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DistrictsAdviesRaad 
 

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

De DistrictsAdviesRaad (DAR) bestaat uit 7 le-
den, ds. Antonie Holleman, ex officio als dis-
trictssuperintendent (DS) en 6 door de Districts-
vergadering (DV) gekozen leden, 3 predikan-
ten en drie leken. Per DV 2018 was Gert Jas-
pers aftredend en in deze vacature heeft de DV 
vorig jaar Rens Huizenga gekozen. De DAR is 
het afgelopen jaar 8 maal bijeengeweest. 
DAR-lid Alderik Bos is technisch voorzitter.  
 

Vanaf de DV 2018 tot 1 september van dat 
jaar had de DAR te maken met de sabbatical 
periode van ds. Antonie Holleman. De drie 
predikanten binnen de DAR, ds. Erik Groene-
veld, ds. Dennis Mohn en ds. Stephen Over-
duin, hebben gedurende deze maanden geza-
menlijk gefunctioneerd als waarnemend DS. 
Daarvoor is een tijdelijk e-mailadres gecreëerd  
interimds@kvdn.nl.  
 

Vacante gemeentes. Het afgelopen jaar kreeg 
de DAR te maken met het vacant worden van de 
gemeentes Purmerend en Breda. Beide ge-
meentes zijn vanuit de DAR begeleid. In lijn met 
adviezen van ds. Antonie Holleman heeft dit ge-
resulteerd in een vorm van samen optrekken 
met een nabij gesitueerde grotere gemeente. 
Breda en Dordrecht gaan voorlopig samenwer-
ken. De pastorale staf van Dordrecht wordt ge-
deeld met Breda. Er zijn evaluatiemomenten in-
gebouwd om regelmatig na te gaan of dit voor 
beide gemeentes de goede weg is. Purmerend 
heeft aansluiting gevonden bij Zaanstad. Tus-
sen beide gemeentes is een soortgelijke over-
eenkomst bereikt, die ter stemming aan de 
plaatselijke jaarvergaderingen wordt voorge-
legd.   
 

AVG en dataveiligheid. Op 25 mei 2018 is de 
Algemene Verordening Gegevensverwerking 
(AVG) van kracht geworden. De DAR heeft af-
gelopen jaar meerdere bijeenkomsten bijge-
woond bij het CIO (Interkerkelijk Contact in  
Overheidszaken) om informatie te verkrijgen en 
af te stemmen met andere kerken inzake  

dataveiligheid. Dit gaat in hoofdzaak om veilig-
heid van persoonsgegevens, gebaseerd op de 
AVG (internationaal: GDPR). Hierover is infor-
matie opgenomen in de districtsinformatiegids 
en tevens is hierover gepubliceerd in KvdN be-
weegt. Ook zijn er meerdere bijeenkomsten ge-
weest waar hierover informatie is gegeven en 
dialoog is gevoerd. Voorts legt de DAR een mo-
tie voor aan deze DV om, na (markt)onderzoek 
en meerdere gesprekken met mensen in het dis-
trict, Churchbook te implementeren. Dit is een 
online ledenadministratiepakket, waarmee fou-
ten die gemaakt kunnen worden met (excel-)le-
denlijsten etc. voorkomen kunnen worden. Hier-
mee bereiken we naast de veiligheid ook een 
professionaliseringslag, waarmee veel dubbel 
werk wordt voorkomen. Voorwaarde om dat 
voordeel te bereiken is uiteraard wel dat alle ge-
meenten en raden mee doen. Ook is er een in-
koopvoordeel behaald van meer dan 50% door 
dit op districtsniveau te regelen. De DAR heeft 
zich hierbij laten adviseren door Arnout Vree, 
KvdN Hoeksche Waard, die hier ook beroeps-
halve mee bekend is.  
 

Veilige Kerk. Veiligheid gaat natuurlijk verder 
dan alleen dataveiligheid. Een aantal jaren ge-
leden heeft de DAR bij de DRCL de verantwoor-
delijkheid voor Veilige Kerk (VK) belegd. Gelet 
op de ontwikkelingen binnen de DRCL heeft de 
DAR op dit moment onvoldoende zicht op de 
stand van zaken in de diverse gemeentes en ra-
den. Daarom wordt er gesproken met een po-
tentiële portefeuillehouder buiten de DAR, die 
voornemens is om per kerk een soort 0-meting 
te doen en dan een plan van implementatie te 
maken en daarover te rapporteren. Voorts zijn 
er ideeën om een cursus op te zetten waardoor 
verantwoordelijken in een relatief korte periode 
de materie zich eigen maken op alle facetten en 
tegelijk VK kunnen implementeren in hun kerk. 
De DAR hoopt daar komende periode serieuze 
stappen in te nemen, maar weet zich ook afhan-
kelijk van de nodige resources.  
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DRKG. De DAR werkt met portefeuillehouders 
voor bepaalde aandachtsgebieden. Alderik Bos 
is naast portefeuillehouder AVG en Veiligheid 
tevens portefeuillehouder voor het contact met 
de DistrictsRaad Kerkelijke Goederen (DRKG). 
Hij schrijft hierover: De DRKG houdt nauw con-
tact met de portefeuillehouder gebouwen in de 
DAR over de ontwikkelingen. Het merendeel 
van het onderhoud is uitgevoerd. Hoekse 
Waard. De aankoop van het gebouw "De Hoec-
kenisse" verkeert in een afrondende fase. Met 
overgrote meerderheid is op een druk bezette 
gemeentevergadering voor aankoop gestemd. 
De bouw van een nieuwe kerkzaal moet uiter-
aard zijn beslag nog hebben. Verder wordt er 
met diverse gemeenten gesproken over hun ge-
bouw en de toekomst. Na invoering van het 
nieuwe afdrachtensysteem is duidelijk waar ook 
in de exploitatie de knelpunten zitten. Middels 
een 'pastorcheck' wordt ook bij de predikanten 
de match tussen gebouw en missie gemeten. 
We verwachten medio 2019 daar resultaten 
van. Voor inhoudelijke details verwijzen we naar 
het verslag van de DRKG. 
 

Financiën. Rens Huizenga heeft het afgelopen 
jaar de DAR-portefeuille financiën op zich ge-
nomen. Rens onderhoudt het contact en over-
legd met de Districtspenningmeester Ronald 
Schuil. We zijn dankbaar dat we als District het 
jaar 2018 konden afsluiten met een klein posi-
tief resultaat van � 1.993. Bij de jaarcijfers over 
2018 geeft Ronald Schuil hierop nadere toe-
lichting. De begroting voor 2019 en verdere ja-
ren stelt ons voor uitdagingen. Bij de toelichting 
op de Motie Begroting 2019 gaan we hier ver-
der op in.  
 

Missionaire Netwerkgroep. De Missionaire net-
werkgroep heeft de DAR geadviseerd om deze 
groep op te heffen. In de praktijk bleek er geen 
behoefte aan adviezen vanuit deze landelijke 
groep voor lokale missionaire activiteiten. Mis-
sionaire mensen doen het gewoon. Missionaire 
pioniers zijn per definitie ‘doeners’. Zij komen 
niet bij elkaar in zo’n dergelijke commissie. 
Mensen die impact hebben, vinden hun weg en 
vinden ook de verbinding met elkaar. De lijntjes 

zijn korter geworden in het district, en dat is 
goed. Maar dat gebeurt in de clusters en op 
predikantendagen. Vanuit deze overwegingen 
heeft de DAR ingestemd met opheffing van de 
Missionaire netwerkgroep. Een aanpassing van 
Resolutie 2016-10  
Missionaire Ondersteuning zal aan deze DV 
worden voorgelegd.  
 

Jongerenwerk. De DNJI houdt zich bezig met 
jongeren, die mede de kerk van vandaag en 
morgen vormen. Tijdens een van de DAR-ver-
gaderingen hebben we uitgebreid overleg ge-
had met een delegatie van het DNJI-bestuur. De 
kampen zijn een geweldig middel om jongeren 
de bereiken. De uitdaging is om ook gedurende 
het jaar in de lokale gemeentes de jongeren 
vast te houden. De urgentie en het belang wer-
den onderstreept om in de gemeentes prioriteit 
te geven aan het kinder- en jongerenwerk. In 
dat kader werd door de DNJI de prikkelende 
stelling geponeerd: “Elke kerk met meer dan 
100 leden heeft minimaal één kinder-/jonge-
renwerker in dienst.” Een stelling om over na te 
denken, die we graag aan u meegeven.  
 

Landelijke Nazarener conferentie in 2020. Ds. 
Dennis Mohn is met een kleine groep mensen 
aan het nadenken om in februari 2020 een lan-
delijke conferentie te organiseren voor alle le-
den en vrienden van ons Nederlandse District. 
Een initiatief waar we als DAR met enthousiasme 
kennis van hebben genomen. U gaat er vast 
meer over horen! 
 

Cijfers. In een jaarverslag horen ook wat cijfers 
thuis. Per 1-7-2018 telde de Kerk van de Naza-
rener in Nederland 2.150 actieve leden (2017: 
2.179), verdeeld over 13 gemeentes met 16 
plaatsen waar op zondag diensten worden ge-
houden.  
 

Commissiewerk en externe betrekkingen. Ds. 
Antonie Holleman en Paul de Jong zijn vanuit 
de DAR ex officio betrokken bij de  
HR Commissie en bij de Motiecommissie.  
 

Deze commissies rapporteren zelf aan de DV. 
De Kerk van de Nazarener is in Nederland een 



43 
 

kerkgenootschap van bescheiden omvang. We 
ervaren het als zeer waardevol om open relaties 
te hebben met andere kerken en christelijke or-
ganisaties in ons land. Zo is onze kerk lid van 
Missie Nederland, deelnemer van het CIO, 
deelnemer van de Stichting Gedragscode Lei-
dinggevenden, zijn we vertegenwoordigd bij de 
jaarlijkse viering van godsdienstvrijheid in ons 
land “In Vrijheid verbonden”, en participeert ze 
in het gesprek tussen vertegenwoordigers van 
Nederlandse kerken onder de naam Nationale 
Synode.   
 

Districtsinformatiegids. Ook in 2018 is er weer 
een geheel bijgewerkte Informatiegids Neder-
lands District Kerk van de Nazarener versche-
nen, versie 5.0. Deze gids is digitaal beschik-
baar via de landelijke website www.kvdn.nl, na 
inloggen op het ledengedeelte te vinden onder 
downloads, categorie Overige documenten. 

Zendingskerk. De Kerk van de Nazarener is al-
tijd een zendingskerk geweest. We zijn blij met 
het werk van de landelijke zendingsvereniging 
(DNMI). Als kerk zijn we ook in 2018 actief be-
trokken geweest bij zending en hulpverlening 
dichtbij en wereldwijd. Verdere informatie vindt 
u in het jaarverslag van de DNMI.  
 

Ten slotte. Zoals de naam aanduidt is de DAR 
adviesorgaan voor de districtssuperintendent. 
Tegelijkertijd functioneert de DAR ook als lan-
delijk bestuur van ons kerkgenootschap in Ne-
derland. Het zijn twee kanten van ons DAR-werk 
die elkaar aanvullen.  
 

Mag ik afsluiten met een persoonlijke opmer-
king. De laatste tijd ben ik bepaald bij woorden 
uit Psalm 100: “Dient de Here met vreugde…. 
Erkent, dat de Here God is; Hij heeft ons ge-
maakt, en Hem behoren wij toe.”  
 

In Zijn dienst met u verbonden, 
Paul de Jong, secretaris DAR         
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