 

stukken voor het DV-Werkboek. Met deze aan-

vulling op het verslag van de DistrictsAdvies-

Raad wil ik u graag van een aantal onderwer-

pen de laatste stand van zaken geven.  

Verslag DVVerslag DVVerslag DVVerslag DV----studiegroepstudiegroepstudiegroepstudiegroep    

Met dank voor haar zorgvuldige arbeid heeft 

de DAR het verslag van de DV-studiegroep in 

ontvangst genomen. De DAR gaat hier het 

komende jaar mee aan de slag. De impact 

van het verslag is op deze DV al merkbaar 

door een andere opzet van de agenda en een 

ander accent op de verslagen van de predi-

kanten. Verder ondersteunt de DAR de lijn die 

in het rapport is aangegeven om leden van de 

DV in het jaar voorafgaande aan de DV reeds 

te betrekken bij zaken die spelen in het District. 

Daartoe zal aan deze DV een DAR-motie wor-

den voorgelegd, die regelt dat m.i.v. 2017 

leden van de DV één jaar vooruit worden ge-

kozen.  

Human Resource Commissie KvdN Human Resource Commissie KvdN Human Resource Commissie KvdN Human Resource Commissie KvdN     

Vanuit de praktijk ontstond de behoefte aan 

beter gebruik van beschikbare deskundigheid 

en kennis. Op verzoek van ds. Antonie Holle-

man is er een HR-Commissie gevormd, be-

staande uit de leden van het DAR DB ds. Anto-

nie Holleman, Alderik Bos en Paul de Jong, 

aangevuld met Rolf Noordhof (HR-deskundige) 

en Ger Berkhout (pensioenen en verzekerin-

gen). De commissie is op 18 februari dit jaar 

voor de eerste maal bijeen geweest. Het aan-

dachtsgebied van de commissie richt zich niet 

alleen op de personen in loondienst van het 

District, maar de commissie wil ook optreden 

als adviesorgaan voor de juiste omgang met 

predikanten bij wijziging of beëindiging van de 

relatie predikant - gemeente. Hebt u vragen of 

opmerkingen voor de HR-Commissie, dan kunt 

u de commissie bereiken via e-mail  

Doorlopende Nominatie CommissieDoorlopende Nominatie CommissieDoorlopende Nominatie CommissieDoorlopende Nominatie Commissie    

Op de DV van 2015 is DAR-motie 2015-09 

aangenomen, die regelt dat de DAR, in sa-

menwerking met de DistrictsNominatieCom-

missie, een voorstel voorlegt aan de DV 2016 

met betrekking tot het instellen van een Door-

lopende NominatieCommissie en dat deze DV 

de leden van de DNC kiest. De huidige Nomi-

natiecommissie heeft hiertoe een voorstel 

voorgelegd aan de DAR, maar dit vraagt nog 

om nadere bezinning. De tijd bleek te kort om 

dit voorstel al te presenteren aan de DV van 

2016 en vervolgens op deze DV al de leden te 

kiezen voor een Doorlopende Nominatie-

Commissie. Dit betekent dat voor het komend 

jaar de leden van de DistrictsNominatieCom-

missie nog zullen worden benoemd door de 

DAR, zoals tot nu toe gebruikelijk is. De DAR 

hoopt dit onderwerp in 2016  af te ronden, 

zodat aan de DV 2017 nadere voorstellen 

kunnen worden gedaan.   

Opstellen missionair plan Opstellen missionair plan Opstellen missionair plan Opstellen missionair plan ----    Motie 2015Motie 2015Motie 2015Motie 2015----11111111    

Naar aanleiding van de in 2015 aangenomen 

motie 2015-11 is er in het afgelopen jaar een 

breed samengestelde Missionaire werkgroep 

twee maal bijeen geweest. Vanuit de visie dat 

missionair bezig zijn niet van bovenaf opge-

legd kan worden, maar dat dit groeit in en 

vanuit de locale gemeentes, waren zo veel 

mogelijk kerken in deze missionaire werkgroep 

vertegenwoordigd. Vanuit deze werkgroep 

wordt een Resolutie voorgelegd aan deze DV, 

die richting geeft, hoe nu verder.  

Toezicht op de besteding van missionaire geToezicht op de besteding van missionaire geToezicht op de besteding van missionaire geToezicht op de besteding van missionaire gel-l-l-l-

den den den den     

De hierover voorgelegde motie 2015-20 is 

door de DV 2015 met een motie van verwij-

zing bij de DAR terecht gekomen. De DAR 

heeft uitvoering gegeven aan de intentie van 

de motie door bij de vraagstelling rondom 

voortgangsrapportages het navolgende op te 

nemen: “Een subsidie vanuit het district voor 

een missionair project betekent feitelijk, dat alle 

gemeentes uit het district naar rato een bijdra-

ge leveren aan het project. Vanuit dit perspec-

tief vindt de DAR het ook belangrijk dat elk 

project recht doet aan de verscheidenheid bin-

nen het district. Dit is vooral op theologisch-

ethisch gebied van belang. Het is goed als hier 

in de evaluatie aandacht aan wordt besteed, in 

zoverre als het relevant is voor het betreffende 
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project.”  Op deze wijze konden wij aanvra-

gende gemeentes wijzen op hun verantwoor-

delijkheid.  

Missie Nederland Missie Nederland Missie Nederland Missie Nederland     

Gert Jaspers pleegt overleg met Missie Neder-

land (voorheen Evangelische Alliantie - EA  en 

Evangelische Zendings Alliantie - EZA) over het 

lidmaatschap bij Missie Nederland van de 

landelijke kerk en de locale gemeentes. Zodra 

hierover meer duidelijkheid is, zullen we de 

gemeentes nader informeren.  

Informatiegids Kerk van de Nazarener, NedeInformatiegids Kerk van de Nazarener, NedeInformatiegids Kerk van de Nazarener, NedeInformatiegids Kerk van de Nazarener, Neder-r-r-r-

lands Districtlands Districtlands Districtlands District    

De afgelopen twee jaar is er met de Districts-

vergadering (DV) een Informatiegids uitgeko-

men. Aangezien de DV 2016 een aantal be-

sluiten neemt die de inhoud van de Informatie-

gids op belangrijke punten kan wijzigen, heb-

ben wij met het klaarmaken van de bijgewerkte 

Informatiegids 2016 gewacht tot na de DV van 

2016. Zodra de nieuwe gids gereed is, zal dit 

aan de kerkenraden en via de digitale nieuws-

brief KvdN Beweegt bekend gemaakt worden. 

Paul de Jong, 

secretaris DAR   


