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Ter voorbereiding 

Voorwoord 
 
Beste afgevaardigden en lezers van dit Werkboek, 

Dit jaar hebben we onze 42e Districtsvergadering (DV) van het Nederlandse district. Dit jaar zijn we te 
gast in de gemeente Nijmegen.  

Onze voorzitter zal dit jaar ds. Arthur Snijders zijn. De verantwoordelijke Algemene Superintendent dr. 
Eugenio Duarte zal volgend jaar onze DV bezoeken. Verder zullen we ds. Ian Wills als gast verwelko-
men. Hij is sinds 2016 de nieuwe Field Strategy Coordinator voor Noord Europa. Naast deze verant-
woordelijkheid is hij ook predikant in Schotland.  

We willen tijdens de vergadering de tijd nemen om te luisteren naar wat God aan het doen is in onze 
kerk. Er zullen verschillende presentaties zijn, en ook de voorgangers zullen weer per cluster verslag 
brengen van hun werk in de gemeentes. De voorlopige agenda in het werkboek geeft een indicatie 
van de volgorde van de verslagen, en daar vindt u ook alle begin- en eindtijden.  

Mijn hoop is dat de vergadering meer een viering wordt dan een zakelijke bespreking. Ik bid dat we 
verwonderd zullen worden over het werk van God in onze gemeentes en dat we vanuit dankbaarheid 
onze plannen maken. Ik nodig de afgevaardigden dan ook uit zich te laten meenemen door deze 
beweging en open te staan voor wat God ons wil duidelijk maken. 
Dit jaar is er geen afsluitende dienst en zal de vergadering op zaterdagmiddag eindigen zodat ieder-
een op tijd thuis kan zijn ter voorbereiding op de zondag.  

Ik hoop u te zien in Nijmegen, en bid voor een gezegende tijd waar we dankbaar onze zegeningen 
zullen tellen, eerlijk onze problemen zullen benoemen, eendrachtig zullen bidden voor Gods leiding 
en ons vol overgave zullen inzetten voor de toekomst van de kerk van Jezus Christus. 

Ds. Antonie Holleman, 

Landelijk leider Kerk van de Nazarener - Nederland 
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Concept Agenda 
42e DistrictsVergadering Nederlands district Kerk van de Nazarener 
 
Vrijdag 23 maart 
13:30 - 14:00 Koffie/thee 
 
14:00 - 15:30 Informatiesessie betreffende moties en lopende zaken 
 
15:30 - 16:00 Registratie, Koffie/thee 
 
16:00 - 18:00 Plenaire vergadering 
  Welkom en overdenking 
  Opening van vergadering 
  Verslagen DRGS, DRKO, EuNC-Nederland, DRCL 
  Verslagen van voorgangers uit cluster Midden Nederland 
  Verslagen van bedieningen buiten de lokale gemeente 
18:00 Maaltijd 
 
19:00 Voorzetting plenaire vergadering 
  Verslagen van voorgangers cluster Zuidwest Nederland 
  Verslag DAR, DNC en DRKG 
  Zicht op de Eurazië Regio  
  Verslagen van districtsbevoegden in assistent functie 
 
21:00 Einde 
 
 
Zaterdag 24 maart 
9:00 - 9:30 Registratie, koffie/thee 
9:30 – 12:30 Plenaire vergadering 
  Welkom en overdenking 
  Verslag DistrictsSuperintendent  
  Verslagen van voorgangers uit Cluster Noord Holland  
  Verslag Districtspenningmeester 
  Getuigenissen van emeriti oudsten    
  Commissie Herdenking  
12:30 Lunch 
 
14:00 Voortzetting Plenaire vergadering 
  Presentaties o.a. kinderkamp en zomerkamp, DNJI, DNMI 
  Verkiezingen 
  Moties 
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Doel en werkwijze DistrictsVergadering 
 
Hoewel het Handboek van onze kerk in de 
artikelen 203-204.3 een uitgebreide opsom-
ming geeft van de taken van de Districtsverga-
dering (DV), zijn niet alle zaken voor iedereen 
direct duidelijk. Het onderstaande verhaal 
poogt de hoofdlijnen aan te geven. Een com-
plicatie hierbij is de spanning tussen de (met 
name Amerikaanse) traditie en het Handboek. 
Dit komt verscheidene malen terug.  
 
De Districtsvergadering heeft als hoofdtaak 
"het overzien van en zorg dragen voor het ge-
hele werk van de Kerk van de Nazarener bin-
nen de grenzen van het eigen district" (art. 
203.28). Dit is globaal te verdelen in drie ta-
ken:  

1. Het horen en beoordelen van aan haar 
voorgelegde rapporten.  

2. Het kiezen van districtsfunctionarissen en 
verlenen van districtsbevoegdheid of toe-
stemming tot ordineren van geestelijke 
werkers.  

3. Het middels ingediende moties en resolu-
ties goedkeuren en sturen van het districts-
beleid. 

Rapporten 
Op de vergadering worden verschillende rap-
porten voorgelegd. Deze zijn als volgt te on-
derscheiden: 

a. Rapporten van predikanten. Zij zijn verant-
woording verschuldigd aan de DV voor het 
uitoefenen van hun ambt (520). Onze 
voorzitters zijn echter niet gewend deze 
rapporten in stemming te brengen. Dat is 
onder normale omstandigheden ook geen 
probleem, mits we maar in de gaten hou-
den hoe de verantwoordelijkheid ligt.  

b. Rapporten van door de vergadering be-
noemde functionarissen, raden en com-
missies. Deze rapporten zijn bedoeld om 
de vergadering te informeren over wat er 
in het afgelopen jaar door hen is gedaan. 
De enige reden waarom erover gestemd 
wordt is de bestemming van het verslag, 

namelijk om opgenomen te worden in het 
jaarboek. Daarmee wordt het een officieel 
document van ons district. Formeel kan het 
zelfs geamendeerd worden, bijvoorbeeld 
als de vergadering van mening is dat za-
ken onjuist zijn voorgesteld. Dat zal in de 
praktijk niet vaak nodig zijn. Wat betreft 
eventuele in het verslag opgenomen be-
leidsvoornemens, aangezien het primaire 
doel informatief is, hebben deze voorne-
mens louter informatieve waarde en wor-
den niet ondersteund door de DV wanneer 
het rapport wordt aangenomen. Als een 
functionaris, raad of commissie de steun 
van de DV zoekt voor een bepaald be-
leidsvoornemen, is het uiteraard wijs dat 
als een afzonderlijke motie in te dienen, 
zodat het in bespreking genomen kan 
worden los van het verslag.  

c. Verslagen van functionarissen die niet door 
de Districtsvergadering benoemd zijn. De-
ze verslagen zijn louter informatief en wor-
den niet in stemming gebracht. Maar er 
mogen natuurlijk wel vragen over worden 
gesteld.  

Kiezen 
De nominatiecommissie (NC), benoemd door 
de DS in overleg met de DAR (202.1), stelt een 
lijst samen met kandidaten waaruit de verga-
dering kan kiezen middels stembiljetten. De 
kandidatenlijst met toelichting wordt in de 
vorm van een rapport aan de vergadering 
voorgelegd, en moet gezien worden als een 
hulp voor de vergadering om tot verkiezingen 
te komen. Immers, de NC heeft tevoren kandi-
daten kunnen beoordelen op geschiktheid en 
hen kunnen vragen naar hun beschikbaarheid. 
Dit laat evenwel onverlet het recht van de DV 
om dit verslag te amenderen, desnoods te 
verwerpen en/of zelf ook kandidaten te nomi-
neren. Elke ledenvergadering of conventie,  
van Algemene Vergadering tot NJI-
jaarvergadering, bepaalt uiteindelijk zelf wie ze 
wil nomineren. Om gekozen te zijn heeft een 
kandidaat een absolute meerderheid van de 
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uitgebracht stemmen nodig, d.w.z., meer dan 
de helft. Uitzonderingen op de normale nomi-
natieprocedure zijn de voordracht tot ordinatie 
en/of verlenen van districtsbevoegdheid; deze 
zijn afkomstig van de Districtsraad Geestelijke 
Stand (DRGS). De DV heeft hier niet het recht 
zelf personen voor te dragen, maar wel om de 
voordracht van de DRGS te verwerpen 
(530.3). Voor ordinatie is een tweederde 
meerderheid vereist (532.3). 
 
Moties 
Alle moties die voor of tijdens de vergadering 
worden ingediend, kunnen door de vergade-
ring volledig geamendeerd, verwezen, aange-
nomen of verworpen worden. Hiermee kan de 
vergadering de begroting vaststellen en allerlei 
richtlijnen en opdrachten opstellen voor de 
districtsfunctionarissen en de plaatselijke ge-
meenten, voor zover die niet ingaan tegen de 
regels van het Handboek.  

Het is in dit korte bestek niet mogelijk in detail 
in te gaan op de rechten en plichten die de 
vergadering heeft om moties in te dienen en af 
te handelen. Geïnteresseerden worden verwe-
zen naar "Een beknopte vergaderhulp", een 
vertaalde weergave van de hoofdlijnen  
"Robert's Rules of Order". Dit boekje is  
verkrijgbaar op het ledengedeelte van 
www.kvdn.nl.  
 
De nummers van de paragrafen verwijzen naar 
het Het Handboek 2013-2017. De Engelse en 
Nederlandse versie van het Handboek zijn te 
bekijken op het ledengedeelte van 
www.kvdn.nl. Tevens zijn daar ook de jaar-
boeken van voorafgaande jaren beschikbaar.  

Ds. Hans Deventer, oud-districtssecretaris 

Ds. A. Holleman, districtssuperintendent
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Praktische informatie 
 
De Districtsvergadering zal gehouden worden 
in het gebouw van de Kerk van de Nazarener 
Nijmegen aan het De Gildekamp 60.02, 
6546 LX te Nijmegen.  
 
Mocht u in (de buurt van) Nijmegen bij een 
gastgezin willen overnachten, dan verzoeken 
wij u contact op te nemen met de plaatselijke 
organisatie heideveldj@gmail.com. 
 
De kosten voor de maaltijden worden door het 
district betaald. Het gaat om vrijdagavond, 
zaterdagmiddag (warm eten) en zaterdag-
avond. 
 
Voor de organiserende gemeente is het heel 
praktisch als u zo snel mogelijk doorgeeft van 
welke maaltijden u gebruik wilt maken. Dit jaar 
dient u dit te doen bij de organiserende ge-
meente Nijmegen.  
Via deze link: Opgaveformulier

Voor inhoudelijke vragen over de  
Districtsvergadering kunt u terecht bij de  
districtssecretaris, Saskia Wolst, e-mail 
dsec@nazarene.nl of tel. 078-614 73 55. 
 
Voor praktische vragen wat betreft het kerkge-
bouw in Nijmegen kunt u terecht bij de 
organisatie heideveldj@gmail.com of  
tel. 06-55246029 (Johannes Heideveld) 
 
Komt u met de auto?  
Parkeren in de buurt is gratis.  
 
Komt u met het openbaar vervoer?  
Vanaf station Nijmegen Dukenburg gaat 
stadsbus 4 naar De Voorstenkamp/ 
Gildekamp.  
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Rapporten van districtsfunctionarissen, - raden en –commissies 

DistrictsSuperintendent 

Geachte ds. Snijders, collega’s, leden en vrienden, 
 

In dit verslag wil ik eerst de meest belangrijke 
gebeurtenissen noemen en een overzicht ge-
ven van wat het district doet. Daarna wil ik een 
aantal thema's kort benoemen die mij bezig-
houden als ik over de toekomst van de kerk 
nadenk, en die steeds terugkeren in gesprek-
ken met de DAR, de districtsraden en –
commissies, en de voorgangers in de gemeen-
tes. 
 

Terugblik 
De verslagen van de voorgangers en voorzit-
ters van de raden en commissies geven een 
indruk van wat er allemaal gebeurd is. Ik ben 
hierover enorm blij en dankbaar. Zonder alles 
nu nogmaals te noemen, wil ik de gebeurtenis-
sen in het district van het afgelopen jaar in een 
aantal punten samenvatten: 
- Op een gegeven moment in het afgelopen 

najaar waren vijf van de 16 gemeen-
schappen vacant (Haarlem, Utrecht, 
Amersfoort-Zuid en Noord, Nijmegen). Nu 
zijn dat er nog maar twee. Dit geeft aan 
dat er veel gebeurd is. Dankbaar ben ik 
vooral voor Gods verrassingen, waardoor 
sommige processen sneller liepen dan 
verwacht, andere een onvoorziene wen-
ding maakten, of onverwachte kandidaten 
in beeld brachten. 

- De HR commissie heeft na de DV twee 
bijeenkomsten gehouden voor kerkenraad-
sleden om hen te helpen hun voorgangers 
te ondersteunen.  

- In mei vierden we ons 50-jarig jubileum in 
Haarlem. Dit was bijna gelijktijdig met het 
stilstaan bij 70 jaar evangelische beweging 
in Nederland. Twee gebeurtenissen die mij 
hielpen verder na te denken over de plaats 
van de KvdN in kerkelijk Nederland.  

- De Algemene Vergadering in juni was voor 
mij persoonlijk één van de meest hoopvol-
le internationale bijeenkomsten van onze 

kerk in vele jaren. Ik zag een kerk die niet 
angstig is voor de veranderingen, maar 
hoopvol nieuwe wegen verkent en zich 
bewust is van de eigen traditie. 

- Het kinderkamp en het zomerkamp voor 
tieners waren zoals ieder jaar weer een 
groot succes. In november was er ook het 
Break-out XL weekend. Rotsvast ging in 
september het tweede seizoen in. 

- Op de drie clusteravonden in september 
zijn we met elkaar in gesprek gegaan over 
Het verhaal van de kerk. Het vervolg was 
de districtsdag in november, waar ik de 
drie kernwoorden van de visie introduceer-
de die groeiende is: Missie, discipelschap 
en community. Dit heeft via gesprekken in 
de DAR weer geleid tot de bijeenkomst op 
1 februari met de oudsten en districtsbe-
voegden over het Wonder van verdubbe-
ling.  

- We hebben de afronding ingezet van het 
districtsgesprek over de kerk en menselijke 
seksualiteit. Niet dat we er helemaal uit 
gaan komen, maar we willen dit wel tot 
een formeel eindpunt brengen door het 
schrijven van een pastorale brief. 

 

Zoals ieder jaar is er enorm veel gebeurd in de 
plaatselijke gemeentes. Sommige gebeurtenis-
sen hebben ook een impact op het district en 
vragen om begeleiding, zoals het besluit van 
ds. Karel Muller om zijn taak als voorganger 
neer te leggen, het hartinfarct van ds. Jan van 
den Dorpel, of het aanstellen van assistenten 
in gemeentes.   
 

Wat doet de landelijk kerk?  
Op onze ANBI-pagina op de website hebben 
we deze vraag als volgt beantwoord: Het dis-
trict wil een netwerk van zorgzame geloofsge-
meenschappen opbouwen met een boodschap 
dat God mensen verandert. Dit is vervolgens 
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uitgewerkt in een negental activiteiten. Aan de 
hand van deze activiteiten wil ik aangeven wat 
we als district doen en waar ik als districtssu-
perintendent mijn bijdrage lever: 

1. Het opleiden en begeleiden van voorgan-
gers en kerkelijke werkers. De verslagen 
van EuNC, de DRKO en de DRGS geven 
inzicht in wat er gebeurd is. Ik ben hier 
nauw bij betrokken. Verder heb ik in het 
afgelopen jaar drie bijeenkomsten geor-
ganiseerd voor de oudsten en districtsbe-
voegden, die in aanmerking kwamen voor 
life long learning. 

2. Het begeleiden van plaatselijke gemeentes 
om, overeenkomstig de kerkelijke belijde-
nis en organisatie, goed te kunnen functio-
neren. Ik ben beschikbaar geweest voor 
voorgangers om dingen in de gemeente 
door te spreken, heb beroepingscommis-
sies en kerkenraden bijgestaan. Vaak ver-
liep dit contact per e-mail of telefoon, 
maar regelmatig schoof ik ook aan bij 
vergaderingen. Andere taken worden uit-
gevoerd door de HR commissie, de com-
missies voor de Veilige Kerk en ANBI en de 
AVG werkgroep.  

3. Het aanmoedigen van het lezen en bestu-
deren van de Bijbel en het persoonlijk ge-
bed. Dit is één van de taken van de DRCL, 
en ook het districtsgebed geeft hier vorm 
aan. Ik hoop door mijn preken, voordrach-
ten, artikeltjes, overdenkingen etc. en door 
mijn voorbeeld mensen hiertoe te stimule-
ren.  

4. Het helpen in huisvesting door huur, of 
aankoop en beheer van gebouwen. Deze 
verantwoordelijkheid is bij de DRKG be-
legd en indien nodig of wenselijk word ik 
erbij gehaald. Zo was ik betrokken bij de 
beleidsdag in juni en bij gesprekken met 
de gemeente Hoekse Waard. 

5. Het bevorderen van de onderlinge verbon-
denheid en de gezamenlijke missie van de 
gemeentes door publicaties en andere 
vormen van communicatie. Ons belang-
rijkste communicatiemiddel is KvdN Be-
weegt, waar ik samen met Erik Visser de 

redactie van vorm, ondersteund door Petra 
Groeneveld, Marijke Visser, Frank en 
Corianne Holleman. 

6. Het organiseren van landelijke activiteiten 
gericht op de geloofsoverdracht aan kin-
deren en jongeren en hen toe te rusten tot 
het opnemen van verantwoordelijkheid en 
leiderschap. Dit jaar waren er weer het 
kinderkamp (DRCL) en zomerkamp (DNJI) 
voor tieners, twee paradepaardjes van ons 
district, waar ik altijd graag even langskom 
om mijn steun te betuigen. En ook Rotsvast 
levert hierin een bijdrage. 

7. Het samenwerken met andere kerkgenoot-
schappen en organisaties ten behoeve van 
het gezamenlijke Christelijke getuigenis in 
de samenleving en tot wederzijdse steun. 
Samen met Gert Jaspers, Paul de Jong en 
Paul Brouwer vertegenwoordigen we onze 
kerk in allerlei overlegorganen van CIO tot 
Missie Nederland, nemen we deel aan ini-
tiatieven, zoals de nationale synode en 
kerkproeverij. De meeste samenwerking 
vindt plaats op plaatselijk niveau. 

8. Het faciliteren van gesprek en reflectie over 
de boodschap van de kerk, eigentijdse 
vormen van kerk-zijn en het handelen van 
de kerk. Dit gebeurt op velerlei wijze, o.a. 
door gesprekken in de DAR, met de voor-
gangers, districtsraden en -commissies, en 
publicaties in KvdN Beweegt. De cluster-
bijeenkomsten en de districtsdag in no-
vember waren hiervoor ook belangrijk. 

9. Het stimuleren van gemeentes in het om-
zien naar de medemens binnen en buiten 
de kerk, om mensen in nood te helpen en 
kerkelijk werk en humanitaire initiatieven in 
de eigen omgeving en in andere landen te 
ondersteunen. Deze taak is belegd bij de 
DNMI, en ik onderhoud contact met 
DNMI-voorzitter Anneke Nicolai. We zien 
dat gemeentes steeds meer diaconale ta-
ken op zich nemen en deze activiteiten als 
plaatselijke missie bij de NMI onderbren-
gen. 

 
Wat in deze opsomming niet duidelijk naar 
voren komt is dat het bovenstaande met veel 
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vergaderingen (waaronder de DV), overleg en 
e-mails gepaard gaat. Mijn meeste tijd gaat 
zitten in de punten 1, 2, 5, 7 en 8. Wat hier 
voor mij nog bijkomt is de representatie in 
onze wereldwijde kerk, zoals o.a. de Algemene 
Vergadering, het overleg met de districtssuper-
intendenten van Noord- Europa, de Raad van 
bestuur van EuNC. 
 

Wat ik bovenal wil benadrukken is dat dit faci-
literen, begeleiden, ondersteunen, stimuleren 
en organiseren het werk is van veel mensen 
die dit doen naast hun betrokkenheid bij de 
plaatselijke gemeente. Achter de afkortingen 
van de verschillende raden en commissies 
staan namen van toegewijde mensen. We 
doen het met elkaar en daar ben ik heel 
dankbaar voor. 
 

In onze gesprekken over de kerk zijn drie 
kernwoorden blijven hangen die omschrijven 
hoe we kerk van Jezus Christus willen zijn: 
missie, discipelschap en community. Deze drie 
begrippen zijn de speerpunten van onze visie 
geworden over hoe we kerk willen zijn. De kerk 
is een gemeenschap van discipelen van Jezus 
Christus die meewerkt aan het bevrijdende 
werk van God. Ik heb deze visie uitgewerkt in 
het verhaal van de kerk, en wil deze visie in het 
komende jaar verder uitwerken in verschillende 
publicaties en vormen. Voor nu even kort en 
bondig wat mij voor ogen staat: 
- De kerk is bovenal een uitgaande kerk, die 

de samenleving intrekt om mensen te ont-
moeten. We zijn te veel een samenkomst 
kerk geworden in een eigen veilige com-
fortzone.  

- De kerk is een gemeenschap waarvan de 
kwaliteit meer bepaald wordt door de on-
derlinge relaties dan het aangeboden pro-
gramma. 

- De kerk neemt een plek in de samenleving 
(wijk, buurt, stad, streek) in en heeft zich in 
het verleden te veel geïsoleerd opgesteld. 

- Om zo een missionaire gemeenschap te 
worden zal de kerk zich moeten richten op 
discipelschap. 

Het bovenstaande laat niet alleen de nood-
zaak van heiliging zien, maar geeft ook invul-
ling aan wat we hieronder verstaan. Wij zullen 
onze identiteit niet zozeer op dogmatische 
wijze moeten verwoorden, maar bovenal op 
missionaire wijze; hoe we op mensen afstap-
pen, hen opnemen in onze gemeenschappen 
en hoe we hen wijzen op Gods bevrijdend 
handelen. Maar bovenal hebben wij behoefte 
aan Gods heiligende werk in onze gemeen-
schappen, waardoor we liefde ontvangen voor 
God en mensen, en een bewogenheid voor 
verlorenen en zoekenden.  
 

Het wonder van verdubbeling 
Wat kan er gebeuren als we de bovenstaande 
drie speerpunten prioriteit geven? In het najaar 
werd me de gedachte van de verdubbeling 
gegeven naar aanleiding van de gelijkenis van 
de talenten uit Matteüs 25:14-30. Dit is een 
van de drie gelijkenissen waarmee Jezus uitlegt 
wat waakzaam zijn betekent. In dit verhaal ligt 
de nadruk op het gebruik maken van de mo-
gelijkheden die je gegeven zijn voor de grootst 
mogelijke groei. Wij mogen dankbaar zijn 
voor het stevige fundament van onze kerk in 
Nederland, dat in de afgelopen 50 jaar is 
gelegd. Wat nu als de Heer ons wil zegenen 
door datgene wat wij ontvangen hebben te 
verdubbelen? Met de oudsten, districtsbevoeg-
den en DAR ben ik begonnen om ons een 
verdubbeling voor te stellen. Hoe zou de kerk 
eruit zien, als alle groepen mensen in de kerk, 
maar ook de mensen van buiten die we berei-
ken verdubbeld worden? Nog interessanter is 
om te spreken over een verdubbeling van de 
impact die we als kerk hebben.  
 

Deze oefening roept allerlei interessante vra-
gen op. Zal de kerk er geheel anders uitzien 
als de groei van de afgelopen jaren zich expo-
nentieel doorzet? Hebben we het geloof voor 
een verdubbeling? Hebben we de ogen en de 
verbeelding om dit te zien gebeuren? Op wel-
ke gebieden zou dat wel eens zo maar kunnen 
gebeuren? Maar hebben we ook het verlangen 
en de passie om de niet-kerkelijke mensen het 
goede nieuws van het evangelie te laten erva-
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ren? Durven we stappen te zetten in anticipatie 
op een verdubbeling?  
 

Ik wil onze kerk voorgaan in het geloof dat zo 
een verdubbeling mogelijk is. Ik wil de voor-
gangers en gemeentes stimuleren hierover na 
te denken, te bidden voor de juiste bewogen-
heid en gedrevenheid.  Ik wil me dan ook ster-
ker dan voorheen gaan toeleggen op de apos-
tolische taak van mijn verantwoordelijkheid als 
districtssuperintendent, en me meer bezighou-
den met het verkennen van nieuwe wegen om 
kerk te zijn in een post-christelijke en multicul-
turele samenleving. Dit betekent dat ik verschil-
lende delen van mijn pastorale en bestuurlijke 
taak meer zal gaan delegeren naar bijvoor-
beeld de clusters, en mensen in raden en 
commissies.  
 

Het roer moet om  
Om een visie te realiseren zal de organisatie 
aangepast moeten worden. Op de districtsdag 
in november pleitte ik voor veranderingen in 
de vormen waarin wij kerk-zijn, en riep de 
gemeentes op zich te richten op missie,  
discipelschap en community. In de reflectie 
achteraf werd het me duidelijk dat ik een der-
gelijke verandering niet bij de kerken als ver-
wachting kan neerleggen, maar eerst in het 
district en in mijn functioneren als districtssu-
perintendent het roer moet omgooien. Het 
district zal meer moeten reageren op Gods 
werk in de gemeentes; dus meer faciliteren en 
minder initiëren.  
Hier komt nog bij dat het district opereert met 
knikkende knieën vanwege te weinig mensen. 
Het lukt niet om mensen te vinden om taken te 
vervullen. We worden door de realiteit ge-
dwongen ons eigen functioneren kritisch door 
te lichten, en de vraag te stellen of het ook 
anders kan.  
Het anders doen begint met loslaten. Maar 
voordat we hiertoe overgaan moeten we ons 
eerst twee vragen stellen. Wat kunnen we niet 
laten verslappen omdat dit gevaar oplevert 
voor de hygiëne van de kerkelijke organisatie? 
Ik denk dan aan thema’s zoals financiële or-
ganisatie, ANBI, de veilige kerk, Human Re-
source (HR), Algemene Verordening Gege-

vensverwerking (AVG), onderhoud gebouwen 
etc. De andere vraag heeft met onze geschie-
denis te maken. Welke investeringen mogen 
we niet loslaten, omdat die juist tot grote ze-
gen voor de groei en ontwikkeling van de kerk 
zijn? Ik denk bijvoorbeeld aan het solidariteits-
principe, waarop het functioneren van de 
DRKG rust. Of de kinder- en zomerkampen.  
 

Het district als beweging 
We lopen het gevaar dat het district een orga-
nisatie of instituut wordt, en dat daardoor de 
afstand tussen district en plaatselijke gemeente 
groter wordt. De groei van de kerk gebeurt 
plaatselijk. Daar zit de beweging en daar moet 
het district de aandacht op vestigen. Maar ook 
plaatselijk loopt de kerk het gevaar te instituti-
onaliseren. Dan wordt de kerk de viering op 
zondag waar je naartoe gaat, en ben je geen 
missionaire beweging met een presentie in de 
samenleving, ook al is het in de marge. Er 
moet veel meer aandacht zijn voor de kleine 
lokale gemeenschappen. Niet de vraag waar 
iemand zondag naar de kerk gaat is belang-
rijk, maar van welke groep iemand door de 
week deel uitmaakt. In een beweging zijn het 
de mensen en de groepen die het verschil uit-
maken. En dit verschil wordt lokaal opgemerkt.  
Als we zo naar kerk-zijn kijken worden geves-
tigde modellen bevraagd. Maar dit zijn wel 
modellen die het vastgoed beleid een bepaal-
de kant opsturen. Ook worden we uitgedaagd 
om de muren tussen de plaatselijke gemeentes 
af te breken en minder “parochiaal” te den-
ken. Dit vraagt om intensivering van de clus-
ters.  
 

De jonge generatie 
Wij mogen enorm dankbaar zijn voor de vele 
kinderen, tieners en jongvolwassenen in onze 
gemeentes. Zij zijn niet de kerk van morgen, 
maar van het heden. De vraag is of zij dat ook 
zo ervaren en of de ouderen hen wel voldoen-
de ruimte geven. Naast geloofsoverdracht en 
discipelschap gaat het ook over het opleiden 
van jonge leiders en meer verantwoordelijk-
heid bij de jongeren neerleggen. Wie leiden 
wij als voorgangers op, die naast ons kunnen 
staan en het van ons kunnen overnemen? We 
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moeten oppassen dat de kerk niet te veel in 
handen is van de mensen van middelbare 
leeftijd. Ik ben dan ook heel blij met het werk 
en de visie van de DNJI Raad en de twee jon-
gerenwerkers. 
 

Samen met de andere kerken 
Er zijn me het afgelopen jaar twee dingen dui-
delijk geworden. Lezend in het boek Typisch 
Evangelisch over 70 jaar evangelische bewe-
ging in Nederland heb ik mezelf de vraag ge-
steld: Welke rol heeft de KvdN hierin ge-
speeld? Mijn conclusie was dat wij ons teveel 
afzijdig hebben gehouden, maar dat wij nu 
een solide organisatie en een bescheiden om-
vang hebben om een duidelijkere rol te vervul-
len in de samenwerking met andere kerkge-
nootschappen en groepen. We hebben als 
kerk iets te bieden dat over onze eigen kerk-
grenzen heen reikt voor de verkondiging van 
het evangelie in Nederland. Gelukkig gebeurt 
dit al veel op plaatselijk niveau, maar ook 
landelijk zullen we meer moeten investeren in 
de oecumene en de interkerkelijke en paraker-
kelijke samenwerking. Hiervoor is wel een zelf-
bewustzijn nodig van onze eigen identiteit en 
welke traditie wij representeren. Om goed met 
anderen te kunnen samenwerken moet je we-
ten wie jezelf bent.  
Het andere inzicht is dat wij vanuit onze eigen 
geschiedenis een unieke bijdrage te leveren 
hebben aan de interkerkelijke samenwerking. 
In ons DNA zit het zoeken naar het gemeen-
schappelijke. Vanaf het allereerste begin heeft 
de kerk geleerd compromissen te vinden op 
niet-essentiële zaken, zodat we onze eenheid 
in de boodschap van heiliging kunnen uitdra-
gen. Door onze geschiedenis zijn we in staat 
om bruggen te bouwen; we begrijpen onze 
Volle Evangelie broeders en zusters die zich vrij 
willen laten leiden door de Heilige Geest; we 
zijn het eens met de kerken die een goede 
organisatie en stevige structuren belangrijk 
vinden; en we kunnen ons vinden is de soci-
aal-maatschappelijke bewogenheid van kerken 
met een sterk diaconaal werk.  
 

Na de eerste 50 jaar is het tijd dat we uit onze 
schulp kruipen als kleine, maar zelfbewuste 

kerk in Nederland. We hebben een goede 
naam en hebben iets te bieden. In een post-
Christelijke samenleving met een krimpende 
kerk behoren we elkaar meer tot steun te zijn 
om gezamenlijk de eenheid in Christus te laten 
zien. 
 

Persoonlijk 
In het afgelopen jaar heb ik besloten om mij 
meer te gaan richten op mijn districtstaak dan 
op mijn taak als mede-voorganger in Zaan-
stad. God zegent ons als gemeente waardoor 
ik meer verantwoordelijkheden aan anderen 
kan overdragen, terwijl mijn verantwoordelijk-
heden in het district moeilijker te delegeren 
zijn. Toch wil ik deel blijven uitmaken van de 
plaatselijke gemeente omdat daar mijn voe-
dingsbodem ligt voor mijn werk in het district.  
Maar naast deze aanpassing is er meer nodig. 
Ik heb namelijk gemerkt dat ik te onrustig ben 
om intensief te kunnen bidden, te druk om 
werkelijk te kunnen luisteren, observeren en 
reflecteren, en te weinig tijd heb om gereed te 
zijn voor de momenten waarop het aankomt. 
Om de leider te zijn die God van mij vraagt 
moet ik ook persoonlijk het roer gaan om-
gooien. Zoals boven aangegeven wil ik me 
meer op mijn apostolische taak gaan toeleg-
gen en minder op mijn pastorale en bestuurlij-
ke taak.  
 

Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat mij 
door de voorgangers, en mensen in het district 
en plaatselijke gemeentes geschonken wordt. 
Dankbaar voor de samenwerking met de DAR 
en andere raden en commissies. Blij met de 
ondersteuning van vele mensen. Het district 
zijn we met elkaar. Het blijft bijzonder om sa-
men met Wilma onze gemeente in Zaanstad te 
dienen. En ik blijf me verwonderen over de 
genade van God, de liefde en wijsheid van 
Jezus Christus, en de wegen die de Heilige 
Geest ons wijst. Het leven als discipel van Je-
zus is en blijft een mooi avontuur. Hem zij alle 
eer! 
 

In dankbaarheid voorgelegd, 
 

Antonie Holleman 
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Districtspenningmeester 
 
Geachte ds. Snijders, collega’s, leden en vrienden, 
 
Hierbij de jaarcijfers 2017 (exclusief onroerend goed). Het resultaat dat aan de algemene reserve kan 
worden toegevoegd is � 17.951 (positief), begroot was � 9.805 negatief, dat is substantieel beter dan 
verwacht. Dit wordt verder toegelicht in de “toelichting op de balans en de staat van baten en lasten” 

Ronald Schuil 

 

 

Balans per 31-12-2017 

 

 

 

Balans specificaties  

 

  

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015
ACTIVA € € €
Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa 36.064 23.831 16.978
Liquide middelen Bankrekeningen 126.135 172.761 233.160

162.199 196.593 250.138

PASSIVA
Eigen vermogen Vrije algemene reserve 67.184 49.233 71.152
& Bestemmingsreserve pensioenen 11.519 26.550 30.715
Voorzieningen Bestemmingsreserve Calamiteiten 68.584 68.584 75.000

Bestemmingsreserve AV USA 0 12.108 8.000
Overige Bestemmingsreserves / Voorzieniningen 11.637 2.942 2.942

158.925 159.417 187.809

Kortlopende passiva EUNC bijdrage 0 22.863 49.774
Overige schulden en overlopende passiva 3.274 14.313 12.556

3.274 37.176 62.330

162.199 196.593 250.139

Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2017 Overige schulden en overlopende passiva 31-12-2017
Nog te ontvangen bijdragen gemeentes 5.002           Subsidie EUNC 2.385,00
Voorschot DNJI 10.550         Nog te betalen declaraties € 889,37
Nog te ontvangen rente 129              3.274,37
Nog te ontvangen internationale kerk -               
Diverse nog te ontvangen 13.321         
Vooruitbetaalde pensioenpremies 4.101           
Vooruitbetaald  CCLI/Buma 2.961           

36.064         
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De mutatie van de Algemene reserve is het resultaat van het boekjaar. 
 
De Bestemmingsreserve calamiteiten heeft als doel het financieel ondersteunen van predikanten tij-
dens onvoorziene omstandigheden in geval geen sprake meer is van continuïteit in inkomen voor da-
gelijks levensonderhoud of betaling van verzekeringspremies. De maximale hoogte van deze reserve is 
conform Resolutie 2011-17 vastgesteld op � 75.000,-. 
 
 
Overzicht FTE 
 

 
 
 
 

 

  

Verloopstaat Bestemmingsreserves en voorzieningen
31-12-2016 Dotatie Afname 31-12-2017

Vrije Algemene reserve 49.233         17.951         67.184         
Bestemmingsreserve Calamiteiten 68.584         68.584         
Bestemmingsreserve pensioenen 26.550         -15.031       11.520         
Bestemmingsreserve AV USA 12.108         -12.108       -               
Bestemmingsreserve calamiteit AO -               4.615           4.615           
Bestemmingsreserve DPR -               3.309           3.309           
Bestemmingsreserve Steunfonds DNJI -               30                 30                 
Bestemmingsreserve DRKO 1.338           -1.338         -               
Bestemmingsreserve Jeugdwerker -               2.080           2.080           
Bestemmingsreserve DRCL 1.603           1.603           

147.308      158.925      

FTE Noot
Districtssuperintendent 0,5 (0,7 va april in de begroting)
Assistant DS 0,25
Jeugdwerker 0,1
Jeugdwerker 0,2

1,05
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Noot: De begroting is op een aantal posten aangepast n.a.v. de aanbevelingen van de  
Kascontrolecommissie om alles over de staat van baten en lasten te laten verlopen. Zodoende staan 
nu ook het volledige pensioenverloop en de totale uitgaven van de Algemene Vergadering in de be-
groting vermeld. 
 
Het verwachte resultaat van -/- 9.805 is uiteraard niet aangepast. 
 

 

Staat van baten en lasten 2017

Werkelijk Begroting 1 Werkelijk
2016 2017 Dec '17

INKOMSTEN 1,79%
Algemene afdracht gemeenten 147.810    139.685      138.710      
O.P./A.O.V. premie 115.000      113.200      
Bijdrage CCLI/BUMA 2.938          
Overige inkomsten (DPR,steunfonds DNJI) 4.101          
EUNC bijdrage 11.247      -             
Opname steunfonds -             
Rente 623           150            129            

TOTAAL INKOMSTEN 159.680    254.835      259.079      

UITGAVEN
Districtssuperintendent 40.326      41.850        38.887        
Assistent DS 12.669      12.130        12.241        
Jeugdwerker(s) 11.220      12.490        9.185          
EUNC coordinator 11.247      -             -             
Schenking emeriti 8.488        8.800         8.516          
O.P./A.O.V. premie 122.566      123.616      
Andere personeelskosten 242           1.000         65-              

A Subtotaal salarissen 84.192      198.836      192.380      
DNJI 4.400        4.970         4.703          
DPR -             762            
DRGS 608           2.600         305            
EUNC 2.385          
Stimuleringsbeleid Naz. Stud Theologie (scolarship) 1.600         1.600          
DRCL (w.o. kinderkamp en muziekdag, ) 2.910        7.450         3.115          
Steun leiding jeugdkampen 1.000         -             
DNMI -           -             -             

B Subtotaal werkbudgetten 7.918        17.620        12.871        
Algemene vergadering USA 2017 4.000        16.000        13.570        
Predikantenconferenties 12.623      7.600         7.808          
Internet 787           1.200         -             
Districtsbijdrage pensioenlasten 7.000        -             -             
Contributies/abonnementen/bijdragen/premies 5.101        3.000         6.651          
Reis-/verblijf-/representatie-/vergaderkosten/kosten DV 11.649      10.000        6.780          
Verzekeringen 6.432        6.500         6.027          
Overige kosten district 618           1.250         3.826          

C Subtotaal staand beleid 48.209      45.550        44.662        
Missiononaire bijdrage 40.948      10.000        -             
Ondersteuning lokale gemeenten 10.000        7.000          
Internationale contacten 332           1.200         265            
Jubileum 50 jaar -           1.000         2.393          

D Subtotaal nieuw beleid 41.280      22.200        9.658          

TOTAAL UITGAVEN 181.599    284.206      259.570      

RESULTAAT (voor bestemmingsreserves) 21.919-      29.371-        491-            

Mutatie bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve AV USA 12.000        12.108        
Bestemmingsreserve calamiteiten en pensioenen 7.566         10.416        
Bestemmingsreserves Overigen -             4.081-          
Toe/Afname Algemene reserve 9.805-         17.951        
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Toelichting 

Afdrachten gemeentes  

 

Aantal leden van de gemeente Amersfoort is bijgesteld wat tot een vermindering in de districtsbijdrage 
heeft geleid. 
 

De O.P/A.O.V. premie van Amersfoort, Zaanstad en Utrecht is gewijzigd door een wijziging in de 
bezetting. 
 

Voor de overige toelichting van de staat van baten en lasten verwijs ik naar de onderstaande  
aanvulling vanuit de DAR. 
 
Aanvulling vanuit de DAR 
 

We beperken ons in deze toelichting tot zaken die behoorlijk afwijken van de begroting: 

• De DRGS heeft aanzienlijk minder uitgegeven dan begroot. Dat vindt zijn oorzaak in het feit dat 
geplande kosten zijn verschoven naar 2018. 

• EuNC Learning Centre Nederland is in 2017 gestart met een nieuwe opzet. Op verzoek van het 
bestuur van EuNC LC Nederland heeft de DAR een aanloopsubsidie toegekend van � 2.385,00.  

• De DRCL heeft haar jaarplan niet geheel kunnen uitvoeren, met als gevolg een evident lagere 
uitgave. 

• De jeugdkampen hebben geen steun nodig gehad voor hun leiding.  
• De kosten voor de Algemene Vergadering en voor de Conventies in de USA zijn lager uitgevallen 

door minder deelnemers dan oorspronkelijk verwacht en door bijdragen o.a. in de vorm van gif-
ten.   

• De kosten voor internet zijn geboekt onder de post contributies/abonnementen. 
• Onder contributies is dit jaar ook de jaarbijdrage aan CCLI/Buma van � 2.938 opgenomen. 
• Reis- en verblijfskosten waren minder dan verwacht.    
• Er is dit jaar geen beroep gedaan op de gereserveerde missionaire bijdrage voor Utrecht en Bre-

da. In Utrecht waren er minder kosten i.v.m. het vertrek van dr. Gaby Markusse als voorganger. 
Breda behoefde geen beroep te doen op de missionaire bijdrage i.v.m. een nieuwe financiële re-
geling met de DRKG voor het gebouw.  

• Bij de post ondersteuning lokale gemeentes was een reserve ingebouwd, die gelukkig maar voor 
een deel is gebruikt.    

• Alles overziend heeft het jubileumfeest wel meer gekost dan begroot. We vonden het echter een 
acceptabele overschrijding.    
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DistrictsAdviesRaad 
 
Geachte ds. Snijders, ds. Holleman, leden en vrienden, 

Als je je hand op je hart legt voel je je eigen 
hart kloppen. Als je deel uitmaakt van de  
DistrictsAdviesRaad (DAR) voel je de harteklop 
van de Kerk van de Nazarener in Nederland. 
Een mooie plaats om de kerk te dienen. De 
DAR is als de spin in het web. Allerlei lijnen 
komen daar samen en allerlei draden vinden 
van daaruit hun weg.  
 

Hoe zal ik u daarover vertellen? Allereerst met 
de constatering dat de leden van de DAR een 
hecht team vormen, zonder dat de DAR een 
clubje van kritiekloze ja-knikkers is. De leden 
bevragen elkaar onderling scherp en vullen 
elkaar mooi aan in zienswijzen en competen-
ties. Na afloop van vergaderingen spreken we 
voor deze eenheid elke keer de dank uit naar 
God!  
 

Er waren vorig jaar 16 vergaderingen, acht 
van de DAR als geheel en acht van het DAR 
DB (Dagelijks Bestuur). Daar wordt gedankt en 
gebeden, ontwikkelingen in het District ge-
deeld, nagedacht over visie en beleid en – 
heel aards – allerlei bestuurlijke zaken bespro-
ken. Vanuit de visie dat het belangrijkste werk 
van de kerk gebeurt in en vanuit de plaatselijke 
gemeente, richt de DAR zich in een ondersteu-
nende functie vooral op die zaken die beter 
gezamenlijk gedaan kunnen worden dan door 
iedere gemeente afzonderlijk. De DAR deelt de 
vergaderingen in twee delen in. In het eerste 
gedeelte bespreken we praktische aangele-
genheden die het district betreffen. Daarvan 
vindt u een opsomming in dit verslag. In het 
tweede deel gaan de leden van de DAR op 
een ‘overstijgend’ niveau met elkaar in ge-
sprek. Vragen als: ‘Hoe ziet de toekomst van 
het district eruit, wat heeft het district het meest 
nodig en wat betekent dat voor de rol van de 
districtssuperintendent en van de DAR?’ komen 
dan aan de orde. Wezenlijke vragen waar we 
de leiding van Gods Geest bij nodig hebben!   

Ik wil vervolgens een aantal van de inkomende 
lijnen en uitgaande draden kort nader toelich-
ten. 
 

CCLI (Christian Copyright Licensing Interna-
tional). Als wij ’s zondags onze lofliederen zin-
gen en de teksten daarvan via de beamer pro-
jecteren zijn daar auteursrechten aan verbon-
den. Via CCLI heeft de DAR dit voor alle ge-
meentes op landelijk niveau geregeld.  
 

CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidsza-
ken). De Kerk van de Nazarener in Nederland 
is lid van het CIO. Hier komen ook voor onze 
kerk belangrijke zaken als ANBI regelgeving en 
de AVG (Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming) aan de orde. Over ANBI zijn in 
2017 binnen het CIO met de Belastingdienst 
nadere afspraken gemaakt over het principe 
“toezicht op toezicht”. Dit houdt in dat wij als 
Kerk van de Nazarener in het kader van de 
ANBI groepsbeschikking die wij hebben voor 
het aftrekbaar houden van giften aan de kerk 
op landelijk niveau een bepaalde vorm van 
toezicht moeten organiseren op de gegevens 
die de plaatselijke gemeentes publiceren op 
hun website. Via een Resolutie krijgt u op deze 
DV daartoe nadere voorstellen aangereikt. 
Verder wordt op 25 mei 2018 Europese regel-
geving van kracht op het gebied van bescher-
ming persoonsgegevens. Hoe op juiste wijze 
om te gaan met de gegevens van leden en 
vrienden is een belangrijke verantwoordelijk-
heid van de plaatselijke gemeente. Alderik 
Bos, adviseur data veiligheid vanuit de DAR, 
meldt daarover het volgende:  
 

Privacy / AVG. De Algemene Verordening Ge-
gevensverwerking (AVG), ook bekend onder de 
Europese aanduiding GDPR (General Data 
Protection Regulation) wordt 25 mei 2018 van 
kracht. Dat betekent in de basis dat organisa-
ties alle gegevens die terug te voeren zijn op 
natuurlijke personen, alleen met toestemming 
van die personen mogen registreren. Mensen 
hebben ‘het recht om vergeten te worden’. 
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Geen toestemming betekent: gegevens van die 
persoon mogen niet vastgelegd worden. Een 
organisatie moet kunnen aantonen dat zij toe-
stemming heeft van de persoon om diens ge-
gevens te bewaren. De DAR volgt de ontwikke-
lingen op de voet en wordt voornamelijk door 
het CIO (Interkerkelijk Contact In Overheids-
zaken) geïnformeerd. Alderik Bos is aangewe-
zen als portefeuillehouder – adviseur  
dataveiligheid. Kerken hebben een aparte sta-
tus binnen deze wet en het is nog niet duidelijk 
wat deze precies zal zijn. De mogelijkheden 
worden onderzocht om op districtsniveau col-
lectief een ledenadministratiepakket aan te 
kopen, dat voldoet aan de eisen van de wet. 
Daarnaast hebben we de kerkenraden een 
handvat gestuurd hoe om te gaan met  
persoonsgegevens.  
 

HR Commissie. Ds. Antonie Holleman en Paul 
de Jong zijn vanuit de DAR ex officio lid van de 
HR Commissie. Zorg voor personen staat bin-
nen de HR Commissie centraal, of het nu gaat 
om salarisschalen, “member care” of zorgvul-
dig opgestelde contracten voor medewerkers. 
De HR Commissie adviseert en bemiddelt, 
waar nodig in nauw overleg met de DAR. 
 

Veilige kerk. Gert Jaspers, portefeuillehouder 
Veilige kerk: Binnen de DAR is de portefeuille-
houder Veilige Kerk vooral de contactpersoon 
met de DRCL. De DRCL heeft de praktische en 
uitvoerende taken op het gebied van fysieke en 
sociale veiligheid. Deze verantwoordelijkheid 
binnen de DRCL is belegd bij pastor Paul 
Brouwer uit Breda. De contactpersoon Veilige 
Kerk vanuit de DAR is tevens de districtsver-
trouwenspersoon. In overleg met de DRCL 
wordt in geval van een melding contact ge-
zocht met de SGL (Stichting Gedragscode Lei-
dinggevenden), of de SGL zoekt in geval van 
een melding contact met de vertrouwensper-
soon van het district. In 2017 zijn er geen 
meldingen bekendgemaakt van of via de SGL.  
 

Op districtsniveau kunnen, zoals al een aantal 
jaren het geval is, gratis VOG’s worden aan-
gevraagd. Veel dank is verschuldigd aan Tiny 
Geugjes uit Zaanstad die alle aanvragen VOG 

afhandelt. In het verslag van de DRCL kunt u 
lezen over de voortgang en de plannen m.b.t. 
zowel de fysieke als de sociale veiligheid in het 
kader van de Veilige Kerk. 
 

Externe betrekkingen. Verder is Gert Jaspers 
ook coördinerend portefeuillehouder externe 
betrekkingen. De externe betrekkingen zijn 
binnen de DAR belegd bij ds. Antonie Holle-
man, Paul de Jong en Gert Jaspers. Paul de 
Jong voert als secretaris de correspondentie 
met derden. Pastor Paul Brouwer en/of Paul de 
Jong bezoeken de CIO-bijeenkomsten en 
brengen daar verslag van uit. Ds. Antonie Hol-
leman en/of Gert Jaspers hebben bijeenkom-
sten van Missie Nederland bezocht op 14 
maart, 22 juni, 26 september en 7 februari. 
Daarnaast ook de nieuwjaarsreceptie van Mis-
sie Nederland, de bijeenkomst in Vredenburg 
Tivoli van ‘In vrijheid verbonden’ en op 2 de-
cember een bijeenkomst van Missie Nederland 
en Stichting ‘Verscheurd” over LHBT en de 
kerk. Van deze bijeenkomsten heeft u steeds 
een kort verslag kunnen lezen in ‘KvdN be-
weegt’.  
 

Op 23 januari jl. is een werkbezoek afgelegd 
bij de EO.   
Het is goed om de aanwezigheid en  
betrokkenheid van ons kerkgenootschap naar 
buiten toe ook dit jaar weer vorm en inhoud te 
hebben gegeven.  
 

Gebouwen. Alderik Bos, DAR portefeuillehou-
der gebouwen: De DRKG is voortvarend te 
werk gegaan en werkt nauw samen met de 
DAR Portefeuillehouder Gebouwen, Alderik 
Bos. Voor Breda is een nieuwe financiële con-
structie opgezet die op een duurzame manier, 
ook op langere termijn, het gebouw voor de 
gemeente betaalbaar houdt. Dit is met dank-
baarheid aan Breda voorgelegd en inmiddels 
geëffectueerd. De ruimte waar gemeente 
Hoekse Waard op zondag haar diensten houdt 
wordt binnenkort gesloopt i.v.m. de bouw van 
een nieuwe brandweerkazerne. Hoekse Waard 
is nu bezig verschillende oplossingen te onder-
zoeken. Een optie is de aankoop van het reste-
rende gebouw, met aanbouw van een nieuwe 
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kerkzaal.  Er is wijsheid en gebed nodig om te 
zien wat hierin de goede weg is. Ook Vlaar-
dingen heeft plannen voor een aanbouw aan 
het bestaande gebouw, die we met interesse 
volgen. Tot slot kunnen we nog melden dat we 
samen met de DRKG een regeling ontwikkeld 
hebben m.b.t. gedeeltelijke dispensatie van de 
afdracht voor gemeenten die naast hun eigen 
gebouw ook een ander gebouw huren, zoals 
in Dordrecht. In Zaanstad wordt gezocht naar 
alternatieven en zijn scenario’s beschreven na 
sloop van het aangrenzende “Roze Pand”. 
Daarnaast gaat natuurlijk het geplande onder-
houd ook gewoon door. We zijn trots op de 
DRKG waarin veel expertise over onderhoud, 
maar ook op het gebied van vastgoedstrategie 
samenkomt. 
 

Financiën. 2017 was het eerste jaar voor onze 
nieuwe districtspenningmeester Ronald Schuil. 
Ronald en Paul de Jong, DAR portefeuillehou-
der financiën hebben op een uitstekende wijze 
samengewerkt. Bedankt Ronald! Als vrucht van 
deze arbeid vindt u verderop in de jaarstukken 
het financieel verslag over 2017 en de begro-
ting voor 2018 en volgende jaren.  
 

Ledenontwikkeling. De districtssecretaris Saskia 
Wolst meldde de DAR dat er per 1-7-2017 
2.179 actieve leden waren (2016: 2.149) 
verdeeld over 13 gemeenten, met 16 plaatsen 
waar op zondag diensten worden gehouden.   
 

Motiecommissie. Samen met ds. Antonie Hol-
leman is Paul de Jong als DAR secretaris ex 
officio lid van de motiecommissie. Oude reso-
luties worden gecontroleerd of ze nog actueel 
zijn en/of aanpassing behoeven. Nieuw beleid 
wordt door middel van Resoluties of moties 
voorgelegd aan de DV.  
 

In dit kader melden wij u nog dat de DAR Re-
solutie 1999-06, bijdrage Zendtijd voor de 
Kerken (aangepast 2008-08d) heeft ingetrok-
ken, daar de bijdragen aan Zendtijd voor de 
Kerken reeds zijn gestopt per 1 januari 2015.  
 

Missionaire Netwerkgroep. Vanuit de DAR is 
ds. Stephen Overduin voorzitter van de Missio-

naire Netwerkgroep in ons district. Zij zijn het 
afgelopen jaar drie keer bij elkaar geweest, 
met als doel om te delen en te denken over 
missionaire initiatieven in ons district. Zeer 
indrukwekkend was de bijeenkomst in een 
gevangenis, waar ze een blik kregen in het 
leven als gevangene en het werk van een ge-
vangenispastor. Ook is er nagedacht over de 
districtssubsidies voor missionaire projecten en 
hebben zij de DAR daarin geadviseerd. Mocht 
u vragen of ideeën hebben, of met een groep 
ervaren missionaire werkers willen sparren over 
een idee, neem contact op met:  
missionair@nazarene.nl. 
 

DistrictsInformatieGids. Ook in 2017 is er 
weer een geheel bijgewerkte Informatiegids 
Nederlands District Kerk van de Nazarener 
verschenen, versie 4.0. Deze gids is digitaal 
beschikbaar via de landelijke website 
www.kvdn.nl, na het inloggen te vinden onder 
downloads, categorie Overige documenten.  
 

Zending en hulpverlening, lokaal en interna-
tionaal. In een jaarverslag als dit, dat ook on-
derdeel vormt van onze ANBI verantwoording 
op de landelijke website, mag niet onvermeld 
blijven dat onze kerk ook in 2017 actief be-
trokken is geweest bij zending en hulpverlening 
dichtbij en wereldwijd. Voor nadere informatie 
verwijzen wij naar het jaarverslag van de 
DNMI.    
 

Dromen over de kerk van morgen. Zoals reeds 
gemeld heeft de DAR, naast al deze praktische 
zaken, tijdens meerdere vergaderingen met ds. 
Antonie meegedacht over zijn visie op de kerk 
van morgen. Dat waren boeiende en inspire-
rende gesprekken.  
 

Aldus hebben we ons werk als DistrictsAdvies-
Raad vorm en inhoud gegeven. Tijdens onze 
tocht onderweg hebben we Gods leiding en 
zegen ervaren en mochten we tot zegen zijn 
voor elkaar en voor de kerk in Nederland. 
 
Paul de Jong, secretaris DAR      
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DistrictsRaad Geestelijke Stand 
 
Geachte ds. Snijders, ds. Holleman, leden en vrienden, 

In het afgelopen jaar bestond de raad uit de 
volgende personen: ds. Jan van Otterloo (se-
cretaris), ds. Ed van Hoof, ds. Jan van den 
Dorpel, ds. Frank van de Akker, ds. Gerrie 
Huizenga en ds. Antonie Holleman (voorzitter). 
De raad is vijf maal bijeen geweest; twee keer 
om zaken te bespreken; een maal voor overleg 
met de DRKO, en twee keer voor de jaarlijkse 
interviews. 
 
De taak van de raad is het begeleiden van 
mensen in de kerk die zich geroepen weten tot 
een bediening in, vanuit of namens onze kerk. 
Dit betreft zowel het traject richting ordinatie 
als ook het vervullen van een lekenbediening. 
Het is bemoedigend te ervaren dat God steeds 
weer mensen roept die zich willen bekwamen 
voor een speciale bediening, en bereid zijn 
daartoe offers te brengen.  
In het afgelopen jaar heeft de raad gesprekken 
gehad met de districtsbevoegden: Paul Brou-
wer (Breda), Jonathan Elderkamp (Vlaardin-
gen), Clementine Koper (Haarlem), Daniel 
Koper (Haarlem), Helmine Pronk (Zaanstad), 
Ank Verhoeven (Vlaardingen) en Pieter Wilson 
(Rotterdam). Wij dragen deze mensen voor, 
voor verlenging van hun bevoegdheid. Zes van 
deze districtsbevoegden hebben een aanstel-
ling (assigned). 
 
Naast de mensen met een districtsbevoegdheid 
houdt de raad ook contact met de mensen met 
een plaatselijke bevoegdheid en een plaatselij-
ke lekenbediening. Deze mensen worden ook 
steeds uitgenodigd voor de seminardagen, die 
twee maal per jaar georganiseerd worden. Met 
enkelen van deze heeft de raad het afgelopen 
jaar kennismakingsgesprekken gehad: Sylvia 
Oosterwijk (Rotterdam), Eunice Overduin (Rot-
terdam) en Setkin Sies (Rotterdam). Deze per-
sonen overwegen een districtsbevoegdheid aan 
te vragen. 
 

Naast de plaatselijke bevoegden zijn er ook 
nog de mensen die de bevoegdheid hebben 
om in de plaatselijke gemeente te prediken. 
Deze vallen volledig onder de verantwoorde-
lijkheid van de plaatselijke voorganger, en met 
hen onderhoudt de raad geen contact.  
 
In het afgelopen jaar heeft ds. Ed van Hoof de 
verantwoordelijkheid op zich genomen om de 
plannen voor een coachingstraject verder uit te 
werken. Het plan is dat districtsbevoegden in 
hun eerste jaar een psychologische test doen 
bij dr. Gert-Jan Prosman, en dat dan een coa-
chingstraject van 12 tot 18 maanden start, dat 
na evaluatie beëindigd of voortgezet kan wor-
den. De raad is op zoek naar mensen die 
coach willen zijn, en er is een toerustingsbij-
eenkomst voor deze coaches in voorbereiding. 
De kloosterretraite onder leiding van Jakob 
van Wielink hebben we dit najaar ook aan de 
nieuwe districtsbevoegden aangeboden. Het 
was wederom een hele mooie bijeenkomst. Via 
de retraite willen we de nieuwe mensen inwij-
den in de ethos van de geestelijke stand: De 
bereidheid om een leerling van Jezus (discipel-
schap) te zijn, om je kwetsbaar op te durven 
stellen en de bereidwilligheid om samen te 
werken (team-player). 
 
Verder willen we ook melden dat ds. Daryl en 
ds. Cisca Ireland hun lidmaatschap en dus ook 
hun ordinatie hebben overgeplaatst naar het 
New England district waar zij al deel van uit-
maakten. Verder heeft ds. Karel Muller als 
gevolg van zijn besluit zijn functie in Amers-
foort neer te leggen zijn ordinatie ingeleverd 
(surrender of credentials).  
 
Wij zijn blij over de ontwikkelingen die wij zien: 
Verschillenden zijn bezig met een theologische 
opleiding, hebben al een plaatselijke be-
voegdheid of zullen die krijgen. Weer anderen 
zijn heel actief betrokken in de bediening van 
de kerk. Steeds weer worden we verrast door 
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hoe God mensen roept. Als Gods Geest werkt 
dan gaat dat vaak niet volgens onze boekjes 
en beleidsplannen, en daarom worden we 
steeds uitgedaagd tot omdenken zodat wij

God niet tegenwerken, maar mensen juist aan-
sporen nieuwe stappen te zetten.  
 

In dankbaarheid voorgelegd, 
 

Ds. Antonie Holleman, namens de DRGS 

 

DistrictsRaad Kerkelijke Opleidingen  
 

Geachte ds. Snijders, ds. Holleman, leden en vrienden, 
 
De raad bestond het afgelopen jaar uit de 
volgende personen: 
 

Ds. Hans Deventer, voorzitter 
Ds. Erik Groeneveld, secretaris 
Ds. Antonie Holleman, districtssuperintendent 
 

Aanvankelijk maakte ook pastor Gabi  
Markusse deel uit van de DRKO. Omdat op 
haar eigen verzoek haar ordinatie op de afge-
lopen Districtsvergadering niet doorgegaan is, 
maar de Raad volgens het Handboek (art 
205.16, Handboek 2017-2021) uit geordi-
neerde geestelijken dient te bestaan, hebben 
we in onze Raad helaas afscheid van haar 
moeten nemen. Met dank aan wat ze in de 
opstartfase voor het werk van de DRKO heeft 
gedaan! 
 
Vergaderingen 
We zijn het afgelopen jaar bijeengekomen op 
4 april, 23 augustus, 3 november (samen met 
de DRGS) en 17 januari 2018. De volgende 
onderwerpen zijn aan de orde gekomen: 
 

Eerste aanvragen 
In tegenstelling tot afgelopen jaar zijn er in 
2017 geen eerste aanvragen voor een dis-
trictsbevoegdheid binnengekomen, waardoor 
de DRKO zich niet bezig heeft gehouden met 
beoordelen van papers. 
 

Samenwerking met de ETA 
Zoals vorig jaar gerapporteerd zijn we bezig 
geweest met bezien welke vakken door EuNC-
Nederland gegeven moeten worden en welke 
vakken eventueel ook elders ondergebracht 
kunnen worden. Daarbij is helder dat vakken 

die belangrijk zijn voor de Wesleyaanse identi-
teit altijd bij EuNC gegeven zullen worden, of 
een andere Nazarener onderwijsinstelling. 
 

Maar onze groep studenten is dermate klein 
dat de praktijk vereist dat we niet alles zelf 
kunnen doen. Dat leverde namelijk twee pro-
blemen op: te kleine klassen om het financieel 
haalbaar te houden (en dus werden er vaak 
cursussen afgelast), en een te lage frequentie 
van de specifieke vakken waardoor mensen 
vaak moesten wachten tot ze weer werden 
gegeven. De samenwerking met de ETA is een 
oplossing voor beide: door grote klassen gaat 
een cursus vaker door, en kan hij ook vaker 
worden gegeven. De lijst met “essentiële” Na-
zarener vakken is afgestemd met dr. Klaus 
Arnold, rector van EuNC. Zie de bijlage bij dit 
verslag voor de uitwerking. 
 

Kopstudies 
Zoals vorig jaar gemeld, elke student op weg 
naar ordinatie, ongeacht de vooropleiding, 
moet deze vier kopstudies doen. Ook geldt dat 
je pas aan de volgende kopstudie kunt begin-
nen als de vorige afgerond is.  
We hebben aardig wat tijd besteed aan het 
opzetten van de kopcursus die voorjaar 2018 
plaats gaat vinden. In het kader van Holiness 
& Identity heeft (als u dit leest) op 3 maart  
dr. Thomas Jay Oord van Northwest Nazarene 
University voor belangstellenden en studenten 
(in de ochtend) en enkel onze studenten (in de 
middag) gesproken in Zaanstad.  
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Continued education 
Helaas zijn de Leadership Conferences voorbij, 
met name omdat er geen goedkope locatie 
meer is. Wellicht kunnen we als district zelf wat 
gaan doen, mogelijk in samenwerking met de 
college in Manchester (NTC) en de Britse Dis-
tricten. We willen hier het komende jaar meer 
aandacht aan besteden. 
 
Kerkelijk studiejaar 
Hoewel we dit in Nederland niet zo gewend 
zijn, is het de gewoonte binnen de Kerk van de 
Nazarener dat de DRKO ook aangeeft welk 
deel van de studie de studenten hebben  
voltooid.  
We hebben een globale indeling gemaakt:  
1e fase = tot aan de ECTS punten die nodig 
zijn voor een districtsbevoegdheid 
2e fase = vanaf de 1e fase tot en met het  
voltooien van de 120 ECTS  
3e fase = kopstudies 

Op basis hiervan kunnen we de volgende  
districtsbevoegden als volgt indelen: 
Brouwer, Paul – fase 3 
Elderkamp, Jonathan – fase 3 
Koper, Clementine – fase 2 
Koper, Daniel – fase 2 
Pronk, Helmine – fase 3 
Verhoeven, Ank – fase 3 
Wilson, Pieter – fase 2 
 
Daarnaast zijn ons de volgende plaatselijk 
bevoegden bekend: 
 Breekveldt, Bas 
 Fahner, Chiel 
 Kalkman, Pim 
 Leeuwen, Henk-Jos van 
 Oosterwijk, Sylvia 
 Overduin, Nicci 
 Schneiders, Robin 
 Sies, Setkin 
 Venema, Andrei 
 Wolst, Jessica 
 
Met hoogachting voorgelegd, 
namens de DRKO 
 
Ds. Hans Deventer 
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Bijlage: Ordinatie programma 2018-2019 

 Ordinatie    
 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
A 5 ECTS: Introduction to OT  5 ECTS: Pentateuch or Minor 

Proph. 
 

 5 ECTS: Introduction to NT 5 ECTS: OT Prophets  
 5 ECTS: Foundations for Bibl 

Studies* 
5 ECTS: Synoptic Gospels  

  5 ECTS: Pauline Literature  
    
B 3 ECTS: Introduction to Theol-

ogy  
5 ECTS: Church History  1 and 
2 

 

 6 ECTS: Christian Doctrines 1 
and 2* 

5 ECTS: Wesley’s theology*  

 3 ECTS: Nazarene History and 
Polity* 

  

 3 ECTS: Holiness and Identity*   
 3 ECTS: Christian Ethics   
    
C 3 ECTS: God’s Mission & the 

Church 
  

 2 ECTS: Vocation & Personal 
Ministry 

  

 3 ECTS: Spiritual Formation*   
 2 ECTS: Mentoring    
C/D 10 ECTS:  

Keuze uit: Evangelism and 
Church, Intercultural Missions, 
Faith Development in Local 
Congregation, Christian Wor-
ship, Preaching, Foundations of 
Youth & family Ministry, Pasto-
ral Care & Counselling; Church 
Leadership, Ministry Practicum, 
Ministry Internship, Ministry 
Integration 

27 ECTS 
Keuze uit: Evangelism and 
Church, Intercultural Missions, 
Faith Development in Local 
Congregation, Christian Wor-
ship, Preaching, Foundations of 
Youth & family Ministry, Pasto-
ral Care & Counselling; Church 
Leadership, Ministry Practicum, 
Ministry Internship, Ministry 
Integration 

 

D/E 2 of 3 ECTS Interpersonal 
communication (2), of Under-
standing Human Behaviour (3) 

2 of 3 ECTS Interpersonal 
communication (2), of Under-
standing Human Behaviour (3) 

 

    
E  0 ECTS: EuNC Orientation  
  2 ECTS: Introduction to Acad. 

Skills 
 

  3 ECTS: Language & Written 
Express. 

 

   20 ECTS 4 modules kopstud-
ie “Theology in context” 

    
 Totaal 55 of 56 ECTS Totaal 64 of 65 ECTS Totaal 20 ECTS 
    
 *vakken verplicht via EuNC *vakken verplicht via EuNC Aangeboden door DRKO 
    
 5 ECTS: Foundations for Bibl 

Studies* 
5 ECTS: Wesley’s theology*  

 6 ECTS: Christian Doctrines 1 
and 2* 

  

 3 ECTS: Nazarene History and 
Polity* 

  

 3 ECTS: Holiness and Identity*   
 3 ECTS: Spiritual Formation*   

 

  



26 
   

  

Vereisten voor districtsbevoegdheid

Cluster ECTS Course Vereist voor district licc.

5 Introduction to the OT 5

5 Introduction to the NT 5

5 Foundations for Biblical Studies * 5

5 Pentateuch or Minor Prophets

5 OT prophets

5 Synoptic Gospels

5 Pauline Literature 

35

3 Introduction to Theology 3

6 Christian Doctrines I and II * 6

5 Church History 1 and 2

3 Nazarene History and Polity * 3

3 Holiness and Identity * 3

5 Wesley's Theology *

3 Christian Ethics 3

28

3 God’s Mission and the Church 3

2 Vocation and Personal Ministry 2

3 Spiritual Formation * 3

2 Mentoring 2

3 Evangelism and the Church +

4 Intercultural Missions +

3 Faith development in the local congregation +

3 Christian Worship +

23

5 Preaching +

10 Elective courses: Foundations of Youth & Family Ministry, 
Pastoral Care & Counseling, Church Leadership (2 out of 
these three courses)

+

1 Ministry Practicum +

3 Ministry Internship +

3 Ministry Integration +

2 Interpersonal Communication #

2 Additional practicum of internship +

26

E. Academic Skills 
& General Studies

0 EuNC Orientation

3 Understanding Human Behavior #

2 Introduction to Academic Skills

3 Language & Written Expression

8 0

Totaal 120 55 of 56 ECTS

A. Bible

B. Theology, 
Tradition & Identity

C. God’s Mission; 
The Church & 
Vocation

10 ECTS van de met + 
gemarkeerde vakken

D. Ministerial Skills

Dit of het andere met # 
gemarkeerde vak
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DistrictsRaad Kerkelijke Goederen 
 
Geachte ds. Snijders, ds. Holleman, leden en vrienden, 

Hierbij leg ik u het verslag voor van de activiteiten van de DRKG over het afgelopen verslagjaar. De 
raad had het afgelopen jaar (in alfabetische volgorde) de volgende bezetting waarbij tevens de functie 
en de zittingstermijn is aangegeven. 
 
HJ. Boddeüs (Amersfoort) Lid Aftredend niet herkiesbaar 
P. van Dokkum (Vlaardingen) Lid 2019 
R. Hotting (Zaanstad) Lid Aftredend niet herkiesbaar 
B. Hummel (Hoekse Waard) Lid Aftredend herkiesbaar 
R. Koelwijn (Haarlem)  Lid 2020 
J. de Lege (Rotterdam) Lid op uitnodiging Verkiesbaar 
J. Maris (Nijmegen) Lid/ Pastor 2020 
M. van Otterloo (Zaanstad) Secretaris/ Eindverantwoorde-

lijk bouw 
2020 

C. Stapel (Dordrecht) Penningmeester Aftredend niet herkiesbaar 
O. Tacoma (Rotterdam) Voorzitter Aftredend niet herkiesbaar 
 
Ds. A. Holleman (ex-officio)   DS/DAR 
  

1. Inleiding 
 

Verslaggeving 
Het afgelopen verslagjaar heeft de DRKG een 
vijftal malen plenair vergaderd. Van deze ver-
gaderingen is steeds een uitgebreid verslag 
gemaakt. Het verslag van de voorgaande ver-
gadering is in alle gevallen in de daarop vol-
gende vergadering goedgekeurd. Uitzondering 
daarop is het verslag van de laatste vergade-
ring van de DRKG (9 januari 2018) voor de 
Districtsvergadering (DV). Dit verslag zal ter 
goedkeuring worden voorgelegd in de ope-
ningsvergadering van de DRKG die plaatsvindt 
na de DV van maart 2018. Met de uitgebreide 
verslaggeving over het afgelopen jaar heeft de 
DRKG voldaan aan het verzoek van de kas-
controlecommissie de onderbouwing van haar 
besluitvorming meer inzichtelijk te maken. 
Daarnaast zijn er ten behoeve van de door de 
DAR op advies van de DRKG te nemen beslui-
ten in individuele kwesties steeds oplegnotities 
gemaakt. 
 

Bezetting 
Met de voornoemde bezetting heeft de DRKG 
ten aanzien van het ondersteunen van de 
plaatselijke gemeenten het steeds zo kunnen 

organiseren dat er twee DRKG-beheerders 
voor een plaatselijke gemeente aanspreekpunt 
waren. Voor het merendeel kon dat, in het 
kader van het vier-ogen principe, steeds zo 
geregeld worden dat er per gemeente een 
DRKG-beheerder beschikte over plaatselijke 
kennis en een DRKG-beheerder van buiten 
kwam. Dit heeft over de hele linie goed ge-
functioneerd. 
 

Veranderende rol DRKG 
Zoals uit het vervolg van dit verslag zal blijken, 
is de functie van de DRKG niet langer beperkt 
tot het ondersteunen en monitoren van de 
plaatselijke gemeenten bij het uitvoeren van 
het geplande onderhoud. Voor de toekomst 
betekent dit dat er, naast hoogwaardige bouw- 
en installatietechnische kennis, ook andere 
kennis en vaardigheden vertegenwoordigd 
zullen moeten zijn binnen de DRKG. Hierbij 
valt te denken aan kennis op het gebied van 
duurzaamheid, gebiedsontwikkeling en ruimte-
lijke ordening. Ook zal er grote behoefte ont-
staan aan specialistische financiële kennis. 
Wat dat betreft ondersteunt de DRKG van har-
te het initiatief van de DAR om te komen tot 
een DistrictsRaad Kerkelijke Middelen (DRKM). 
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Bedanken 
Op deze plaats wil ik in dit verslag mijn dank 
en waardering uitspreken voor de inzet en 
betrokkenheid van de leden van de DRKG. Het 
was geweldig om steeds vanuit ieders professi-
onaliteit en betrokkenheid een oplossing te 
kunnen vinden voor de uitdagingen die we het 
afgelopen jaar zijn tegengekomen. 
 

2. Systematiekafdracht onderhoudsbijdra-
gen/onderhoud 

 

Functioneren herziening afdrachten 
Het afgelopen verslagjaar is het eerste jaar 
waarin het nieuwe systeem van de afdracht 
onderhoudsbijdragen en vaste lasten heeft 
gefunctioneerd. Hierbij zijn geen noemens-
waardige problemen opgetreden. Naar aan-
leiding van de jaarlijkse opgave in juli van het 
ledenaantal van de gemeenten met een eigen 
gebouw is in september de zogenaamde be-
heerdersbrief uitgegaan naar de gemeenten 
met een eigen gebouw. In deze beheerders-
brief is per gemeente aangegeven wat de af-
dracht onderhoudsbijdragen en vaste lasten 
voor 2018 zal zijn. Op deze wijze worden de 
plaatselijke gemeenten met een eigen gebouw 
tijdig in staat gesteld de nieuwe afdrachten in 
hun begroting voor het komende jaar op te 
nemen. Een systematiek die voor herhaling 
vatbaar is. 
 

Met de gemeente Rotterdam, waar sprake is 
van co- gebruik van het gebouw door twee 
gemeenten (Rotterdam en Emmaüs), is een 
afspraak gemaakt over de verdeling van de 
afdracht onderhoud en vaste lasten tussen 
deze twee gemeenten. 
 

Monitoring onderhoud  
Teneinde te kunnen monitoren of de plaatselij-
ke gemeenten jaarlijks de onderhoudsplanning 
volgen, werd in de beheerdersbrief van sep-
tember een overzicht verstrekt van de uitge-
voerde en nog uit te voeren onderhoudswerk-
zaamheden. Daaropvolgend zijn in de periode 
oktober/november door de betrokken DRKG-
beheerders voortgangsgesprekken gevoerd 
met de plaatselijke beheerders. Gezamenlijk 

werd in die gesprekken de planning vastge-
steld voor de werkzaamheden voor het ko-
mende jaar. Hiermee wordt bereikt dat de 
gebouwen up to standard blijven en er geen 
onnodige achterstanden ontstaan.  
 

Belangrijkste afwijkingen onderhoudsplanning 
Naast het reguliere onderhoud als hiervoor 
bedoeld, komen er ook zaken voor die wel of 
niet voorzien zijn en die toch direct om een 
aanpak vragen. Over het verslagjaar 2017 
gaat het om de navolgende zaken: 
 

Zaanstad:  
Hier is de kademuur vervangen. Dit project 
stond al enige jaren in de begroting van de  
DRKG. Het project is binnen het budget uitge-
voerd waarvoor complimenten aan de plaatse-
lijke en DRKG beheerders. 
 

Dordrecht:  
Het afgelopen jaar heeft er een renovatie 
plaats gevonden van een gedeelte van de sys-
teemplafonds en van de sanitaire eenheden 
binnen het gebouw. Hoewel al deze werk-
zaamheden waren begroot binnen de  
meerjarenonderhoudsplanning, was het logi-
scher deze werkzaamheden in één keer uit te 
voeren. 
Daartoe zijn een aantal onderhoudskosten uit  
2020 naar voren gehaald. Het saldo van de 
naar voren gehaalde kosten kon worden op-
gevangen binnen de onderhoudsbegroting van  
Dordrecht door een aantal niet kritische posten 
naar de nabije toekomst te verplaatsen.  
Deze werkzaamheden zijn naar tevredenheid 
uitgevoerd. Ook hier complimenten aan de 
plaatselijke en DRKG-beheerders. 
 

Rotterdam:   
Na een inspectie door de brandweer is  
Rotterdam geconfronteerd met een onthouding 
van de goedkeuring door de brandweer van 
de brandmeld- en ontruimingsinstallatie van 
het gebouw. Teneinde het gebouw te kunnen 
blijven gebruiken, diende de brandmeldinstal-
latie te worden vervangen en de ontruimingsin-
stallatie te worden aangepast.  
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Deze kosten (circa � 12.000) waren niet voor-
zien maar konden grotendeels worden opge-
vangen door verschuivingen binnen de onder-
houdsbegroting van Rotterdam. 
Inmiddels is de nieuwe en aangepaste installa-
tie gecertificeerd en door de brandweer goed-
gekeurd zodat het gebruik van het gebouw in 
Rotterdam gewaarborgd is. Ook hier compli-
menten aan de inzet van de plaatselijke en 
DRKG beheerders. 
 

Risicomanagement liquiditeiten onderhoud 
Het (noodzakelijkerwijze) schuiven binnen de 
onderhoudsplanning teneinde een efficiencyre-
sultaat te kunnen bereiken of een calamiteit 
het hoofd te bieden, houdt het risico in zich 
dat er binnen de liquiditeitsbegroting proble-
men ontstaan of dat gaandeweg het overzicht 
verloren gaat. Dit risico is in de voortgaande 
dialoog met de kascontrolecommissie gesigna-
leerd. Afgesproken is dat de financiële gevol-
gen van verschuivingen binnen het onderhoud 
op permanente basis inzichtelijk zullen worden 
gemaakt. Hiertoe wordt een registratiemodel 
ontwikkeld. Dit model dient nog te worden 
geladen met de gebeurtenissen uit het verslag-
jaar 2017. Dat zal niet meer lukken voor de 
huidige DV. Omdat een aantal beheerders 
aftredend en niet herkiesbaar is, zal er inzet 
worden gepleegd om het registratiemodel ui-
terlijk eind april 2018 geladen te krijgen. 
Daarmee wordt voorkomen dat met het vertrek 
van een aantal beheerders die kennis verloren 
gaat. 
 

Asbest 
Van de zijde van de overheid heeft er een be-
leidsintensivering plaatsgevonden met betrek-
king tot de sanering van asbest. Uitvloeisel 
daarvan is de inzet die momenteel gepleegd 
wordt om in 2024 alle daken (veelal van boe-
renstallen) asbestvrij te maken. Naar verwach-
ting zal deze operatie gevolgd worden door 
een inzet van de zijde van de overheid op de 
asbestsanering van andere gebouwonderde-
len. Vooruitlopend vindt ten aanzien van de 
sanering van asbest vanuit de jurisprudentie 
een ontwikkeling plaats die aandacht verdient. 

Kantelpunt van de nieuwe ontwikkeling is het 
arrest KPN/Kamminga uit 2010. Belangrijke 
overweging daarin is 5.2.2:  
 

“het is in beginsel aan de verhuurder om voor zover 
daartoe aanleiding is, het door hem te verhuren 
pand te (doen) onderzoek op gebreken alvorens het 
te verhuren”.  
 

In deze situatie was er asbestverontreiniging 
ontstaan als gevolg van een inbraak via het 
dak in de winkel van KPN als gevolg waarvan 
een asbestbesmetting was ontstaan. De Hoge 
Raad vond dit de verantwoordelijkheid van 
verhuurder/eigenaar. 
 

In de situatie van de KvdN geeft het district de 
kerkgebouwen in gebruik aan de plaatselijke 
gemeenten. Op haar rust derhalve de verant-
woordelijkheid tenminste te inventariseren of er 
asbest in de gebouwen aanwezig is. Deze in-
ventarisatie heeft het afgelopen verslagjaar 
door de DRKG plaatsgevonden. Naar beste 
kennis en wetenschap is vastgesteld dat, met 
uitzondering van Rotterdam, alle gebouwen vrij 
van asbest zijn. Voor zover bekend (door na-
vraag aan oud-beheerders) is er in Rotterdam 
naar het zich laat aanzien sprake van een uit-
gebreide asbestverontreiniging. Deze is al 
zichtbaar geworden bij de recente renovatie 
van de spoelkeuken. De niet gevalideerde 
schattingen van de omvang van deze asbest-
verontreiniging lopen uiteen tussen de � 
100.000 en � 150.000. Teneinde vast te stel-
len hoe omvangrijk de aanwezigheid van as-
best in Rotterdam daadwerkelijk is, heeft de 
DRKG een zogenaamd B-onderzoek (destruc-
tief onderzoek) in opdracht gegeven aan een 
daartoe gespecialiseerd en gecertificeerd bu-
reau. Naar aanleiding van de uitkomsten zal 
door de DRKG een plan van aanpak worden 
opgesteld van de te nemen beheersmaatrege-
len en de (financiële) planning van de waar-
schijnlijk noodzakelijke asbestsanering. Voor 
het komend jaar zal voorzichtigheidshalve een 
bedrag van � 150.000 ten laste van de reser-
ves worden geoormerkt. 
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3. Ontvlechting Stichting Dowie-Helen-Swarth 
Fonds (DHSF) 
 

Sinds 2007 zijn de cijfers van de DRKG en het 
DHSF steeds geconsolideerd aan de DV voor-
gelegd. De onderbouwing die destijds tot deze 
keuze heeft geleid, is niet goed meer te ach-
terhalen. Het verschil in doelstellingen tussen 
de DRKG en het DHSF leidt tot de conclusie 
dat deze consolidatie niet gewenst is en geen 
doel dient. Teneinde de cijfers van het DHSF 
apart te kunnen presenteren aan de DV heeft 
de penningmeester van de DRKG een recon-
structie opgesteld van de activa en passiva 
mutaties over de jaren 2007 tot en met 2017 
om per ultimo 2017 tot een ‘openings’ balans 
van het DHSF te kunnen komen. Deze balans 
treft u bij de jaarcijfers aan. Belangrijkste con-
clusie van deze balans is dat in de rekening-
courantverhouding tussen DRKG en DHSF, het 
DHSF een schuld aan de DRKG heeft van 
� 112.846. Deze ziet u in de cijfers van de 
DRKG terugkomen. Dit tekort zal er de ko-
mende jaren uitlopen als gevolg van afdrach-
ten aan het DHSF van de gemeenten met een 
eigen gebouw. 
 

4. Strategie stand van zaken 
 

Om inhoud te geven aan een discussie over 
de rol van gebouwen (in eigendom) binnen het 
Nederlandse district heeft de DRKG het op zich 
genomen om op dit gebied een aantal verken-
ningen uit te voeren. 
 

Workshop 
Een eerste stap binnen deze verkenningen is 
een workshop geweest die gehouden is medio 
juni 2017. Voor deze workshop is binnen de 
KvdN een ieder uitgenodigd geweest. Dat 
geldt zowel leden van gemeenten met een 
eigen gebouw als gemeenten zonder een ei-
gen gebouw. Tijdens deze workshop is met 
name gediscussieerd over de voors en tegens 
van koop en huur en heeft een verkenning 
plaatsgevonden van de daarmee samenhan-
gende omgevingsfactoren. Uit deze workshop 
zijn een aantal voorzichtige conclusies opge-
komen. Deze laten zich als volgt samenvatten. 

Als gevolg van de toenemende secularisering 
van de Nederlandse maatschappij, zal het 
huren van een gebouw van een (semi) publie-
ke instelling ten behoeve van religieuze activi-
teiten steeds moeilijker worden. De kenmerken 
daarvan worden alom zichtbaar. Het huren 
van een gebouw, mits goed uit gecontracteerd, 
heeft vanuit het oogpunt van flexibiliteit en de 
beperking van financiële risico’s echter de 
voorkeur. Indien huren niet mogelijk is, zal er 
gekocht moeten worden. Uit de rekenexercities 
van de commissie herziening afdrachten komt 
naar voren dat voor een ‘eigen’ gebouw de 
optimale minimumomvang van een gemeente 
130-150 leden is met een jaarbegroting van 
circa � 150.000. Deze voorlopige conclusies 
zullen verder meegenomen worden in de dis-
cussie over de gebouwenstrategie. 
 

Onderlinge solidariteit 
De eerste voorlopige conclusies uit de work-
shop benadrukken dat zonder een districtsbre-
de solidariteit op het gebied van het bijdragen 
aan de mogelijkheden tot het kopen van ge-
bouwen het risico bestaat dat de KvdN op enig 
moment over onvoldoende middelen beschikt 
of kan financieren om een plaatselijke ge-
meente bij te staan bij de noodzakelijke aan-
koop van een gebouw. In dit verband wil de 
DRKG nogmaals de tijdens de DV van het 
afgelopen jaar (2016) ingetrokken motie tot 
een districtsbrede afdracht aan het DHSF van 
harte bij u aanbevelen. Daarnaast heeft de 
DAR, in overleg met de DRKG, een regeling 
ontwikkeld die ziet op het gedeeltelijk vrijstellen 
van gemeenten met een eigen gebouw van de 
afdracht aan de DRKG, indien duurzaam een 
satellietgemeente wordt gestart. De aan deze 
satelliet gemeenten verbonden leden worden 
dan op enig moment niet langer meegeteld 
voor de afdracht aan de DRKG van de zen-
dende gemeente met een eigen gebouw. Ach-
terliggende gedachte is dat mogelijkerwijze 
met een dergelijke regeling omvangrijkere 
kosten kunnen worden voorkomen om het 
gebouw van een zendende gemeenten uit te 
breiden of te vervangen. 
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Inventarisatie 
Een tweede stap binnen de strategische ver-
kenningen bestond uit de inventarisatie van de 
toekomstplannen op het gebied van huisves-
ting van de gemeenten met alsmede de ge-
meenten zonder een eigen gebouw. Om hier 
zicht op te krijgen, is er het afgelopen jaar niet 
alleen een beheerdersbrief gestuurd naar de 
gemeenten met een eigen gebouw maar ook 
naar alle gemeenten zonder een eigen ge-
bouw. Het verzoek was om uiterlijk medio de-
cember 2017 aan de DRKG een opgave te 
doen van de op dit gebied levende plannen. 
Van de volgende gemeenten is een opgave 
ontvangen, dan wel is bekend dat er ontwikke-
lingen aan gaan komen: Hoekse Waard, 
Vlaardingen, Rotterdam, Veenendaal, Haar-
lem, Zaanstad. Van de overige gemeenten is 
tot op heden geen bericht ontvangen. In het 
komende jaar zal deze gemeenten gevraagd 
worden zich alsnog op dit punt uit te spreken. 
 

5. Bijzondere vraagstukken 
 

Het afgelopen verslagjaar zijn er bij de ge-
meenten Breda, Hoekse Waard, Zaanstad, 
Vlaardingen en Rotterdam bijzondere vraag-
stukken opgekomen. Onderstaand een korte 
toelichting op de stand van zaken. 
 

Breda 
Bij de aanvang van het verslagjaar 2017 bleek 
dat Breda structureel moeite had om de finan-
cieringslasten voor de aanschaf van haar ge-
bouw op te brengen uit exploitatie van het 
gebouw middels verhuur. Deze situatie was in 
het verleden voor de DAR al aanleiding ge-
weest om in Breda financieel bij te springen. 
Kern van het probleem bleek te zijn gelegen in 
de doorvertaling van de financiële lasten van 
de hypothecaire financiering van het gebouw 
in Breda naar de door Breda te betalen af-
dracht. Door deze twee zaken in tijd en kost-
prijs van elkaar los te knippen en op die wijze 
Breda intern te herfinancieren, kon voor Breda 
een financiële jaarlast worden bereikt die haar 
een bestendige financiële lastenbasis geeft 
waarmee zij naar verwachting duurzaam haar 

missionaire taak kan vervullen. Op zich houdt 
het losknippen in tijd van de korte externe fi-
nanciering naar een lange interne financiering 
voor het district een risico in. Naar omvang 
beperkt dit risico zich de komende jaren tot 
een geschat bedrag van � 12.000. Voor dit 
bedrag moet voor de komende jaren een 
voorziening opgenomen worden ten laste van 
de reserves van de DRKG. 
 

Hoekse Waard 
De gemeente Hoekse Waard kerkt momenteel 
in een gebouw dat zij van de gemeente Crom-
strijen huurt. Een gedeelte van dit gebouw 
(gymzaal) wordt als kerkzaal gebruikt. De ove-
rige functies (zondagschoollokalen) vinden hun 
onderkomen elders in het gebouw. De ge-
meente Cromstrijen heeft laten weten dat de 
gymzaal binnenkort wordt afgebroken om 
plaats te maken voor een nieuw te bouwen 
brandweerkazerne. De gemeente Hoekse 
Waard is dus genoodzaakt uit te zien naar een 
(tijdelijk) nieuw onderkomen. In een verken-
nend gesprek tussen de gemeente Hoekse 
Waard en de burgerlijke gemeente Cromstrijen 
is de mogelijkheid opgekomen het restant van 
het gebouw, waarin thans kerk wordt gehou-
den, tegen een symbolisch bedrag te kopen en 
dit gebouw, binnen het volgens het vigerende 
bestemmingsplan toegestane bouwblok, uit te 
breiden met een nieuwe kerkzaal. Daartoe 
werd door de gemeente Hoekse Waard een 
beroep gedaan op de DRKG en, indien nood-
zakelijk, de districtsbrede solidariteit. De ge-
schatte omvang van deze investering beweegt 
zich volgens een eerste indicatie tussen de � 
300.000 en de � 500.000. 
 

Met de Hoekse Waard is afgesproken dat zij 
hiervoor (overeenkomstig de binnen de DRKG 
aanwezige richtlijn) een businesscase opstelt 
teneinde de DRKG en de DAR in staat te stel-
len een voldoende onderbouwd besluit te  
nemen. Indien de bezetting van de kerkenraad 
van de Hoekse Waard onvoldoende kennis en 
kunde in zich herbergt om een dergelijke busi-
nesscase te kunnen opstellen, heeft de DRKG 
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aangeboden de gemeente Hoekse Waard 
door een businesscoach te laten ondersteunen. 
 

In de businesscase dient, naast de gebruikelij-
ke bedrijfseconomische en missionaire afwe-
gingen, ook aandacht te worden gegeven aan 
de uitkomsten van het onderzoek naar moge-
lijke alternatieven voor de aankoop van de 
huidige locatie. Daarbij zal onderbouwd moe-
ten worden aangegeven waarom deze alterna-
tieven wel of niet (tijdelijk) voldoen. Verder zijn 
er op voorhand twee risico’s geïdentificeerd. 
Het aanbod van de burgerlijke gemeente 
Cromstrijen om het gebouw voor een symbo-
lisch bedrag te kunnen kopen, is geflankeerd 
door het verzoek de zittende huurders mee 
over te nemen. De zittende huurders zijn alle-
maal plaatselijke verenigingen die voor het 
overgrote deel van hun inkomsten afhankelijk 
zijn van subsidies van de gemeente Cromstrij-
en. Bij een dergelijke figuur moet er rekening 
gehouden worden dat er mogelijk sprake kan 
zijn van ongeoorloofde staatssteun. Ingeval 
van ongeoorloofde staatssteun moet er sprake 
zijn van beïnvloeding van het interstatelijk 
handelsverkeer. Wanneer er sprake is van 
vastgoed is dat volgens wetsfictie een gegeven. 
Een dergelijke figuur valt niet of nauwelijks 
weg te contracteren danwel laten de daarmee 
samenhangende risico’s zich moeilijk langs 
contractuele weg verplaatsen. Indien inder-
daad blijkt dat er mogelijk sprake is van onge-
oorloofde staatssteun houdt dat een omvang-
rijk financieel risico in voor de ontvanger, lees 
de KvdN, waarbij de sanctie kan bestaan uit 
de terugbetaling van het ontvangen steunbe-
drag met daarbovenop een boete die kan op-
lopen tot de omvang van het ontvangen 
steunbedrag. Daarnaast is op dit moment nog 
niet duidelijk of de gekozen figuur de ANBI-
status van het district niet in gevaar brengt. 
 

Zaanstad 
Eind 2016 is door de gemeente Zaanstad het 
Roze Huis, een pand op het terrein van de 
gemeente Zaanstad, buiten gebruik gesteld. 
Oorspronkelijk was het idee dit pand te slopen 
en de vrijkomende grond aan te wenden om in 

de nijpende parkeerbehoefte te voorzien. In 
het DRKG-verslag over 2016 is hiervoor een 
bedrag gereserveerd van � 50.000. Om in-
zicht te verkrijgen in de mogelijke vernietiging 
van de economische waarde van het pand, 
heeft de DRKG het Roze Huis door een onaf-
hankelijke externe taxateur naar de standaar-
den van IVS 2013 laten taxeren en een aantal 
scenario’s laten verkennen. Het eerste scena-
rio, sloop en de aanleg van parkeerplaatsen, 
was bekend. Het tweede scenario bestond uit 
de verkoop van het Roze Huis, met het toede-
len van een bijbehorend perceel grond, aan 
een derde ten behoeve van de realisatie van 
een winkelwoonhuis. Het derde scenario be-
stond uit de herontwikkeling van het Roze Huis 
binnen de bestaande gebouwcontour, ook met 
toedeling van een gedeelte grond op het ter-
rein, tot vier appartementen. Bijkomende rand-
voorwaarde voor het derde scenario is dat er 
niet gestreefd wordt naar een geldelijke op-
brengst maar dat er na nieuwbouw om niet 
een of twee (casco) appartementen worden 
terug geleverd aan het district die door de 
gemeente Zaanstad kunnen worden ingezet 
voor missionaire doeleinden. Alle drie de sce-
nario’s lijken vooralsnog financieel econo-
misch haalbaar. Bijkomend voordeel van de 
scenario’s twee en drie is de vrijval van de 
reservering voor de sloop van het pand en 
aanlegkosten en de parkeerplaatsen. Aan de 
DAR en de kerkenraad van Zaanstad zijn deze 
scenario’s voorgelegd. De DAR heeft zich ak-
koord verklaard met het voorleggen van een 
keuze voor een voorkeursscenario aan de ker-
kenraad van Zaanstad. De DRKG is in afwach-
ting van de beslissing van de kerkenraad van 
Zaanstad. 
 

Vlaardingen 
Omstreeks de jaarwisseling van 2017/2018 
heeft de gemeente Vlaardingen te kennen ge-
geven het voornemen te hebben haar huidige 
huisvesting te willen renoveren en uitbreiden. 
De indicatieve begroting van de huisvestings-
wensen van Vlaardingen sluit momenteel op � 
3,8 miljoen inclusief btw. Dit voornemen is 
binnen de DRKG en de DAR inmiddels aan de 
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orde geweest en besloten is gezamenlijk het 
gesprek met Vlaardingen aan te gaan. In eer-
ste instantie zullen deze gesprekken zien op het 
maken van procesafspraken in tijd en besluit-
vorming aangaande de voornemens van 
Vlaardingen. Aan de hand van die afspraken 
zal Vlaardingen moeten gaan werken (over-
eenkomstig de binnen de DRKG aanwezige 
richtlijn) aan het bouwen van haar businessca-
se die ten grondslag gaat liggen aan de be-
drijfseconomische en missionaire besluitvor-
ming binnen het district. Gelet op de omvang 
van het investeringsvolume dat samenhangt 
met de voornemens van Vlaardingen, zal een 
belangrijk onderwerp van (risico) analyse zijn 
de verticale validiteit van de investering (de 
mate waarin Vlaardingen in staat zal zijn de 
investeringen te dragen) en daarnaast de hori-
zontale validiteit van de noodzakelijke investe-
ring in samenhang bezien met de districtsbrede 
solidariteit en financiële spankracht. Het risico 
bestaat dat de gevraagde investeringen voor 
Vlaardingen, investeringen in bijvoorbeeld de 
Hoekse Waard of Rotterdam onmogelijk ma-
ken. Daarnaast zal Vlaardingen ook onder-
bouwd antwoord moeten geven op de vraag 
waarom voor dit alternatief gekozen is en 
waarom andere alternatieven zijn afgevallen. 
De casus Vlaardingen is op districtsniveau een 
vraagstuk dat een weloverwogen afweging 
vereist. 
 

Rotterdam 
In dit verslag is Rotterdam al een aantal malen 
zijdelings aan de orde geweest. Van Rotterdam 
kan worden vastgesteld dat zij op het terrein 
van onderhoud en de aanwezigheid van asbest 
een aantal risico’s in zich herbergt. Met be-
trekking tot de vermoedelijk aanwezige om-
vangrijke asbestverontreiniging geldt dat sane-
ring uiteindelijk noodzakelijk zal zijn. Dat is 
een kostbare aangelegenheid die op zich niet 
leidt tot een verbetering van de gebouwkwali-
teit en een verlaging van de onderhoudslasten. 
Volgens de meerjarenonderhoudsplanning 
lopen de kosten van Rotterdam de komende 
jaren op tot ruim boven het gemiddelde waar-
toe zij thans wordt aangeslagen op basis van 

de verdelingssystematiek van onderhoudskos-
ten. Deze twee gegevens aan de kostenkant 
nopen op de middellange termijn tot ingrijpen. 
In mei van 2017 is dit al reeds voorgelegd aan 
de kerkenraad van Rotterdam. Op de halfweg 
vergadering zijn de leden van Rotterdam hier-
over geïnformeerd. Globaal zijn er aan Rotter-
dam een drietal te onderzoeken scenario’s 
voorgelegd. 

a) Niets doen, hetgeen inhoudt dat er dek-
king wordt gevonden voor de kosten van 
asbestsanering en de toenemende onder-
houdslasten; 

b) Verkoop van het bestaande gebouw en de 
koop of huur van een gebouw elders; 

c) Herontwikkeling van de locatie Carnisse-
singel tot een appartementencomplex waar 
in een nieuw kerkgebouw haar onderko-
men vindt. 

Met betrekking tot dit laatste scenario kan al 
worden opgemerkt dat de ontwikkelingen in 
Rotterdam Zuid, gebaseerd op het Nationale 
Pact van Zuid, hoopvolle aanknopingspunten 
bieden om de medewerking van de burgerlijke 
gemeente Rotterdam te verkrijgen voor het 
realiseren van dit scenario. Indien dit scenario 
kan worden onderzocht zullen uitgebreide ge-
sprekken met de burgerlijke gemeente Rotter-
dam moet plaatsvinden om tot een samenwer-
kingsovereenkomst te komen waarbinnen dit 
scenario gezamenlijk met de ambtelijke staf 
van de gemeente wordt onderzocht. Dat pro-
ces zou uiteindelijk moeten uitmonden in een 
te sluiten zogenaamde anterieure-
overeenkomst tussen de KvdN en de burgerlij-
ke gemeente Rotterdam. Deze anterieure over-
eenkomst dient uiteindelijk vermarktbaar te 
zijn. 
 

Voordat een aanvang genomen kan worden 
met de uitwerking van deze te onderzoeken 
scenario’s is de kerkenraad gevraagd een 
ruimte-inventarisatie/ruimte behoefte-analyse 
uit te voeren. Bij het sluiten van dit verslag was 
die analyse nog niet beschikbaar. 
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Begrotingsgevolgen korte termijn 
Teneinde de besluitvorming van de voorne-
mens van de Hoekse Waard, Zaanstad, Vlaar-
dingen en Rotterdam vanuit het district en de 
DRKG te kunnen faciliteren, zullen er middelen 
geoormerkt moeten worden ten laste van de 
begroting (reserves) van de DRKG. Voor zover 
thans valt te overzien gaat het om de navol-
gende bedragen: 
 

Hoekse Waard  � 15.000  
(ontwerpkosten, analyse bouwkosten, taxatie, 
juridisch advies) 
 

Zaanstad   � 10.000  
(analyse bouwkosten, verkoopkosten, juridisch 
advies) 
 

Vlaardingen   � 15.000  
(analyse bouwkosten, ontwerptoetsing, monito-
ring) 
 

Rotterdam  � 35.000  
(professionalisering ruimte behoefteanalyse, 
bouwkostencalculatie, kosten gedelegeerd  
ontwikkelaar). 
 

De som van de voornoemde bedragen (� 
75.000) zal als voorziening opgenomen moe-
ten worden in de begroting van de DRKG voor 
het komende jaar. 
 

6. Financiële positie DRKG/ begroting 2018 
 

Financiële cijfers 2017 
Bij het sluiten van dit verslag (25 februari 
2018) waren er nog geen definitieve (door de 
kascontrolecommissie) goedgekeurde jaarcij-
fers van de DRKG, de exploitatiestichting – 
KvdN en de openingsbalans van het DHSF 
voorhanden. Op 24 februari 2018 heb ik al 
wel de voorlopige cijfers van de penningmees-
ter van de DRKG ontvangen. Daarop zijn door 
mij nog een drietal opmerkingen gemaakt die 
nog verwerkt moeten worden en die de goed-
keuring behoeven van de kascontrolecommis-
sie. De definitieve cijfers zullen derhalve nog 
volgen.  
 

Op deze plaats wil ik een bijzonder woord van 
waardering uitspreken voor de inzet van Cor 
Stapel als penningmeester van de DRKG over 
de laatste 8 jaren. Met jouw vertrek gaat niet 
alleen, zo is gebleken, moeilijk vervangbare 
professionaliteit verloren maar ook heel veel 
historische kennis. Dat uiteraard afgezien van 
de vele prettige inhoudelijke gesprekken die 
we gevoerd hebben. Namens de DRKG nog-
maals dank. 
 

Begroting 2018 
Met het functioneren van het systeem herzie-
ning afdrachten ligt de onderhoudsbegroting 
voor de komende jaren vast. Dat geldt ook 
voor de vaste lasten. Ten aanzien van de laat-
ste is niet gebleken dat zij uit de pas lopen met 
de inschatting van de kostenstijging binnen het 
rekenmodel. Daarop hoeft er vooralsnog voor 
dit jaar geen correctie plaats te vinden. Wel 
zullen de in dit verslag genoemde bedragen 
voorzien moeten worden in de begroting van 
de DRKG voor 2018. Samengevat gaat het 
dan om: 
 
Voorziening Breda  � 12.000 
Voorziening asbest Rotterdam � 150.000 
Voorziening sloopkosten Roze 
Huis 

� 50.000 

Voorziening ontwikkeling 
gebouwen (paragraaf 5) 

� 75.000 

Totaal � 287.000 
 

7. Persoonlijke afsluiting 
 

Zoals uit de aanvang van dit verslag blijkt zal 
ik geen vervolg geven aan het voorzitterschap 
van de DRKG. Dat is een beslissing die ik met 
pijn in mijn hart heb genomen. Over de ach-
tergronden van mijn besluit zou veel gezegd 
kunnen worden. Maar een Districtsvergadering 
is daarvoor niet het juiste moment en de goe-
de plek. 
 

Daarom alleen het volgende. Ik heb verschil-
lende gesprekken gehad met leden van de 
DistrictsAdviesRaad. Daarbij kon verschil van 
inzicht over communicatie tussen mij als voor-
zitter van de DRKG en de DAR en met  
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gemeentes niet worden overbrugd. We blijven 
mensen en soms zijn we niet in staat elkaar 
voldoende te bereiken.  
Eén advies wil ik vanaf deze plaats nog mee-
geven. Als de DAR een aandeel heeft in de 
communicatie met gemeentes op het gebied 
van vastgoed en onderhoud, dan dient er voor 
een goed functioneren van de DRKG veilig 
gesteld te worden dat een DRKG in onafhan-
kelijkheid kan adviseren. Vervolgens is het dan 
uiteraard aan lokale gemeentes en landelijk 
bestuur hoe zij daarop willen reageren.  
 

Het is goed geweest. Ik dank de mannen  
(helaas geen vrouwen) van de DRKG die het 
afgelopen jaar met mij hebben meegereisd. Ik 
wens de KvdN zegen met de bereikte resulta-
ten, de zaken die in de steigers zijn gezet en 
wijsheid op het gebied van vastgoed- en on-
derhoudsvraagstukken voor de komende ja-
ren.   
  

Het ga u goed.  
  

Onno Tacoma, demissionair voorzitter DRKG 
 

 

 

DistrictsRaad Pensioenen (DRP) 
 

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

Graag wil ik verslag uitbrengen van de activi-
teiten van de DistrictsRaad Pensioenen (DRP) in 
2017. 
 

Zoals ieder jaar na de districtsvergadering 
worden de nieuwe pensioen- en arbeidsonge-
schiktheidspremies weer berekend. Dit omdat 
na de DV de juiste bedragen bekend zijn voor 
het vaststellen van de pensioengrondslag. 
 

Een jaarlijks terugkerende handeling, met als 
doel om voor de predikanten/pastores op hun 
wettelijke AOW-datum een voor hen zo gun-
stig mogelijk pensioen te realiseren. Doordat 
het een beschikbaar premiesysteem is, is de 
premie eenvoudig te berekenen aan de hand 
van de berekende pensioengrondslag, welke 
is: max. salaris volgens leeftijd en dienstjaren 
minus de franchise. De rekensom is als volgt: 
pensioengrondslag maal het percentage beho-
rende bij de leeftijd is de beschikbare premie. 
 

In 2017 heeft de AOV-verzekeraar weer ver-
zocht om het inkomen van de predikan-
ten/pastores van de afgelopen 3 jaar te ver-
strekken. Dit is nodig om te kunnen beoorde-
len of het inkomen in lijn is met het verzekerd 
bedrag. In 2018 volgen er nog enkelen die 
niet in 2017 zijn getoetst. Deze 3-jaarlijkse 

beoordeling biedt gelijk de mogelijkheid om 
zo nodig het verzekerd bedrag zonder vragen 
over de huidige gezondheid met maximaal 
15% te verhogen. 
 

Motie schenking emeritus predikanten. 
De DRP heeft eind 2017 besloten om tijdens 
de komende DV (maart 2018) een motie in te 
dienen t.b.v. vier emeritus predikanten.  
In dit Werkboek treft u de motie aan met de 
overwegingen. 
 

Motie vergoedingen predikanten 2018 
De DAR stelt voor om de vergoeding van de 
predikanten in 2018 met 1.45% te laten stij-
gen t.o.v. 2017, overeenkomstig de van kracht 
zijnde CBS index. In dit Werkboek treft u de 
motie aan met de bedragen naar leeftijd en 
dienstjaren.   
 

Resolutie afdracht premie  
ouderdomsvoorziening en AOV 
In het Werkboek is deze resolutie opgenomen. 
Het is sinds 2011 voor het eerst weer nodig 
om het normbedrag aan te passen. Door stij-
ging van het inkomen, het opbouwen van 
dienstjaren, het verspringen van de staffel in 
het pensioenreglement door de stijging van de 
leeftijd, ontkom je niet aan deze verhoging. 
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Hierdoor is ook een verhoging van de AOV-
polissen noodzakelijk.  
Ter vergelijking, de salarisschalen zijn tussen 
2011 en 2018 gestegen met 10,9%, terwijl we 
de nu voorgestelde verhoging van de normbe-
dragen in het kader van de premiefinanciering 
ouderdomsvoorziening en AOV hebben kun-
nen beperken tot 5%.  
 

Overige activiteiten van de DRP 
• Het aanpassen, beheren en het op orde 

houden van de dossiers van de verzekerin-
gen t.b.v. de voorgangers. 

• De premienota’s controleren. 
• Contacten onderhouden met de tussen-

persoon en de verzekeraars. 
• Jaarlijks de salarisschaal aanpassen over-

eenkomstig de vastgestelde verhoging. 
• Districtspenningmeester informeren, per 

gemeente, betreffende de hoogte van de 
bijdrage aan het district t.b.v. de afgeslo-
ten verzekeringen en pensioenvoorzienin-
gen.  

• Jaarlijks de plaatselijke penningmeesters 
verzoeken een opgave te doen van de sa-

larisbetalingen aan hun predikant/pastores 
van het afgelopen jaar. 

• In overleg met de DAR, eventuele reserve-
ringen bepalen. 

• De districtspenningmeester informeren 
indien er mutaties zijn m.b.t. aanstellings-
percentage van predikanten/pastores, zo-
als bij verhuizing, veranderde aanstelling in 
nieuwe en/of huidige gemeente.  

• Vragen van voorgangers, penningmeesters 
e.a. beantwoorden. 

• Moties voorbereiden. 
• Jaarlijks de predikanten/pastores informe-

ren over de hoogte van de betaalde pre-
mie van de pensioen- en AO-
verzekeringen i.v.m. hun belastingaangifte. 

• Archief op orde houden.  
• De schadeverzekeringen van het district 

beheren. 
• Rolf Noordhof en Ger Berkhout zijn vanuit 

de DRP tevens lid van de HR-commissie. 

Met hoogachting voorgelegd, 
mede namens Gepco van Ek 
en Rolf Noordhof 
 

Ger Berkhout 

 

 

Human Resource Commissie (HRC) 
 
Hoewel de Human Resource Commissie (HRC) 
in februari 2016 is ontstaan als onderdeel van 
de DAR, constateerden we begin 2017 dat 
Human Resources een steeds belangrijker fa-
cet wordt binnen de Kerk van de Nazarener. 
Daarom is toen besloten de HRC een gekozen 
en meer zichtbare en zelfstandige commissie te 
laten zijn. 
   
We zijn dankbaar dat we hierbij ons eerste 
formele verslag van de HRC op deze districts-
vergadering kunnen voorleggen. 
De HRC bestaat uit de volgende personen: ds. 
Antonie Holleman en Paul de Jong vanuit de 
DAR, Ger Berkhout vanuit de Districtsraad  

 
Pensioenen, Rolf Noordhof (voorzitter) en Hil-
da Bos (secretaris) als gekozen leden. 
 
De HRC is in 2017 vier keer bij elkaar ge-
weest. Naast deze bijeenkomsten is er met 
regelmaat mail en telefonisch contact over 
allerlei zaken die tussendoor aan de orde ko-
men. 
 
Taken en doelstellingen HRC 
Naast zorg in de vorm van een luisterend oor 
en de dialoog voeren, is kennis van verzeke-
ringen en wet- en regelgeving rondom con-
tracten belangrijk. Daarom is de HRC in het 
leven geroepen om onze voorgangers en an-
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dere betaalde medewerkers goede en profes-
sionele zorg te kunnen geven.  
De HRC adviseert kerkenraden bij het opstel-
len van contracten voor betaalde staf, overlegt 
met de Districtsraad Pensioenen over pensi-
oenvraagstukken en adviseert de districtssuper-
intendent over diverse zaken op personeelsge-
bied.   

Naar aanleiding van ervaringen in plaatselijke 
gemeentes en vragen op eerdere districtsver-
gaderingen is tevens een doelstelling van de 
commissie hoe we een gezonde werkrelatie 
tussen predikanten en kerkenraden kunnen 
ondersteunen en bevorderen en mogelijke 
risico’s kunnen voorkomen. Dit heeft geresul-
teerd in het document ‘Pre Care’ waarin wordt 
ingegaan op de zorg voor predikanten en be-
taalde staf, zowel plaatselijk als landelijk. Het 
document is een eerste aanzet en blijft steeds 
in ontwikkeling door input en feedback van 
bijvoorbeeld kerkenraden, welke de commissie 
graag ontvangt.  

NAZ on-boarding 
In mei 2017 zijn er door de HRC ‘NAZ on 
boarding’ avonden georganiseerd. In eerste 
instantie ging het om drie avonden. Uiteinde-
lijk zijn het twee avonden geworden; op 11 
mei in Rotterdam en op 18 mei in Veenendaal. 
De avond op 16 mei in Haarlem is niet door-
gegaan omdat er te weinig aanmeldingen 

waren. Op deze avonden is kennis gedeeld 
over de organisatie van de Kerk van de Naza-
rener, het Nederlandse District in de praktijk 
en de ondersteuning van de lokale gemeentes.  
 
Deze avonden hebben we binnen de HRC 
geëvalueerd. Afgesproken is na de plaatselijke 
jaarvergaderingen in 2018 te kijken in welke 
vorm we een vervolg op ‘on boarding’ kunnen 
organiseren, de invulling, het aantal avonden 
en wanneer. Hierbij nemen we de ontvangen 
feedback mee van 11 en 18 mei 2017. 

Contactpersonen kerkenraden en Pre Care  
In 2017 heeft de HRC geïnventariseerd wie 
contactpersoon van de plaatselijke kerkenraad 
is richting de HRC. In de loop van 2018 moet 
voor de HRC duidelijk worden wat de onder-
werpen zijn waarover gecommuniceerd moet 
worden. 
 

Ten slotte 
Met dankbaarheid voor het werk dat we als 
commissie binnen onze landelijke kerk mogen 
uitvoeren vertrouwen we erop dat onze inzet 
bijdraagt aan een goede zorg voor de voor-
gangers en andere medewerkers in de kerk.  
 
Namens de Human Resource Commissie, 
 

Hilda Bos, secretaris 
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Commissie Herdenking 
 
Geachte ds. Snijders, ds. Holleman, leden en vrienden, 

In 2017 zijn de volgende leden en vrienden van onze plaatselijke gemeentes overleden: 

Dhr. Andries van den Dongen   73 jaar   Zaanstad 
Dhr. Gerard de Graaf    88 jaar   Nijmegen 
Dhr. André Houweling    50 jaar   Vlaardingen 
Dhr. Rinus Havelaar    85 jaar   Rotterdam 
Dhr. Dick van den Kerkhoff   81 jaar   Vlaardingen 
Dhr. Huib Kramer    72 jaar   Dordrecht 
Mw. Mieke Lindhout    67 jaar   Rotterdam 
Mw. Irene Meijer    66 jaar   Zaanstad 
Mw. Sylvia Ramautar    81 jaar   Purmerend 
Mw. Van de Steenhoven-Blom   95 jaar   Rotterdam 
Mw. Aukje Vogelaar-van Wijngaarden  67 jaar   Rotterdam 
 
Op deze Districtsvergadering willen we tijd nemen om hen te herdenken. 
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DistrictsKasControleCommissie 
 

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

Algemeen 
De districtskascontrolecommissie (verder KCC) 
bestond dit jaar uit Wilfred Vos, Tjitta de Jong, 
Johannes Heideveld en Wouter Boor. Wij heb-
ben ons werk in januari en februari uitgevoerd 
en hebben daarbij de volledige medewerking 
gehad van alle penningmeesters. 
 

Een rapportage van KCC heeft de neiging om 
in te zoemen op de zaken die niet helemaal 
goed gaan. Daarom is het vooraf goed om te 
zeggen dat wij respect hebben voor de inzet en 
accuratesse van de diverse penningmeesters in 
het district. Wij hebben overal verzorgde, nette 
administraties aangetroffen met betrouwbare 
mensen die zich daarmee bezighouden. Dank 
voor al die uren nauwkeurige arbeid, petje af. 
 

Onderzochte administraties 
De onderzochte administratie betreffen de 
volgende: District(levend Geld) DRKG, NUN 
(opgeheven in de loop van 2017), DNJI, 
DNMI, EUNC, KAP en Kinderkamp. 
 

Uitgevoerde werkzaamheden 
Aan de hand van een protocol zijn de verant-
woordingen doorgenomen en is cijferbeoorde-
ling uitgevoerd op het financieel verslag. In-
dien nodig zijn verklaringen gevraagd bij be-
paalde posten. Met een beperkte deelwaar-
neming is de rechtmatigheid van de uitgaven 
beoordeeld. Verder zijn de banksaldi aange-
sloten met de gegevens uit telebankieren. 
Over alle verantwoordingen is een inhoudelijk 
gesprek met de penningmeesters gevoerd. Wij 
merken uitdrukkelijk op dat bovenstaande 
beoordeling niet het karakter heeft van een 
accountantscontrole. 
 

Aanbevelingen 2016 
De belangrijkste aanbevelingen waren: 
1. Verbeter en harmoniseer de rapportages 

2017 (met name voor die onderdelen, 
waarin meer dan EUR 50.000 inkomsten 
worden gegenereerd) naar het model voor 
de fondsenwervende instellingen, in het 

bijzonder de verwerking van alle inkomsten 
via de staat van baten en lasten, verdient 
de aandacht om inzicht te geven in de om-
vang van de activiteiten; 

2. Voer een beoordeling uit op de ANBI-
overzichten voor publicatie op de website; 

3. Regel een goede functiescheiding bij elek-
tronisch bankieren, waarbij de risico’s ver-
kleind worden. 

Aanbeveling één is inmiddels opgevolgd en 
aanbeveling twee en drie zijn in uitvoering. 
 

Bevindingen 
De bevindingen van ons onderzoek zijn opge-
nomen in een uitgebreide rapportage aan de 
DAR met daarin specifieke details en aanbeve-
lingen voor veranderingen. De belangrijkste 
aanbevelingen worden hierna genoemd. 
 

Aanbevelingen 2017 
Wij herhalen onze aanbevelingen twee en drie 
uit 2016. Voor het overige zijn er, naar onze 
mening, geen aanbevelingen van belang voor 
de DV. 
 

Voorlopig Oordeel 
Op het moment van het indienen van dit ver-
slag (28 februari 2017) waren nog niet alle 
controles afgerond en zijn we nog in  
afwachting van de beantwoording van een 
aantal vragen ten aanzien van de DRKG.  
 

Rekening houdend met de bevindingen, zoals 
genoemd in het gedetailleerde verslag aan de 
DAR, zijn wij van mening dat de administratie 
deugdelijk is gevoerd en de banksaldi per ein-
de jaar juist zijn. De bezittingen en schulden 
zijn, binnen het bereik van onze beoordeling, 
juist en volledig. 
Wij stellen de vergadering voor om de financi-
eel bestuurders van de KvdN decharge te ver-
lenen over het gevoerde financieel beleid en 
beheer in 2017. 
 

Met hoogachting voorgelegd, 
 

Namens de district kascontrole commissie, 
Wouter Boor 
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MotieCommissie 

 

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

Na de districtsvergadering 2017 is de dis-
trictsmotiecommissie (DMC) dit jaar in een 
nieuwe opzet en samenstelling begonnen, in 
navolging van het rapport “De Districtsverga-
dering in het licht gebracht” uit januari 2016. 
In de nieuwe opzet zijn er zeven leden gekozen 
uit verschillende gemeentes: Anna Brouwer 
(Breda), Han Tan (Utrecht), Onno Tacoma 
(Rotterdam), Rens Huizenga (Amersfoort), Ro-
bert Beudeker (Zaanstad), Wouter Boor (Dor-
drecht) en Arjen Meijer (Vlaardingen), om sa-
men met Antonie Holleman (DS) en Paul de 
Jong (DAR) de commissie vorm te geven.  
 
We hebben elkaar in oktober mogen ontmoe-
ten in de kerk in Rotterdam om de werkwijze 
‘nieuwe stijl’ te bespreken en invulling te gaan 
geven. Aangezien we een commissie willen zijn 
die de districtsvergadering helpt om de resolu-
ties en moties zo efficiënt mogelijk te bespre-
ken, zien we hierin onze taak om indieners te 

helpen bij het voorbereiden en formuleren van 
resoluties en moties. 
  
Kijkend naar de tijdslijn van de gemeentelijke 
jaarvergaderingen en daaruit toewerkend naar 
de districtsvergadering, hebben we bepaald 
om moties en resoluties die met beleid te ma-
ken hebben voor 1 januari 2018 bij de com-
missie in te dienen. Standaard moties kunnen 
voor 1 februari 2018 ingediend worden. 
  
Dit jaar hebben we de ingediende resoluties en 
moties kunnen bespreken via email. Op basis 
van het uiteindelijke verloop van de voorberei-
dingsdag en de districtsvergadering van 2018 
zullen we bekijken of de werkwijze ‘nieuwe stijl’ 
ook daadwerkelijk werkt. 
  
Namens de motiecommissie 
Arjen Meijer 

 

DistrictsNominatieCommissie 
 
De districtsnominatiecommissie (DNC) bestond 
dit jaar uit Antonie Holleman (voorzitter), Mart-
Jan Nicolai (Haarlem), David van Beveren 
(Amersfoort), Chantalle Corneille (Nijmegen) 
en Wouter van der Zeijden (Vlaardingen). De 
laatste twee hadden vanwege hun zicht op 
jongeren in het district en de wens naar een 
bestuurlijke verjonging zitting in de commissie 
genomen. De commissie is twee maal bij el-
kaar geweest en heeft verder telefonisch of per 
email contact gehad. 
 
Er is dit jaar gekozen voor een andere werkwij-
ze. Wij hebben bij de verschillende raden en 
commissies gevraagd om een wervingstekst te 
schrijven voor de vacatures. Deze hebben we 
verzameld en gepubliceerd in de districtsvaca-
turekrant, die twee maal in KvdN Beweegt is 
verschenen, en ook naar de voorgangers en 

kerkenraden is verstuurd. Mensen waren in de 
gelegenheid om zelf hierop te reageren. He-
laas was de response zeer beperkt. De namen 
van de mensen die reageerden hebben we 
doorgespeeld naar de betreffende raden en 
commissies voor een vervolg. 
Het betrof de volgende vacatures: 

• Districtsadviesraad (DAR): twee nieuwe 
leden en een secretarieel assistent 

• Districtsraad Christelijk Leven (DRCL): 
twee leden 

• Districtsraad Nazarene Missions Inter-
national (DNMI): drie leden en een 
penningmeester 

• Districtsraad Nazarener Jeugd Interna-
tionaal (DNJI): een lid 

• Districtsraad Kerkelijke Goederen 
(DRKG): leden van de raad en een 
penningmeester 
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• Kascontrolecommissie: twee leden 
• Districtsnominatiecommissie (DNC): 

twee leden 
• Districtsraad kerkelijke middelen 

(DRKM): dit is een nieuwe raad waar-
toe de DAR het initiatief heeft genomen 
na publicatie van de vacaturekrant. 
Hierover is wel via KvdN Beweegt geïn-
formeerd.  

Verder was aan ieder lid van de commissie 
een aantal gemeentes toegewezen. In elke 
gemeente hadden zij een contactpersoon met 
wie zij de vacatures bespraken en de vraag 
voorlegden of zij uit hun gemeente mensen 
wisten die de commissie kon benaderen voor 
één van de vacatures. Helaas was ook hier de 
respons zeer minimaal. Wat we vaak terug 
hoorden was dat men ook in de lokale ge-
meente moeite had met het vinden van men-
sen.  
 
De aanvankelijke opzet was dat wij via de va-
caturekrant allerlei namen van mogelijke kan-
didaten zouden verzamelen om die aan de 
raden en commissies door te geven om ver-
volgens zelf het contact met hen op te nemen 
om te kijken of zij een geschikte kandidaat zijn. 
Door de beperkte namen die wij hebben ge-
kregen is deze opzet niet gelukt. 

Deze situatie is in de DAR besproken en de 
DAR heeft zelf initiatieven ondernomen om 
voor een aantal essentiële functies zelf mensen 
te benaderen. Bij het schrijven van dit verslag 
is dit proces nog gaande en daarom zal er pas 
op de DV een lijst van te kiezen mensen kun-
nen worden voorgelegd.  
 
De commissie heeft met deze zeer beperkte 
response wel rekening gehouden. De analyse 
van de commissie is dat het werk van de lan-
delijke kerk te onbekend is bij velen in de ge-
meentes, en dat mensen zich eerder inzetten 
voor een taak in de lokale gemeente. Daarom 
heeft Chantalle Corneille op de districtsdag in 
november een vlog gemaakt om mensen en-
thousiast te maken voor het district.   
Desondanks zijn we blij met de mensen, die 
zich opnieuw verkiesbaar gesteld hebben en 
met de nieuwe kandidaten die zich willen inzet-
ten voor onze landelijke kerk en de verschil-
lende plaatselijke gemeentes willen dienen. 
 
Na de DV zal de DAR het werk van de nomi-
natiecommissie en haar bevindingen evalue-
ren. 
 
Met hoogachting voorgelegd, 

Ds. Antonie Holleman 
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Rapporten van oudsten 

Ds. Frank van den Akker - Hoekse Waard 
 

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

Wij weten nu dat ‘Hij, die in ons werkt, bij machte is óneindig veel meer te doen, dan wij maar kunnen 
bidden of beseffen… (Ef.3:20)’ 

Dit is de bijbeltekst die mij het gehele afgelo-
pen jaar, en vooral het tweede deel van het 
jaar, voortdurend achtervolgt heeft! 
 

Lééf ik nog uit de waarheid van deze uitspraak 
van Paulus? Geloof ik dit nog werkelijk, vanuit 
de absolute diepte van de bodem van mijn 
hart? Heeft mijn ratio niet sluipenderwijs de 
overhand genomen, de afgelopen jaren in 
mijn bediening? Beperk ik mijzelf (en God!) 
niet in de mogelijkheden, door, ongewild mis-
schien wel, ‘kleingelovig’ te zijn (geworden)? 
Toen ik bijna 23 jaar geleden begon met een 
bediening in de kerk, was het een onbegrensd 
vertrouwen in God wat mij daartoe leidde! Híj 
was bij machte…! 
 

En waar sta ik nu, in relatie tot God, mijn be-
diening, en de bediening van de gemeente ín 
en vóór de wereld? Hoe zit het met mijn ‘ge-
loof’? 
 

Ik heb me weer ‘teruggeroepen’ gevoeld het 
afgelopen jaar! Teruggeroepen om oneindig 
veel meer te durven geloven dan datgene wat 
ik nu reeds kan zien of waar ik, menselijker-
wijs, wel meen op te kunnen vertrouwen. 
De vraag ‘Hoe groot is jouw God’, waar ik 
recent over gepreekt hebt, was de vraag die 
mij het afgelopen jaar intens heeft bezigge-
houden. 
 

Als Hij méér in en met mij, en in en met ons, 
als plaatselijke gemeente in de Hoekse Waard, 
wil, durf ik dan mijn voet nog op het water te 
zetten? 
 

Durf ik dan, als Gideon, niet met een groot 
(zelf bij elkaar gesprokkeld) leger de strijd aan 
te gaan om het land weer in te nemen (Richte-
ren 6-8), met eigen wapens, maar durf ik God 
te vertrouwen, dat, als Hij iets wil, Hij óns en 
míj zal méénemen om Zijn heerlijkheid te laten 

zien? En dat een kruik en een fakkel uit Zijn 
hand, in plaats van het zwaard, het schild, en 
de speer die ik zelf mee zou nemen, meer 
waarde en kracht in zich dragen dan de wa-
penen waar ik in mijn menselijk denken op zou 
willen vertrouwen.   
 

Het geloof, het onbeperkte vertrouwen in God, 
als wapen in mijn hand. Omdat Hij deze we-
reld wil doorstromen met Zijn Liefde! Omdat 
Hij de Herder is die werkelijk verloren schapen 
weer opzoekt! Omdat Hij met ontferming be-
wogen is over een van Hem losgeraakte we-
reld! Omdat er een grote oogst ís, zoals Jezus 
het Zijn leerlingen voorhield! Omdat er arbei-
ders nodig zijn, die zichzelf, met lek en gebrek, 
voor Hem beschikbaar willen stellen! 
Voorzichtig, en met schroom, maar ook over-
tuigd, en met een innerlijke zekerheid, kan ik 
zeggen dat ik het afgelopen jaar weer stap 
voor stap een ander spoor heb gevonden om 
mijn weg met God mee verder te gaan! Het 
spoor van het geloof dat mij zegt dat God met 
mij en met ons oneindig veel meer wil doen 
dan wij maar engszins beseffen! 
 

Het is dan ook mijn gebed geweest dat dit 
besef in mij, en in ons allen (plaatselijk én 
landelijk!) opnieuw echt aangewakkerd zal 
worden! Mag God het ons schenken… 
 

In die zin kan ik zeggen dat het jaar 2017 een 
goed jaar voor me geweest is. Naast de be-
diening van het leraarschap, en de roeping als 
evangelist, is het nog steeds mijn grote verlan-
gen samen met de gemeente Gods Liefde in 
deze wereld te brengen. Ik zou zelf op geen 
enkel wijze zonder die Liefde kunnen, en kan 
me ook niet voorstellen hoe een ander 'zonder’ 
zou kunnen leven! 
Ik heb nieuwe dromen gekregen voor de tijd 
die voor mij/ons ligt. Dromen waarvan ik vurig 
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hoop dat God daarvoor de noodzakelijke deu-
ren zal openen. Dromen waarvan ik geloof dat 
we daarmee een weg kunnen gaan vinden om 
meer mensen te dienen, meer mensen te ont-
moeten, en meer mensen te kunnen ‘besmet-
ten’ met Gods Liefde en genade! 
‘Heer, maak mij, en ons, dwáás genoeg, om te 
durven blijven geloven, dat U, mét en dóór mij 

en ons, deze wereld kunt en wilt en gáát ver-
anderen, tot eer van Uw Naam!’ 
 

Met hoogachting voorgelegd, 
 

Frank van den Akker 

 

Ds. Ruud Blom – Haarlem 
 

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

… al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke (mens) van dag tot dag ver-
nieuwd. Want wij zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, 
maar het onzichtbare is eeuwig. Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt 
afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt,  
een eeuwig huis.        (2 Korintiërs 4:16-5:1) 
 

Sinds de Jaarvergadering van de Kerk van de 
Nazarener – Haarlem van 2016 ben ik aange-
steld als seniorenpastor van onze kerk. Als 
zodanig ben ik (mede-)verantwoordelijk voor 
de zorg van een groot aantal ouderen in onze 
gemeente. Naast gesprekken voor en na de 
diensten, telefoontjes en mailcontacten waren 
huisbezoeken en ziekenhuisbezoeken speer-
punten. 
 

Bij al deze contacten lag de nadruk op pasto-
raat rondom ouder worden, de ongemakken 
die dit met zich meebrengt en het je voorbe-
reiden op het levenseinde. Ook werd in die 
gesprekken aandacht gegeven aan alle relaties 
die voor de senior van belang zijn, om daar 
waar dat nodig en mogelijk is, relaties te her-
stellen. Daarbij zocht ik ook contact met fami-
lieleden. Meestal werd het huisbezoek met 
Woord en gebed afgesloten. 
 

Afgelopen jaar zijn ons geen senioren ontval-
len, bijzonder gezien de hoge leeftijd en de 
kwetsbare gezondheid van velen. Regelmatig 
hebben we stilgestaan bij bovengenoemde 
tekst, waarin wordt gesproken over lichamelijk 
verval wat kan samengaan met geestelijke 

vernieuwing, ook op onze leeftijd. En bij de 
zekerheid dat ons een eeuwig huis wacht. 
Een belangrijk contactmoment was de maan-
delijkse seniorenochtend. Er was tijd om elkaar 
bij te praten en familienieuws uit te wisselen. 
Iedere keer zongen we enkele oudere en be-
kende liederen, begeleid door piano of orgel. 
Ook overdachten we een stukje uit het Woord. 
De ochtend werd afgesloten met een geza-
menlijke maaltijd en het jaar met een gemeen-
schappelijke kerstviering en tot slot een heerlijk 
viergangen kerstdiner. 
 

Het komend jaar valt het functioneren van de 
seniorenpastor onder de nieuw aangestelde 
voorgangers. 
 

Met veel dankbaarheid kijk ik op het afgelo-
pen jaar terug en ben bemoedigd door het 
vertrouwen dat de ouderen mij schenken door 
in hun leven te mogen kijken. Komend jaar wil 
ik in afhankelijk van onze God, nog vaker 
samen met mijn lieve vrouw Renie, met deze 
bediening doorgaan om samen met onze se-
nioren de weg met God te gaan. 
 

Met liefde aan u voorgelegd,  
 

Ds. Ruud Blom 
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Ds. Hans Deventer - Dordrecht 
 

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

"Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.”  
(2 Korintiërs 1:22-25) 

 

Hierbij leg ik u mijn tweede verslag voor als 
co-pastor. De tekst hierboven is uiteraard niet 
zomaar gekozen. Gaandeweg ontdek je dat 
het predikantschap heel mooi is, maar ook 
een enorme confrontatie met je eigen zwakhe-
den, onvolkomenheden en onvermogen. Dat 
klinkt misschien wat zwaar maar het is wel zo. 
Ik heb dat vorig jaar ook al genoemd maar het 
is een realiteit die gaandeweg zich steeds ster-
ker aan je opdringt. Je preekt en bidt, geeft 
studies, leidt gesprekken, bezoekt mensen, 
geeft Gods zegen door, maar verandert dat 
mensen? Verandert dat mijzelf? Worden wij en 
word ik steeds meer beelddrager(s) van  
Christus? Ik raak er meer van overtuigd dat 
wat in al die dingen van mijzelf is, dat zeker 
niet doet. Maar daar waar de Geest iets kan 
gebruiken, ergens een deurtje op een kier ziet 
staan, ja, daar zijn veranderingen mogelijk. 
Dus is het hoogste doel voor een mens om 
een kanaal te zijn waardoor de Heilige Geest 
kan werken. Zoals de vernieuwde artikelen 
over de sacramenten in onze geloofsbelijdenis 
het nu noemen: “a means of grace”. Waar-
door mensen bemoedigd, ondersteund, ver-
maand en gezegend worden. En in al de 
zwakheid die ik ervaar, ervaar ik ook dat God 
me daartoe wil gebruiken. Dat is genade en 
stemt me tot dankbaarheid. 
 
Qua taken merk ik dat mijn hart het meest 
klopt bij het denken en spreken over span-
ningsveld tussen geloof en deze wereld. En 
weinig dingen maken me zo blij als mensen 
die contact opnemen omdat ze worstelen met 
vragen daaromtrent, zoals afgelopen jaar ook 

is gebeurd. Ik heb niet alle antwoorden, mis-
schien krijgt een mens wel meer vragen naar-
mate je langer gelooft. Maar dat wil niet zeg-
gen dat er geen weg te vinden is waarop je 
met vragen om kunt gaan. Als mensen daar-
voor aankloppen ga ik heel graag in gesprek. 

Je wordt als predikant geacht te blijven leren, 
en misschien nog wel meer als voorzitter van 
de DRKO  J. Officieel minstens 20 uur per 
jaar, wat natuurlijk veel en veel te weinig is. Ik 
heb volgens de normen van de kerk er in 
2017 175 uur aan besteed. In dat kader heb 
ik 25 boeken gelezen, 2 webinars gevolgd, 
een seminar over leiderschap van Ben  
Tiggelaar en een kloosterretraite georgani-
seerd vanuit het district. 
 
Een speciaal woord van dank aan mijn mede 
predikant, Michel. Het is alom bekend dat we 
behoorlijk verschillend zijn qua karakter. Waar 
overigens niets mis mee is, integendeel. Maar 
ik kan niet anders zeggen dan dat de samen-
werking uitstekend verloopt. Bedankt, Michel! 

Ten leste wil ik God danken voor mijn mede 
pelgrim op de reis achter Jezus aan: Hannie. 
Ze is niet beroepen, wordt niet betaald en 
heeft geen enkele officiële functie in de kerk. 
Maar als iemand een voorbeeld is van het feit 
dat je ook geen officiële functie nodig hebt om 
God te dienen, is zij het wel. Ze is voor mij en 
vele anderen in al haar fysieke beperktheid 
een grote steun.  
 
In Christus verbonden, 

Hans Deventer 
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Ds. Jan van den Dorpel – Purmerend
 

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

Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen. (1 Thess.5:24)

Dit ietwat fragmentarische verslag schrijf ik in een 
spannende periode op het gebied van mijn ge-
zondheid.  
 

Voor de tweede keer binnen vijf jaar word ik heel 
persoonlijk geconfronteerd met de gebrokenheid 
van de schepping en dat is toch anders dan er in 
theorie over te (s)preken. Het gaat me niet in de’ 
kouwe kleren’ zitten, zoals dat heet. Ondank dat 
kan ik terugkijken op een jaar dat voldoening 
geeft.  
 

Want met veel plezier ben ik alweer een aantal 
jaren lid van de DRGS; ik ben in 2017 begonnen 
met het houden van kerkdiensten in verzorgings- 
en verpleeghuizen in Purmerend, ik heb er een 
ingang en heb ook mijn werkzaamheden als 
geestelijk begeleider bij het ‘Centrum voor Le-
vensvragen’ voorzichtig weer opgepakt. 
 

In Purmerend hebben we met elkaar een aanzet 
tot een gemeentevisie gegeven die het komende 
jaar steeds concreter uitgewerkt zal worden, er is 
een RCL opgericht, mensen zijn tot (dieper) geloof 
en overgave gekomen en zo zijn er op veel ge-
bieden zegeningen te tellen. 
Het uitgangspunt van mijn beroep in Purmerend 
was het vormgeven aan het predikantschap vol-
gens een matrix- of pijlermodel waarbij dat  
predikantschap op drie pijlers zou steunen: 
 

Pijler 1. De eindverantwoordelijke predikant als 
basis en spil.   
Pijler 2. Naast de predikant iemand die zich voor-
namelijk richt op het jongerenwerk. 
Pijler 3. Een groep sprekers die naast de eindver-
antwoordelijke predikant de prediking verzorgt. 
 

Met mijn komst was in pijler 1 voorzien en zijn we 
op zoek gegaan naar de invulling van de andere 
twee pijlers. Het invullen van pijler 2 en 3 bleek 
om verschillende redenen niet dit eerste jaar al 
mogelijk. We blijven zoeken naar de invulling van 
de andere pijlers alhoewel we de invulling daar-
van misschien wat gaan bijstellen.  

Ik ben in Purmerend begonnen om met zoveel 
mogelijk mensen persoonlijk kennis te maken. 
Veel van die kennismakinggesprekken gingen 
opvallend snel over in pastorale gesprekken. Die-
pe nood, pijn en verdriet uit het verleden, maar 
ook gebrokenheid en geloofsvragen zochten 
blijkbaar een uitweg.  
 

Al luisterend werd ik ook geconfronteerd met heel 
verschillende ideeën over het fenomeen kerk. 
Teleurstellingen over de kerk in het algemeen, 
onbegrip over begrippen als ‘levensheiliging’ en 
‘essentials’ en ‘non-essentials’ waren regelmatig 
gespreksonderwerp. Gaandeweg ben ik zo ook 
bekend geworden met de geestelijke ‘kleur’ van 
de gemeente. Ik heb geprobeerd bruggen te 
bouwen, letterlijk en figuurlijk te ‘verbinden’ en 
constateer na een jaar dat er nog veel te ‘verbin-
den’ valt.  
 

Purmerend is een mooie veelkleurige gemeente. 
Er speelt veel. Niet alleen op het pastorale vlak, 
maar ook op het vlak van theologische inzichten 
en ethische vraagstukken. Dat maakt Purmerend 
niet tot een eenvoudige gemeente. Aan de andere 
kant maakt deze diversiteit Purmerend ook tot een 
uitdagende gemeente die mogelijkheden in zich 
heeft om een breed publiek aan te spreken. In 
mijn beleving is het daarvoor nodig dat de ge-
meente leeft vanuit een diep besef van de eigen 
identiteit. Dat heeft mij er dit eerste jaar bij be-
paald de nadruk te leggen op het leren kennen, 
versterken én omarmen van die eigen ‘kleur’. 
 

Ik besluit dit korte verslag met waar ik bijna al 
mijn verslagen van de afgelopen jaren mee ben 
begonnen:  
 

Hij heeft mij geroepen, Hij heeft het gedaan en 
Hij zal het moeten doen.  
 

Het is Zijn kracht in mijn zwakheid. 
 

Met hoogachting voorgelegd, 
 

Jan van den Dorpel 
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Ds. José Gonçalves da Veiga - Rotterdam Emmaüs 
 
Geachte ds. Snijders, ds. Holleman, leden en vrienden,  

"Broeders en zusters, ik verbeeld me niet, er al te zijn. Alleen dit: ik vergeet wat achter mij ligt en doe 
mijn best om te bereiken wat voor mij ligt; ik ga recht op mijn doel af om de hemelse prijs te behalen  
waartoe God mij geroepen heeft in Christus Jezus."                                         (Filippenzen 3:13.14)  
 
Er is weer een jaar verstreken en het is al ver-
leden tijd; een gesloten boek.   
Het is nu tijd voor verantwoording; Het is tijd 
om nieuwe plannen, een nieuwe visie en nieu-
we resoluties te maken.  
Net als de apostel Paulus leef ik ook in de 
spanning van wat heb ik gedaan en wat wil ik 
zijn en doen.  
 
We hebben veel tijd verloren met het terugkij-
ken naar wat gepasseerd is, zaken afhandelen 
zoals wij het lang geleden deden. God spreekt 
mij aan om dit nieuwe jaar de dingen die ach-
ter zijn gebleven te vergeten en toe te werken 
naar nieuwe uitdagingen. Er zullen zeker hob-
bels in de weg zitten, maar ik ben overtuigd in 
de belofte van Jezus dat Hij met mij zal zijn.  
Daarom ga ik door en geef het niet op. Door-
gaan is wat we nodig hebben om die verande-
ring te kunnen bereiken die we nodig hebben 
en de perfectie die we allemaal willen behalen.  
 
In dit nieuwe jaar moet ik de moeilijke mo-
menten vergeten. De momenten waarin ie-
mand probeerde een beweging te leiden om 
zichzelf te bevorderen, om de gemeente te 
verdelen, dit heeft mij veel verdriet gedaan en 
het heeft veel kwaad veroorzaakt. God zij dank 
voor de vrede en kalmte die nu binnen de 
gemeente is; maar we moeten alert zijn van-
wege de frequente bedreigingen.  
 
In dit nieuwe jaar wil ik zoeken naar nieuwe 
methoden van evangelisatie die bijdragen aan 
een belangrijke groei in de gemeente zowel 
geestelijk, in het aantal nieuwe bekeringen en 
nieuwe leden. 
Ik wil mij ook meer verdiepen in de prediking. 
Met als goed voorbeeld aan de gemeente om 
volgens Gods wens te leven; inzicht te krijgen 

in wat God van ons verwacht; te stimuleren en 
hen te leiden naar een visie van een missiona-
ris zodat mensen bereikt kunnen worden met 
het evangelie.  
Ik wil een jaar van vooruitgang in de kennis 
van de Bijbel tot glorie van God. 
 
Ik wil een krachtige oproep doen voor een 
leven vol van God, d.m.v. gebed, lezing, me-
ditatie en gehoorzaam zijn aan wat we lezen in 
de Heilige Schrift. 
 
In dit nieuwe jaar bid ik voor de zieken en in 
het bijzonder voor sommige broeders van onze 
gemeente die in moeilijke situaties verkeren 
door ziekte. Ik denk dat als "God handelt, niets 
weerhoudt". Onze God is een God van onmo-
gelijke dingen! 
We zullen ook dit nieuwe jaar, een jaar van 
lofprijzing en aanbidding hebben.  
Wij willen dat onze gemeenschap lof zingt voor 
God.  
 
In Luxemburg is een deur geopend. Hier is een 
missionair project gestart op uitnodiging van 
twee Kaapverdiaanse immigrantenkoppels, 
gericht op het stichten van een kerk van de 
Nazarener in de toekomst.  
 
We zullen dit nieuwe jaar, een jaar van Visita-
tie en Pastorale begeleiding hebben; een jaar 
voor de wederopbouw van de muren die afge-
broken waren.  
 

In dit nieuwe jaar, beloof ik, met nederig ver-
trouwen in de genade van de Heilige Geest, 
dat ik zal proberen te leven als een volgeling 
van Christus. Dit jaar wil ik beter zijn dan vorig 
jaar. 
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Tot slot dank ik God voor zijn goedheid aan 
ons; met zijn glorieuze beloften wachten we op 
een nieuwe dag.  
Ik dank alle mensen in de gemeente die mij 
geholpen hebben met gevoel en inzet voor de 
kerk, voor hun gebeden, hun woorden van 
aanmoediging, vreugde en suggesties.  
 

De weg om vooruit te gaan is glorieus, niet 
voor wat wij kunnen doen, maar omdat het  
werk van de Heer is.  
 

Wij hebben de verantwoordelijkheid om in-
strumenten in Gods handen te zijn om de we-
reld te laten zien dat we deze weg samen kun-
nen gaan.  
 

Ik bid dat we deze wandeling samen kunnen 
maken met ons hart om Gods naam boven 
alle namen te verheerlijken.  
 

Aan God zij alle eer en glorie.  
 

José Gonçalves 

 

 

Ds. Erik Groeneveld 
 
Geachte ds. Snijders, ds. Holleman, leden en vrienden,

Het verslag van vorig jaar sloot ik af met de 
constatering dat er voor mij een periode van 
loslaten was aangebroken, aangezien ik mijn 
bediening als gemeentepredikant in Purme-
rend zojuist had afgerond. Op het moment 
van schrijven wist ik toen nog niet wanneer 
God deuren naar een nieuwe bediening zou 
gaan openen en welke. Ik ben heel dankbaar 
nu te kunnen schrijven dat ik sinds 1 mei 2017 
werkzaam ben als geestelijk verzorger in een 
viertal (gefuseerde) verzorgingshuizen in 
Zwijndrecht! Er is een hele nieuwe wereld voor 
mij opengegaan. Naast individueel pastoraat 
verzorg ik korte kerkdienstjes en herdenkings-
bijeenkomsten en mag ik op beleidsniveau 
meedenken over ethische vraagstukken en 
over het vormgeven van palliatieve zorg. Als u 
mij enigszins kent, weet u dat ik mij in deze 
rollen als een vis in het water voel!  
 

Mijn uitdaging is overigens nog wel om het 
evangelie op een eenvoudige en relevante 
wijze aan de ouderen aan te bieden. De be-
woners zitten niet te wachten op theologische 
hoogstandjes. Een bemoediging of de herken-
ning van een lied dat ze vroeger graag zon-
gen, dát is waar ze de dag weer mee in kun-
nen gaan! Ik heb in korte tijd veel liederen 

geleerd uit de bundel van Johannes de Heer 
J.     
 

Gelukkig blijf ik volop betrokken bij de Kerk 
van de Nazarener. Als gezin hebben we ons 
aangesloten bij de Dordtse gemeente Kruis-
punt Reeland en ik ga af en toe voor in één 
van onze andere gemeenten. Als lid van de 
DAR en de DRKO mag ik volop meedenken 
over bestuurlijke vraagstukken in het district. 
Over mijn rol als coördinator van het Neder-
landse Nazarener-Learning Centre kunt u lezen 
in het verslag van EuNC-NL. Vreugdevol is ook 
dat ik nog steeds vanuit de Kerk van de Naza-
rener betrokken ben bij een project voor vluch-
telingen, asielzoekers en statushouders in de 
Alblasserwaard. Onder de naam ‘ICF Alblas-
serwaard’ proberen we om vanuit zeven ver-
schillende denominaties dienstbaar te zijn aan 
deze doelgroep via ontmoeting, vieringen, 
bijbelstudie en praktische hulp.  
Kortom, mijn weken zijn weer (meer dan) ge-
vuld en daar ben ik blij mee! Ondanks de 
drukte ervaar ik innerlijke vrede in het hier en 
nu, samen met Petra, Florian en Naomi.  
 

In hoogachting voorgelegd, 
Ds. Erik Groeneveld 
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Ds. Jan de Haan - Bijlmer 
 

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

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat wij 
gestopt zijn als predikantsechtpaar. In die twee 
jaar is zo ongelooflijk veel gebeurd. Wat blijft 
het een voorrecht om de Heer te mogen die-
nen. 
 

Het idee was om even een maand of twee à 
drie wat rust te nemen, alvorens een nieuwe 
bediening te starten. De nieuwe bediening 
moest een kruispunt worden, waar kerkelijke 
jongeren de mensen van de straat zouden 
ontmoeten. 
God leidde het echter zo dat we eigenlijk gelijk 
al open deuren mochten ervaren en binnen 
een paar maanden stond er een nieuwe school 
voor discipelschap, genaamd Rotsvast. 
 

Jullie zijn allemaal op de hoogte van Rotsvast, 
maar hieronder kort de basisprincipes: 
De visie is: ‘Rotsvast is een plaats waar jonge 
christenen onvoorwaardelijk welkom zijn om te 
ontdekken wie ze zijn, wat het Koninkrijk in-
houdt en wie ze zelf mogen zijn in het Konink-
rijk.’ 
 

Tijdens het schooljaar komen we 2 weekenden 
in de maand bij elkaar, op een locatie in Ne-
derland, met een terugkerend programma. De 
jongeren leren te aanbidden, krijgen ’s  
ochtends kwaliteitsonderwijs over diverse the-
ma’s van discipelschap en in de middag gaan 
ze naar buiten om op diverse manieren het 
Koninkrijk van God te dienen. 
‘s Avonds werken we aan hun missionaire 
droom en op zondagochtend verzorgen we 
een dienst of bezoeken we een andere kerk. 
 

Het is heel hard werken voor ons en voor de 
andere stafleden. Dit zorgt voor wat verloop in 
de staf. Maar de resultaten mogen er zijn.  
 

Vorig jaar mochten we 12 jonge mensen trai-
nen en hebben we echt mogen ervaren dat we 
impact hadden in de wijk. Een mooi voorbeeld 
is dat een jongen die we vorig jaar met het 
evangelie bereikt hebben tijdens een van onze 
acties, nu meedoet met Rotsvast. 

De samenwerking met het Leger des Heils is 
heel fijn en we hebben een tweede locatie 
mogen openen in Dordrecht. Daar groeit het 
werk en voorziet het in een heel concrete be-
hoefte. 
 

We zijn een interkerkelijke school aan het wor-
den, heel bijzonder. We mogen jongeren van-
uit heel diverse tradities ontvangen en dat 
geeft een hele mooie en leerzame smeltkroes. 
Ons verlangen is dat we, uiteindelijk, op vele 
plaatsen in Nederland een Rotsvast hebben 
mogen bouwen. 
 

De jongeren groeien enorm in hun geloof en 
vertrouwen. Dit seizoen alleen al zijn er zes 
Rotsvasters die zich laten dopen en twee die 
belijdenis gaan doen. 
 

Het nieuwste nieuws is dat het programma 
waarschijnlijk internationaal gaat en we er een 
‘Rotsvast’ bij krijgen in Uganda. 
 

Hoe gaat het met onszelf? 
Het gaat aan de ene kant heel goed, Fynn is 
naar het Hageveld College gegaan en doet 
het heel goed. Ailey studeert voor verpleeg-
kundige en Wendel is heerlijke Wendel. 
Ruth werkt nog steeds in het Spaarne Zieken-
huis en ik doe naast Rotsvast ook van alles, 
waaronder het werk in Uganda dat aan het 
groeien is. 
Qua indeling werd het leven anders en daar 
hebben we even een weg in moeten vinden. 
 

Ik heb een pinkstergemeente in Almere onder-
steunt in hun veranderingsproces en spreek 
met enige regelmaat op conferenties.  
 

Daarnaast gaan er deuren open bij kerken 
vanuit diverse tradities in Nederland: ik heb 
mogen spreken in de Doopsgezinde kerk in 
Ouddorp, Jozua in Dordrecht maar ook in de 
Christelijk Gereformeerde kerk in Hillegom. 
 

Financieel mogen we ook zeer dankbaar zijn, 
we kunnen echt zeggen dat we een gezonde 
organisatie zijn en God bewijst iedere keer 
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weer dat Hij met de opdracht ook de middelen 
geeft! 
 

We hebben wel gemerkt hoe belangrijk de 
gemeenschap en verbondenheid met een 
plaatselijke kerk is, want we hebben een tijd 
van eenzaamheid gekend omdat we wel in 
Haarlem woonden maar niet meer naar de-
zelfde kerk gingen.  
Op dit moment hebben Ruth en ik de keuze 
gemaakt om naar Shelter (een evangelische 
gemeente in Haarlem) te gaan en daar voelen 
we ons heel erg thuis. 
 

Neemt niet weg dat we ons zeer verbonden 
voelen met de Kerk van de Nazarener. Ik heb 
mijn plaats tussen de andere oudsten en we 

hebben het verlangen om met Rotsvast de 
kerken en hun jongeren te mogen dienen. 
Wat de toekomst ook zal brengen, de kerk en 
haar theologie heeft een weg naar ons hart 
gevonden en zal daar altijd op een permanen-
te plaats kunnen rekenen. 
 

We zijn dankbaar voor jullie liefde en trouw in 
gebeden en andere ondersteuning.  
 

‘Hem die bij machte is te doen ver boven alles 
wat wij bidden of denken, overeenkomstig die 
kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heer-
lijkheid in de gemeente, tot in alle eeuwigheid. 
Amen!’ 
 

Met vriendelijke groet en Gods rijke zegen, 
 

Ds. Jan de Haan

 
Ds. Wilma Holleman - Zaanstad 
 

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

Het is mijn gebed dat mijn afhankelijkheid van 
God mag groeien.  
 

Dit was de laatste zin van mijn verslag van 
vorig jaar. Mijn ordinatie op de DV 2017 was 
de afronding van een lang proces van zoeken 
en aftasten. Ik had verwacht dat er rust zou 
komen. Ik was nu toch op mijn bestemming 
aangekomen? Zo was het niet. Het afgelopen 
jaar is opnieuw een jaar geweest van zoeken 
en aftasten. Boven alles leren loslaten.  
We hadden een mooie samenwerking opge-
bouwd met de netwerkpastors. Ieder gaf lei-
ding aan een netwerk in onze gemeente. Te-
gen de zomer werd het ons allen duidelijk dat 
we niet op dezelfde voet verder moesten gaan. 
We realiseerden ons dat wij de verantwoorde-
lijkheid voor de onderlinge verbondenheid aan 
het overnemen waren. Per 1 september is de 
coördinatie overgedragen aan de netwerken 
zelf.  Daarbij draag ik zorg voor de begelei-
ding van de coördinatoren van de netwerken. 
Loslaten dus! 
 

Ik droomde ervan dat we een gemeente zou-
den worden die zich missionair zou inzetten in 
Zaanstad. Ook op dit gebied werd het ons 

duidelijk dat we een andere koers moesten 
gaan varen. Zo is het koffiehuis in het groene 
pand van onze kerk afgelopen maand opge-
heven. Opnieuw loslaten dus! 
Het leren loslaten heeft mij doen inzien dat 
God in het verborgene werkt. Dat wat voor mij 
klein lijkt is voor hem groot. Zo heb ik mogen 
zien hoe God bevrijding en vernieuwing brengt 
in levens van mensen. In het afgelopen jaar 
zijn 10 mensen gedoopt. Ieder van hen ge-
tuigde van het verlangen om hun leven met 
Jezus te willen leven.  
 

We zijn in het bijzonder dankbaar voor de 
vrijgevigheid en inzet van de gemeente als het 
gaat om missionaire projecten buiten ons dis-
trict. Er is een groep jongvolwassenen naar 
Albanië gegaan om een schoolbus te schen-
ken. Er zijn gemeenteleden meegegaan met 
het Werk & Getuigenis team naar Armenië. 
Onze zoon Frank heeft meegedaan met  
M+Power en is drie maanden als vrijwilliger in 
India geweest. Er zijn 7 zendelingen vanuit 
onze gemeente werkzaam in verschillende 
delen van de wereld. En er zijn mensen die 
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zich aan het voorbereiden zijn op een mogelij-
ke bediening als zendeling.  
Een essentiële bediening is de NJI en Jovo-
groep. Zij vormen hun eigen ‘community’ en 
zijn niet alleen tot zegen voor jongeren van 
onze eigen gemeente maar ook voor jongeren 
vanuit andere kerken in Zaanstad. 
 

De dienst op zondagmorgen is het centrum 
van de bediening van onze gemeente. Er is 
een grote groep gemeenteleden actief betrok-
ken in muziekteams, streaming en techniek 
team, bij het nadenken over het inhoudelijke 
deel van de dienst, zondagsschool &  
kidspraise, begroeten, koffie schenken, BHV. 
Samen maken we het mogelijk dat elke dienst 

een viering is waarin we elkaar ontmoeten en 
door God aangesproken willen worden. Anto-
nie en ik verheugen ons er steeds weer op 
prekenseries te ontwikkelen en het Woord dat 
daaruit voortvloeit te mogen verkondigen.  
Ik eindig zoals ik begon. Het is mijn gebed dat 
mijn afhankelijkheid van God mag groeien. 
Ook in het komende jaar heb ik dat nodig.  
 
Dank aan de Heer die ons leidt en ons naar 
zijn wijsheid geeft wat wij nodig hebben! 
 

Met hoogachting voorgelegd, 
 

Wilma Holleman 

 

Ds. Ed van Hoof – Veenendaal 
 

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

“Dan zult u samen met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrij-
pen, ja de liefde van Christus kennen die alle verstand te boven gaat, opdat u zult volstromen met de 
volkomenheid van God” (Ef. 3: 18-19) 
 
Dit is alweer mijn derde jaarverslag in Veenen-
daal. De tijd vliegt. Het maken van het jaarver-
slag is nog steeds geen hobby voor mij, maar 
wel een goed middel om te reflecteren op het 
jaar dat voorbij is.  
Er is veel gebeurd het afgelopen jaar. Te veel 
om op te noemen eigenlijk.  
 

Veenendaal  
Over 2016 schreef ik dat de gemeente zich 
aan onzekerheid ontworstelt en onderweg is 
om rust, vrede en vertrouwen in de toekomst te 
omarmen. Ik heb ervaren dat dat proces in 
2017 volwassen is geworden en doorgaat. De 
gemeente is springlevend en kan tegen een 
stootje. Dit laatste zie ik ook terug in 2 intens 
verdrietige gebeurtenissen. 2 gemeenteleden 
werden zeer ernstig ziek. Een dieptepunt in hun 
persoonlijke levens. Een dieptepunt ook voor 
de gemeente. Wat bijzonder is het dan toch te 
mogen ervaren, dat de gemeente deze pijn 
samen wil dragen en elkaar steun geeft. Dit is 

hoe de gemeente van Christus ook een mag 
zijn. 
 

Als het gaat om eenheid wil ik de terugkeer in 
de gemeente van Daniel van Maren, samen 
met Lucinda en hun zoontje Victor, niet onge-
noemd laten. Ik ben dankbaar dat zij, na Da-
niels verdrietige vertrek in 2015, weer terug 
zijn. Het is helend voor de gemeente en helend 
voor hen.  
 

Iets waar ik me oprecht over heb verwonderd 
is, dat God in 2017 een aantal mensen (10) 
aan de gemeente heeft toegevoegd. Daar 
hebben we geen plannen voor gemaakt. Daar 
hebben we niet voor op de hoeken van de 
straten gestaan. Hoe het gebeurd is weet ik 
niet, maar ik wil geloven dat het de vrucht is 
van hoe wij met elkaar gemeente zijn en God 
dienen. Het is waar we naar hebben verlangd: 
vrucht te dragen door wie we in Christus zijn. 
Het vond plaats in de persoonlijke contacten; 
het vindt ook nu plaats doordat we zijn wat we 
zijn. 
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Naast de vele preken (35), de pastorale con-
tacten (140), de doordeweeksgeloven 
(DDWG) avonden, en andere bijeenkomsten 
en vergaderingen, wil ik de 25-35 jaar (NA-
ZA)kring niet ongenoemd laten. In september 
zijn we begonnen en we hebben elkaar 6 keer 
ontmoet het afgelopen najaar. Het is bijzonder 
hoe hecht en trouw deze groep al is. We be-
studeren de eerste brief van Petrus en in het 
bijzonder het thema “priesterschap” 

Het thema “priesterschap” heb ik dit najaar in 
verschillende hoedanigheden ook laten terug-
komen in de prediking. In het priesterschap 
kan het volgen van Jezus prachtig tot uitdruk-
king komen: als pleitbezorger van mensen 
voor God en als ambassadeur van God voor 
mensen. Deze ervaring overbrengen aan de 
gemeente is de uitdaging die ik me afgelopen 
najaar in de prediking en daarbuiten heb ge-
steld. 

Amersfoort  
Vanaf 1 juli jongstleden mocht ik in de deel-
gemeente Zuid voor 1 dag in de week onder-
steunen. De aanleiding was de vacature die 
was ontstaan door het vertrek van kerkelijk 
werker Erik Smit. De beperkte tijd van 8 uur 
per week is vooral besteed aan de ondersteu-
ning van het kernteam en de staf, het opnieuw 
op de rit zetten van het pastoraat, het houden 
van een beperkt aantal diensten, en advise-

rende activiteiten in relatie tot het vertrek van 
ds. Karel Muller. Zeker vanwege de schok die 
het vertrek van Karel teweegbracht, heb ik mijn 
rol vooral gezien in de betekenis van bemoe-
diging en aanreiken van toekomstperspectief. 
Natuurlijk gebeurde dit vaak achter de scher-
men, in gesprek met en als helpende voor 
kernteam, staf en kerkenraad.  Anderszins was 
de opdracht- en doopdienst van november een 
prachtig hoogtepunt waarin verbondenheid in 
de gemeente en perspectief op leven en toe-
komst samenkwamen. 
 
Tot slot 
Ik wil het kerkenraadsteam in Veenendaal 
enorm bedanken voor de bergen werk die zij 
hebben verzet en de fantastische steun die ik 
heb mogen ervaren. Ik heb genoten van onze 
samenwerking. 
 
Last but not least: Marion, mijn liefste maatje: 
zonder jou zou het niks geworden zijn. Je bent 
mijn steun en toeverlaat. Samen zoeken we 
Gods weg. Dank je wel voor je geduld en je 
kritische vragen. 

Ik wens jullie allemaal van harte Gods nabij-
heid, liefde en genade toe. 

Ds. Ed 
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Ds. Gerrie Huizenga - Amersfoort 
 

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

“Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen” (1 Sam.7:12)  
 

Met deze tekst werd ik op 25 maart 2017 ge-
ordineerd, het werd een belangrijk markeer-
punt voor de rest van het jaar! Het was een 
Eben Haezer, een van die beruchte stenen in 
de geschiedenis van Israel om te laten zien dat 
God aanwezig is, op de weg tussen putten en 
overwinningen in. 
 

Een paar maanden later vond ik mezelf op een 
kampeerweekend in de Keistadkerk en sprak 
met ontroering over de gedenkwaardige mo-
menten in twee jaar van dit nieuwe deel van 
het grote geheel Amersfoort. De Keistadkerk is 
een prachtige groep mensen van ongeveer 
100 springende en beschadigde mensen-
kinderen op zoek naar goed geloven in deze 
tijd met elkaar.  
 

De Bijbel in Gewone taal zegt; Hier heeft de 
Heer ons geholpen! En in die tegenwoordig-
heid leef ik meer, ik voel me ontzettend ge-
steund in het afgelopen jaar. Het is niet niks 
wat er in Amersfoort gebeurt, we lopen door 
diepe dalen, houden zicht omhoog, gaan de 
weg met elkaar en voelen de Aanwezige in ons 
midden.  
 

Het valt me zwaar om de verantwoordelijkheid 
te hebben, nu over drie deelgemeentes. Het is 
heel prettig om Ed van Hoof als parttime-
interim in Zuid naast me te hebben en Antonie 
Holleman in het meedenken. In de kerkenraad 
zijn we driftig op zoek naar hoe we in Amers-
foort verder kunnen varen met drie geweldige 
gemeentes, Zuid, Keistadkerk en L!nk. Er 
gloort van alles aan de horizon:  
- wij hebben de meest geweldige jeugdwer-

ker: Ruurt van Berkum 
- in Zuid kunnen we toch al snel een voor-

ganger aanstellen, een bewogen wijs 
mens met een enorme passie voor God. 

- in L!nk zetten ze de schouders eronder, 
verder zoekend  naar hun weg met God. 

- in Keistadkerk gebeuren mooie dingen, 
met de wijk en in harten van mensen.  

 

Als het zicht wat mistig is kijk ik niet eens meer 
omhoog, maar naar al deze dingen.... en zet 
ik een steen overeind: de Heer heeft ons ge-
holpen! 
 

God komt in mensen naar ons toe, dat wist ik 
allang. God komt in de Mens naar ons toe, 
dat heeft me dit jaar bijzonder geraakt met 
advent en een boekje van Bonhoeffer. Ik heb 
veel kleine boeken gelezen dit jaar die me 
theologische bemoedigden, studeren komt wel 
weer als het rustiger is.  
 

Het zoeken van balans in tijd is voor mijn gezin 
en vrienden misschien wel het meest vervelend. 
Af en toe plof ik dus ook gewoon op de bank 
naast Rens, waak ik voor mijn sabbath-
zaterdag en rijdt Rens op zondag mij overal 
naar toe......wat een held is dat! 
 

Ik ben dankbaar dat ik mezelf mag zijn als 
'Oudste pastor' in Amersfoort. Ze lachen me 
vriendelijk uit als ik schoonmaak in de Huis-
kamer, meedoe in decor en anderen empower 
op het podium, terwijl velen in mij een drijven-
de kracht zien met overzicht en hart voor men-
sen en passie voor God.  
 

Van een echte herder op de hei leerde ik de 
kudde te overzien, de honden aan te sturen, 
verstilling te vinden, voeding te zoeken met 
elkaar. Van mijn Herder leer ik op dit moment 
vooral veel over aanwezig zijn en stil vertrou-
wen dat Hij helpt.  
 
Pastor Gerrie 
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Ds. Maarten van Immerzeel - emerituspredikant
 
Geachte ds. Snijders, ds. Holleman, leden en vrienden, 

Inmiddels ben ik al weer ruim 2 jaar emeritus 
predikant en probeer ik de tijd waarin ik leef 
te vriend te houden. Terwijl de stilte rondom 
mij toenam, heb ik veel gereflecteerd op het 
leven dat achter mij ligt. Een van de vragen 
die mij bezighield, was: hoe heeft mijn ge-
loofsleven zich ontwikkelt tot wat het nu is? 
Een van mijn conclusies was dat het er totaal 
anders uitziet dan pakweg veertig jaar gele-
den. Mijns inziens is dit vrij logisch; je beleeft 
een bepaalde omgeving doorgaans niet twee 
keer hetzelfde. Zo reis ik door het leven en 
beleef ik het leven natuurlijk allang niet meer 
zoals in de opbouwfase van mijn leven. Dat 
geldt ook voor wat ik geloof en voor de ma-
nier waarop ik geloof. Was mijn vader vroe-
ger de man die alles kon; gaandeweg is hij 
in mijn gedachten een feilbaar mens gewor-
den. Was God vroeger degene die mij overal 
leidde en door wiens leiding ik bepalende 
beslissingen heb genomen, zoals die om 
predikant te worden, nu lijkt Hij meer op 
afstand te zijn gekomen en staat voor mij 
vaak alleen het kruis van Christus nog als 
een paal boven water. Alles is in beweging. 
Het leven is een reis in een trein met verschil-
lende compartimenten, waarin je van alles 
beleeft. Een ding blijft daarbij constant: de 
omgeving die in wisselende beelden voorbij 
flitst. Wanneer ik mijn hoofd buiten een 
raampje steek en naar voren kijk, zie ik een 
wijkende horizon met daar bovenuit het kruis 
op een kerktorenspits. Daar wenkt mijn be-
stemming om voor altijd bij God kind aan 
huis te zijn.  

Het is gebruikelijk om in het jaarverslag te 
melden wat je als predikant het afgelopen 
jaar concreet hebt gedaan. Toen mijn ge-
zondheid het toeliet, ben ik weer meer gaan 
preken. Daarnaast mocht er in 2017 via 
uitgeverij Kok een boek van mijn hand ver-
schijnen. Het heet ‘Jezus als rolmodel’. Bij 
het schrijven had ik een brede doelgroep 
voor ogen. Daarom denk ik dat het geschikt 
is voor ieder weldenkend mens die zo goed 
mogelijk wil leren leven. Schrijven ligt me wel 
en ik vind het een voorrecht om door te kun-
nen geven wat God mij heeft geschonken. 
Het geeft daarbij een nieuwe vorm van bete-
kenis aan mijn leven.  

Ik noemde mijn gezondheid al; de non 
hodgkin (een vorm van lymfklierkanker) 
houdt zich tot nu toe gedeisd, zodat ik een 
normaal leven kan leiden. Ik ben heel dank-
baar dat ik zelfs, met mijn vrouw Ria, een 
zeer inspirerende wandelreis in Israël kon 
maken. Ik kon de wandelgroep redelijk ‘bij-
benen’ en kijk er met voldoening en dank-
baarheid op terug.  

Sören Kierkegaard blijft mij boeien. In zijn 
‘Oefening in christendom’ (wat mij betreft 
een zeer actueel boek) schrijft hij: ‘Jezus is 
zelf de examinator, en zijn leven is het exa-
men (…) voor het hele mensdom.’  

Met deze geloofsuitspraak in gedachten zie ik 
de toekomst met vertrouwen tegemoet.  

Hoogachtend,  

Maarten van Immerzeel  
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Ds. Jaap Maris - Nijmegen 
 

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

‘Als de Heer het huis niet bouwt is alle arbeid tevergeefs.’  (Psalm 127 vers 1)

Wat bijzonder om verslag te mogen doen als 
kersvers ingezegende predikant van onze kerk 
in Nijmegen. Bedankt voor jullie bijdrage als 
district daarin. Bedankt Antonie voor de bege-
leiding, het vertrouwen en de supermooie 
dienst! 
 

Intrede in Nijmegen betekende ook dat mijn 
werk als medepredikant in de Hoekse Waard 
ten einde kwam. Frank, Tina, kerkenraadsle-
den en gemeenteleden: bedankt voor alle 
mooie momenten die we met elkaar mochten 
hebben. We blijven met elkaar verbonden in 
één district van onze kerk. 
De districtsvergadering is dit jaar in Nijmegen. 
Daarvoor is door veel gemeenteleden heel 
veel werk verzet. We doen dat graag omdat 
we blij zijn met onze landelijke en internationa-
le kerk als geheel. 
 

Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar in Nij-
megen dan ben ik dankbaar voor de zorg die 
we aan elkaar geven, het bidden voor elkaar, 
het sturen van kaartjes en het brengen van 

bezoekjes. Mooi hoe we gemeente konden zijn 
rond het overlijden van Gerard de Graaf, één 
van onze gemeenteleden. 
 

Fijn ook om te merken dat iets als het kwar-
taaldiner helpt om elkaar gemeentebreed te 
ontmoeten. (Het kwartaaldiner is een ‘blind 
date’ maaltijd voor een aantal gemeenteleden 
bij mensen thuis. Een supermooie en humoris-
tische introductiefilm is beschikbaar) 
We bereiken op verschillende manieren men-
sen om ons heen. In de eerste plaats natuurlijk 
door persoonlijke contacten, maar ook de 
voedselbank, Eat en meet, filmavonden, het 
terugspeeltheater, onze contacten bij het Mari-
kenhuis en de mooie nieuwe website helpen: 
mensen mogen aanhaken in onze gemeente 
en wij zijn er ook voor mensen buiten onze 
gemeente. 
 

Dus: Districtsgenoten: Welkom in onze mooie 
Nazarenerstad! 
 

Zegen en groet, JaapMaris@gmail.com 

 

Ds. Ed Meenderink - Vlaardingen 
 
i.v.m. sabbatical geen verslag ontvangen.

 

Ds. Michel Meeuws - Dordrecht 
 

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

2017 was een jaar met een mix van  
verschillende dingen. 
We hebben zowel met de groei van de kerk in 
Reeland en voor het tienerwerk fte’s nodig. 
Om ruimte in de kerk te creëren ben ik op 
zoek gegaan naar een parttime baan, dat is 
helaas niet gelukt, hopelijk lukt dat dit jaar. 
Aangezien Kruispunt Reeland prima voldoet 
aan haar missie, zijn we de missie van  

Crabbehof nog eens gaan onderzoeken.  
Middels gebedsavonden, een gemeenteavond 
en een weekend weg met de KR merken we 
dat de gemeente meer de diepte in wilt, wat 
betreft het onderwerp: discipelschap.  
Eind 2017 en dit jaar wil ik vooral de 4 kern-
aspecten preken en onderwijzen:  
Leven bij de Bron en in zijn afhankelijkheid, 
verdieping in relaties en geestelijke structuur.  
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Voor deze onderwerpen heb ik literatuuronder-
zoek gedaan met misschien als belangrijkste 
boek: ‘Hoe mensen groeien naar volwassen-
heid’, van Henry Cloud en John Townsend.  
Voor het district mocht ik meekijken en onder-
steuning geven aan The Living Tree in Utrecht 

Overvecht. Het was mooi om te zien hoe op 
gemeenteavonden en i.s.m. het kernteam de 
missionaire identiteit hervonden kon worden. 
 

Met liefde voorgelegd, 
 

Michel Meeuws
 

Ds. Dennis Mohn - Vlaardingen 
 
Geachte ds. Snijders, ds. Holleman, leden en vrienden, 

2017 was een bewogen jaar met hoogte- en 
dieptepunten. Deze bewogen momenten heb-
ben we mogen en moeten meemaken, zowel 
als gemeente als ook individueel. Persoonlijk 
was het voor Lara en mij vooral een jaar van 
afronden. Zo mocht ik in 2017 afstuderen met 
mijn Master in Pastoral Ministries van North-
west Nazarene University. Dit heeft ervoor ge-
zorgd dat mijn Lifelong Learning uren in 2017 
opliepen tot ongeveer 310 uren. Ook werd in 
2017 Lara’s boek ‘Teken van Thuis’ uiteinde-
lijk gepubliceerd. En samen zijn we blij dat 
afgelopen zomer ons huis in Zaanstad na vier 
jaar eindelijk werd verkocht en dat we ‘ons’ 
huis in Vlaardingen, dat we al vier jaar huur-
den, mochten kopen.  
 

Een dieptepunt van 2017 was het overlijden 
van onze goede vriend en beheerder André 
Houweling op 17 september 2017. Ik ben 
dankbaar voor zijn leven, zijn dienstbaarheid, 
zijn toewijding en vooral voor wie hij was.  
 

Als gemeente ervaar ik dat we de visie steeds 
meer integreren in de vezels van ons bestaan. 
Er is een geleidelijke cultuurverandering merk-
baar. Dat zijn goede ontwikkelingen.  
Tegelijkertijd zijn het ook ontwikkelingen die 
me soms zorgen baren en energie kosten, om-
dat verandering nu eenmaal gepaard gaat met 
moeite. De visie is en blijft: Goed liefhebben – 
van God, naaste en onszelf – omwille van de 
wereld (www.kvdnvlaardingen.nl/visie). Onze 
vertaling ervan is een bewust investeren in 
discipelschap. Als gemeente hebben we een 
extra stap gezet om deze investering vorm te 
geven door Pastor Ank Verhoeven aan te  

stellen als assistent predikant met focus op  
discipelschap.  
 

Een verdere ontwikkeling die voortkomt uit het 
implementeren van de visie is het onder de 
loep nemen van onze grootste missionaire 
activiteit – onze diensten. Begin 2017 is een 
werkgroep begonnen met het onderzoeken en 
bespreken van de vraag: Waarom doen we 
wat we doen? Wat is het ‘waarom’ achter het 
‘wat’? Als de visie bedoeld is om een algeme-
ne rode draad te vormen voor alles wie we zijn 
en wat we doen als gemeente dan moeten de 
diensten ook vanuit dat kader worden beke-
ken.  
 

Naast persoonlijke ontwikkelingen en ontwik-
kelingen in verband met de visie is er één zorg 
die ik iets specifieker wil benoemen. In de vijf 
jaar dat ik deze gemeente al mag dienen was 
ons jeugdwerk en jongvolwassenenwerk een 
aanhoudend zorgenkindje. Er waren ongetwij-
feld goede periodes maar ik meen dat deze 
niet lang genoeg van duur waren om van 
structurele positieve veranderingen te praten. 
Te allen tijde waren, en zijn er nog steeds, 
geweldige mensen die zich met veel liefde 
inzetten. Maar ze worstelen ook want er zijn 
veel meer toegewijde leiders nodig die bereid 
zijn de extra mijl te gaan voor de volgende 
generatie. Er zijn goede processen gaande in 
ons jeugdwerk en ik bid voor een geestelijke 
doorbraak in het geheel.  
 

Dus een bewogen 2017 met hoogte- en  
dieptepunten ligt achter ons. En 2018 met 
hoogte- en dieptepunten ligt voor ons. We 
hebben veel lessen moeten leren en we blijven 
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hopelijk leren. We blijven hopelijk streven naar 
goed liefhebben. 

Ik houd van God, ik houd van Lara, en ik 
houd van mijn bediening! 
 

Blessings,  Ds. Dennis Mohn

 

Ds. Karel Muller - Amersfoort 
 

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

De Kerk van de Nazarener stond voor mij voor 
een theologie van liefde. Onlosmakelijk daar-
mee verbonden was het principe dat onder-
scheid maakt tussen essentials en non-
essentials. Want: de goddelijke liefde stijgt 
boven alles uit.  
 

Tot afgelopen jaar ben ik nooit op lijstjes ge-
stuit die omschrijven wat precies essentieel is 
en wat niet. Gelukkig maar, want dat leidt tot 
eindeloze haarkloverijen. Helder was dat Jezus 
als de weg naar verlossing (inclusief heiliging) 
centraal staat. Dat is zonder twijfel essentieel. 
Maar verder… er wordt in mijn waarneming 
verschillend gedacht, ook onder geestelijken 
van onze kerk. 
 

In de loop van de jaren ben ik anders gaan 
denken over een aantal geloofsartikelen – het 
gevolg van (bijbel)studie en (pastorale) erva-
ring. Dat leidde ertoe dat ik mij afgelopen jaar 
als pastor gedwongen voelde om met betrek-
king tot het onderwerp ‘goddelijke genezing’ 
expliciet te worden over wat ik wel en niet ge-
loof.  
 

Dit leidde tot een periode van diepgaande 
bezinning en gesprekken met onze districtssu-
perintendent. In die gesprekken kwam naar 
voren dat er toch een lijst van essentials is, 
namelijk: de geloofsartikelen. Op zich is dat 
voor mij geen probleem. Ik kan ze onderschrij-
ven. Maar mij werd duidelijk gemaakt dat van 
predikanten wordt verwacht deze artikelen uit 
te dragen vanuit een behoudende orthodox-
evangelische interpretatie. Dat kan ik niet.  
 

Ontgoocheld ben ik. Ja, ik had beter kunnen 
weten. Natuurlijk, ik had er kennis van geno-
men: het internationale instituut van de Kerk 

van de Nazarener is oerconservatief. Maar in 
Nederland heb ik de kerk anders leren kennen. 
Mijn geestelijke mentoren hebben de kerk ge-
presenteerd als een brede Wesleyaans-
Arminiaanse denominatie, niet als een behou-
dende splinter. Tot mijn spijt weet ik nu dat de 
werkelijkheid anders is. Ten onrechte was de 
wens de vader van mijn gedachten. 
 

Exemplarisch voor het Nazarener-instituut is in 
mijn beleving het standpunt over homoseksua-
liteit. Ogenschijnlijk vriendelijke, zogenaamd 
genadevolle woorden in overvloed. Zelf de 
teksten in het handboek zijn poeslief gewor-
den. Maar het onderliggende standpunt blijft 
onwrikbaar en hard.  
 

Ik zie een kerk die mensen verwelkomt met een 
handdruk in een fluwelen handschoen. Vrijheid 
en liefde voeren de boventoon. Het afgelopen 
jaar heb ik ervaren dat in die handschoen de 
ijzeren dogmatische en kerkrechtelijke vuist van 
het instituut schuilgaat. Altijd heb ik het gewe-
ten. Steeds heb ik anders gehoopt.  
 

Intens dankbaar ben ik dat ik predikant heb 
mogen zijn van de liefdevolle, falende, inspire-
rende, zoekende en bloeiende gemeente te 
Amersfoort. Vaak heb ik er onze Heer zelf 
ontmoet, zeg ik in geloof.   
Nu is de tijd gekomen dat ik de kerk verlaat. Ik 
sluit me aan bij de grote exodus van mensen 
die is stukgelopen op de christelijke religie met 
haar dwingende regels en dogma’s. Voor mij 
is het de enig denkbare stap die ik als volge-
ling van Jezus kan zetten.  
 

Ik hoop en bid dat het mij gegund wordt ook 
buiten de poorten van de officiële kerk priester 
te zijn van de Ik ben die Ik ben… In ieder ge-
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val vertrouw ik erop dat Hij er is, de Vader van 
de kerk èn van de wereld. 
Dank voor het vertrouwen dat u mij de afgelo-
pen jaren gaf! 

Het ga u goed! 
 

Was getekend, onder tranen, 
 

Ds. Karel Muller 

 

Ds. Jan van Otterloo - Zaanstad 
 

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

" Maar denk niet alleen aan wat er gebeurd is. Kijk niet alleen terug naar het verleden.  
Want ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen, heb je het niet gemerkt? 
Ik maak een weg door de woestijn, en ik laat er rivieren stromen.”          (Jesaja 43:18,19) 
 

In december ben ik naar de theatervoorstelling 
van Hendrik Groen – “Pogingen iets van het 
leven te maken” geweest. Velen van u hebben 
die TV dramaserie Het Geheime Dagboek van 
Hendrik Groen op de late maandagavond via 
NPO 1 gevolgd. De serie is natuurlijk wel wat 
gechargeerd, maar laat zien hoe regels en 
protocollen van grote invloed zijn op het leven 
van oudere mensen in een verzorgingshuis. 
Het is daar misschien veilig en ze leveren goe-
de zorg, maar door allerlei regels de voorrang 
te geven verliezen de bewoners hun persoonlij-
ke eigenheid. 
 

Maar de invloed van regels zijn niet alleen 
voelbaar in verzorgings- en verpleegtehuizen. 
Het is overal voelbaar in onze samenleving. 
Protocollen worden ze dan genoemd. Aan de 
ene kant zijn protocollen belangrijk en vaak 
behulpzaam in de begeleiding van de proces-
sen in onze samenleving. Aan de andere kant 
heeft het een gevaar in zich dat voorbij ge-
gaan wordt aan de verschillen in personen en 
omstandigheden. 
Ik ben bekend geworden als iemand die zich 
regelmatig heeft beroepen op de regels, die 
we als kerk hebben en de afspraken, die we 
als gemeente gemaakt hebben in onze jaar-
vergaderingen zowel plaatselijk als in het dis-
trict. En hier komt mijn ontboezeming: “Ik ben 
bekeerd”. Ik weet nog niet precies hoe dat er 
in de praktijk gaat uitzien. 
 

Bij de start van de actie Serious Request-
Zaanstad in onze kerk sprak burgemeester Jan 

Hamming en hij gebruikte de tekst uit Marcus 
3:1-6. Zijn “preek van de leek” heeft bij mij 
een vuurtje aangewakkerd dat al geruime tijd 
brandde in mijn hart. Volgens Jezus in Marcus 
3:1-6 zijn de regels geen doel op zich, maar 
ze zijn er om de mensen te dienen en niet an-
dersom. Zijn de regels mogelijk-makers of 
remmers in vaste dienst, was de vraag van de 
burgemeester. 
Ongelijke gevallen moeten ongelijk behandeld 
worden. Daar is Moed voor nodig. Daar zijn 
moedige mensen voor nodig, zoals Jezus was. 
 

Senioren, misschien meer als jongeren, heb-
ben de neiging om vast te houden aan wat 
geweest is. De uitdaging in het geloof is juist 
om te zien wat God voor nieuws gaat doen in 
levens van ouderen en jongeren gelijk. Vol-
gens bovenstaande tekst in Jesaja is God altijd 
iets nieuws aan het doen, De vraag is; zijn wij 
opmerkzaam genoeg om het te zien en om 
erbij aan te sluiten? 
Met plezier mocht ik verschillende keren in 
onze eigen gemeente voorgaan in de 
bediening van Gods Woord. Ook ontving ik 
regelmatig uitnodigingen uit de andere kerken 
in ons district. In het district was ik werkzaam in 
de DRGS. In die hoedanigheid mocht ik ook 
mentor zijn van één van onze studenten. 
Tenslotte waren er nog de door het district 
georganiseerde studie- en retraite dagen voor 
mijn persoonlijke geloofsopbouw. 
 

In dankbaarheid voorgelegd, 
 

ds. Jan van Otterloo 
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Ds. Stephen Overduin - Rotterdam 
 
Geachte ds. Snijders, ds. Holleman, leden en vrienden, 

“Want de liefde van Christus dringt ons, onszelf te geven”  

Afgelopen kerst ben ik opnieuw diep geraakt 
door het besef dat God met ons is. God werd 
een van ons, en leefde onder ons. Hij gaf alles 
wat Hij te geven had, toen Jezus op aarde 
werd geboren. Hij gaf zichzelf. 
 

Deze oproep wordt ook aan ons gedaan. Ge-
ven wij onszelf? God geeft ons Zijn liefde, ge-
ven wij liefde door? God geeft ons Zijn gena-
de, geven we genade door? God geeft ons 
Zijn leven, geven wij ons leven door?  
 

Ons kerk-thema voor 2018 wordt: De liefde 
van Christus dringt ons, onszelf te geven. 
 

Rouw en hoop 
Het afgelopen jaar kregen we in de kerk te 
maken met onverwacht verlies en rouw. We 
hebben afscheid genomen van een aantal zeer 
geliefde kerkleden. Te midden van het gemis, 
werd ook de kracht van de gemeente en God 
zichtbaar. Als Christenen leven we in de hoop 
op het weerzien van onze geliefden bij de 
Heer. Rouw en hoop gaan dan hand in hand. 
 

Kerk van de stad… 10 jaar later 
Ruim tien jaar geleden werd in Rotterdam de 
beslissing genomen om ons als kerk te richten 
op de stad. Het is een understatement om te 
zeggen dat deze beslissing is gezegend. Ik ben 
ervan overtuigd dat het moment is gekomen 
om een volgende stap in geloof te zetten, om 

nog meer van impact te zijn op de buurt. Wij 
hebben het goed met elkaar, maar als ik rond-
loop in de buurt, dan zie ik mensen in wiens 
leven God al aan het werk is. De velden zijn 
wit om te oogsten, maar zijn wij als kerk ook 
klaar om de oogst binnen te halen? Ik geloof 
dat het tijd is om nieuwe concrete plannen te 
maken voor onze volgende stap vooruit! 
 

Persoonlijk 
Het afgelopen jaar heb ik me wel eens afge-
vraagd of ik me toch niet geroepen weet naar 
een andere kerk. Er is veel bereikt in Rotter-
dam, en zou een nieuwe uitdaging ook niet 
goed zijn? Nadat ik mezelf deze vraag in alle 
eerlijkheid stel, heb ik mijn roeping weer op-
nieuw en geheel omarm. Het is een groot 
voorrecht om in de kerk in Rotterdam herder te 
zijn, om lief en leed samen te delen, zoekend 
naar Gods weg voor ons allen. 
Het afgelopen jaar heeft Nici haar masterstu-
die ‘Geestelijke vorming’ afgerond en ze heeft 
ook haar eerste lokale bevoegdheid aange-
vraagd. Het is spannend hoe haar bediening 
zich verder zal ontwikkelen. Ik voel me zo ge-
zegend met deze goddelijke vrouw! 

Ik zie uit naar de toekomst die God voor ons 
heeft! 

Met hoogachting voorgelegd, 

ds Stephen Overduin 
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Ds. Annemarie Snijders-Ruiten 
 
Geachte ds. Snijders, ds. Holleman, leden en vrienden, 

Het afgelopen jaar is een boeiend jaar ge-
weest, waarin Arthur en ik in meerdere opzich-
ten meer in evenwicht gekomen zijn. Het be-
staan wat we hebben, lijkt op wat nomaden 
doormaken, wanneer ze van plaats tot plaats 
trekken. Elke plaats heeft zijn eigen charmes, 
maar ook zijn unieke uitdagingen. In elke 
plaats kennen we inmiddels mensen, die als 
lokale coaches voor ons functioneren. Steeds 
opnieuw proberen we te proeven en te luiste-
ren hoe de Here God met Zijn voorafgaande 
genade al aan het werk is, en hoe wij als klei-
ne mensjes daarop aan mogen sluiten. De 
uitdaging is natuurlijk om in verbinding te blij-
ven met alles wat ons in Nederland lief is. 
Mocht iemand tips hebben, wat het betekent 
om een nomadisch bestaan te hebben, dan 
houden we ons aanbevolen…. 
 

Arthur en ik zijn gekomen tot verdere verduide-
lijking van onze verantwoordelijkheden. Ik ben 
verantwoordelijk voor Mobilisatie in de Regio. 
Als zodanig coördineer ik M+Power, een pro-
gramma wat het mogelijk maakt voor mensen 
om tussen de 3 en 24 maanden te werken in 
het buitenland 
(http://eurasiaregion.org/volunteers/).  
Daarnaast ben ik Arthur’s Missional Assistant.  
 

M+Power ontwikkelt zich meer en meer. Elke 
M+Power deelnemer krijgt een mentor uit het 
gebied van herkomst, en een coach uit de 
ontvangende cultuur. De mentor is er om de 
deelnemer te helpen om geestelijk te groeien. 
De coach helpt om bekend te worden met de 
nieuwe cultuur, en om in te wijden hoe de 
specifieke taak van vrijwilliger gedaan kan 
worden. Frank Holleman (Zaanstad) heeft in 
het najaar 3 maanden in India gewerkt, en 
geholpen om een Communicatieteam op te 
zetten. Momenteel zitten Rob en Ria Kegel 
(Amersfoort) in Portugal om te helpen in een 
soort buurtcentrum in Lissabon. Wouter en 
Emmy Boor (Dordrecht) hopen van de zomer 
voor drie maanden naar Jeruzalem te gaan. 

Het is fantastisch dat we nu een aantal mensen 
uit Nederland krijgen, die helpen om vorm te 
geven aan Gods missie in de wereld. Ook 
voor NMI is dit een belangrijke ontwikkeling. 
We hopen in januari 2019 de volgende 
M+Power training in Nederland te kunnen 
houden. Het is erg bemoedigend, dat 
M+Power naast jonge mensen nu ook mensen 
trekt met meer levenservaring. Overigens is het 
ook mogelijk om een M+Power training buiten 
Europa te volgen (zie de website). 
 

Een van de uitdagingen waar we als M+Power 
voor staan, is hoe de gebieden in India en 
Zuid-Azië geholpen kunnen worden om zelf 
meer zendende Districten te worden. Er zijn 
allerlei praktische obstakels zoals geld, visa, 
maar ook op het diepere niveau van innerlijke 
overtuigingen. Misschien kunt u hiervoor bid-
den. 
 

M+Power zou niet mogelijk zijn zonder de 
hulp van een aantal vrijwilligers en zendelin-
gen. Voor Europa zijn dat onze eigenste Jessi-
ca Wolst (Dordrecht) en Anderson Sanchez uit 
Engeland. Corry Tan (Utrecht) en Digna van 
Geest (Amersfoort) helpen om M+Power trai-
ningen in Zuid Azië mogelijk te maken, en zijn 
zelf ook persoonlijk betrokken als korte termijn 
vrijwilligers.  
 

Afgelopen januari heb ik lesgegeven aan het 
Nazarene Theological College in Manchester 
in ‘New Forms of Church’, samen met Trevor 
Hutton. Dat was een echt positieve ervaring. Ik 
merk dat ik het erg boeiend vind om trainingen 
te geven. 
 

Het afgelopen jaar zijn de woorden van Efezi-
ers 4:1 mijn lijftekst geweest. ‘Therefore I urge 
you to live a life worthy of the calling, with 
which you have been called.’ Jezus heeft mij 
geroepen, en aan zijn roeping wil ik gehoor 
geven. 
 

Met hoogachting voorgelegd,  
Annemarie Snijders-Ruiten 
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Ds. Arthur Snijders 
 
Geachte ds. Holleman, leden en vrienden, 

Dit predikantsverslag schrijf ik aan het einde 
van de drukste maand van het jaar. Januari 
betekent voor mij als ‘Regional Director’ elk 
jaar dat ik moet reizen door India en Zuid-
Azië. Deze twee velden zijn het thuis voor circa 
290.000 Nazareners. Deze vier weken heb ik 
twaalf districtsvergaderingen bijgewoond of 
geleid, vijf trainingsdagen gegeven, en twee-
maal gesproken tijdens het tweedaagse 25 
jaar jubileum van de Kerk van de Nazarener in 
Bangladesh. Daarnaast waren er veel gesprek-
ken met nationale leiders, zendelingen, veld-
leiders (FSC’s) en de algemeen superintendent 
Dr. Duarte. Vele uren zijn besteed aan het 
reizen met vliegtuig en auto. 
 

Na vier jaar is dit echter een bekend parcours 
geworden. Het voelt vertrouwd aan wanneer 
we het gezicht van de districtssuperintendent 
zien, die ons komt ophalen op het vliegveld. 
De straat die naar het districtskantoor leidt, 
herken ik voordat het gebouw zichtbaar wordt. 
Een van zijn kinderen vraagt onbevangen of 
we een spelletje kunnen spelen.  
 

Kortom Annemarie en ik hebben wonderlijk 
genoeg onze draai gevonden in dit reizend 
bestaan, en we hebben beiden het besef dat 
we met ons werk de roeping van Christus in 
ons leven beantwoorden.  
 

Eind 2017 hebben we de eerste termijn van 
vier jaar zendingswerk in onze Eurasia regio 
afgesloten. We hebben toen ook gebeden over 
de vraag of we een tweede termijn van vier 
jaar beschikbaar zouden zijn. Hier hebben we 
gemotiveerd ‘ja’ op gezegd. De Here God 
heeft ons veel geleerd deze jaren, en we willen 
graag voortbouwen op wat we bereikt hebben. 
Het heeft ons de nodige tijd gekost om een 
nieuw leef- en werkritme te vinden. De omvang 

van de regio, maar ook de (nieuwe) leiders, 
vragen om regelmatig contact, en dus veelvul-
dig reizen. Dus hebben we aan het begin van 
2017 besloten om minder in Nederland en 
meer in Büsingen op het regiokantoor te zijn. 
Die verschuiving is goed bevallen. 
 

We zijn dan wel minder aanwezig in Neder-
land (tegen de zin van onze families), maar zijn 
dankbaar voor de groep Nazareners die ons 
volgt op Facebook. Sinds begin 2017 hebben 
we een support team o.l.v. Rolf Noordhof. 
Onze gemeente in Utrecht, The Living Tree, 
toont zich betrokken. Ik vind het bijzonder dat 
ieder van onze 7 veldleidersechtparen (FSC’s) 
op zondag 22 april in even zoveel gemeentes 
in ons district preken, een unieke zendingsge-
legenheid. 
 

Bij terugkeer in Nederland blijft het me verba-
zen om te zien hoe zeer Noordwest Europa 
qua geloof uit de pas loopt met de rest van de 
regio. Het vanzelfsprekend ongeloof in onze 
samenleving is elders echt niet de norm. Gees-
telijke vragen vormen voor honderden miljoe-
nen een wezenlijk en normaal deel van hun 
leven. Dit geeft me hoop. Maar ik merk ook 
dat het niet vanzelfsprekende van geloof in 
NW Europa me ook helpt om elders in de 
regio kritisch vooruit te kijken en te anticipe-
ren. 
Het verzoek van Paulus om te bidden zodat het 
woord van God ‘snelle voortgang heeft’ (2 
Thess.3:1) is tot leven gekomen door wat ik 
deze jaren gezien heb. Het gebeurt echt, maar 
gaat dikwijls samen met grote crisissen, ar-
moede, en onderdrukking. Hierin vraagt Gods 
Geest mij telkens om moed. 
 

Hoogachtend, 

Arthur Snijders 
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Rapporten van districtsbevoegden 

Pastor Paul Brouwer - Breda
 

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

Discipelschap heeft als thema het hele jaar 
door in de gemeente geklonken. Naast het 
onderwijs en het gesprek erover gaat het voor-
al om het doen. Daar willen we ons meer op 
richten door een 24/7 gemeente te zijn. We 
gaan de reguliere samenkomsten aanvullen 
met de mogelijkheid om op de doordeweekse 
dagen elkaar te ontmoeten. Juist in onze da-
gelijkse verhalen kunnen we elkaar echt leren 
kennen en elkaar tot hand en voet zijn. Zo 
krijgen vriendschappen meer kans en kunnen 
we met elkaar meeleven en elkaar leren lief-
hebben. Zo ontdekken we waar we nog vor-
ming nodig hebben en hoe God ons toerust 
tot dienstbaarheid van anderen. 
 

Het is één van de uitkomsten van de maande-
lijks Missie & Visie samenkomsten. Op deze 
bijeenkomsten staan we stil bij de voortgang 
van de gemeente en onze zendingsactiviteiten. 
Zo willen we herkennen wat de Heer zegent en 
waar we onze aandacht op mogen richten als 
arbeiders in Zijn naam. 
 

Er gebeurt natuurlijk veel meer. We zijn dank-
baar voor onze jongvolwassenen. Deze groep 
(Team Jesus!) kreeg een kern die trouw iedere 
donderdag samenkomt en zo timmeren zij aan 
de weg. Mooi om van de zijlijn te zien dat hun 
onderlinge relaties groeien en dat het hen 
vormt.   
 

We zien ook het contact met de omringende 
wijken enorm groeien. We hebben maandelijks 
een Kids-Inn en twee jaar geleden was het 
bijna afgelopen wegens gebrek aan opkomst. 
Nu zien we geregeld 20 kinderen deelnemen. 
De lokale wooncorporatie heeft haar intrek 
genomen in het gebouw en daarmee zijn tal 
van sociale activiteiten meegekomen. Zo ont-
moeten we weer meer mensen. Fijn!      

Onze gedachten gaan ook uit naar een Chris-
telijk Centrum. Breda kent vele duizenden 
christenen en weinig bijeenkomsten die he-
dendaagse thematiek aansnijden vanuit een 
christelijk perspectief. Zou het een kans kun-
nen zijn om kleine conferenties en themada-
gen te organiseren? We kunnen dan als gast-
heer functioneren terwijl de genodigde spre-
kers hun verhaal overbrengen. Stel, we hebben 
een jaaragenda met vijf of zes bijeenkomsten 
en een praise-avond. Zo kan ons netwerk 
groeien terwijl we een christelijk geluid laten 
horen in de stad. 
 

Terwijl we zo nadenken over allerlei dingen 
trekken we samen over bergtoppen en door 
dalen. Zo is er de vreugde van de geboorte 
van een kind en het onderdompelen van men-
sen, en zo is er het verdriet door afscheid van 
hen die verder trekken, door ziekte en het ver-
lies van geliefde naasten. We vieren feest ter-
wijl we samen het lijden dragen in afwachting 
van het volmaakte. 
 

Voor mijzelf had 2017 ook een paar persoon-
lijke hoogtepunten. Ik heb mijn diploma mo-
gen ontvangen op de vorige Districtsvergade-
ring. Fijn! Door het jaar heen heb ik meer tijd 
vrijgemaakt voor ontspanning met Mariëtte en 
het gezin dan andere jaren. Dit is erg goed 
bevallen! Ik ben ook blij dat de primaire ver-
antwoordelijkheid voor het gebouw niet meer 
bij mij ligt. Door deze ontlasting heb ik nu 
meer tijd voor andere dingen. Ik voel mij hier-
door gesterkt voor het jaar wat voor mij ligt. 
Gods zaak heeft arbeiders nodig en we bevin-
den ons in een omgeving waar nog niet veel 
mensen Zijn liefde kennen. 
 

In afhankelijkheid en in liefde verbonden, 
Pr. Paul Brouwer 
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Dhr. Jonathan Elderkamp 

Geachte ds. Snijders, ds. Holleman, leden en vrienden, 
 
“God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de 
tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.”  

(Prediker 3:11) 
 

Bovenstaand vers heeft mij geholpen in de 
terugblik naar afgelopen jaar. Het was een 
jaar waarin ik voor het eerst mijn districtsbe-
voegdheid mocht ontvangen, een jaar waarin 
ik na zes jaar afscheid heb genomen van het 
jeugdwerk in de KvdN Vlaardingen, een jaar 
waarin ik mocht groeien in het preken, een 
jaar waarin ik deel was van Rotsvast in de 
Bijlmer, een jaar waarin ik mij welkom voelde 
bij andere predikanten tijdens de kloosterre-
traite en jaar waarin ik mocht ontdekken hoe 
waardevol het is om prioriteiten te stellen. Het 
is een lange lijst en er is nog veel meer over te 
zeggen maar er is gevraagd het verslag niet te 
lang te maken. 
 
In de zomer 2016 ervoer ik een roeping om 
mee te gaan doen als teamleider bij Rotsvast 
Bijbelschool in Amsterdam ZuidOost. Met veel 
enthousiasme heb ik dat gedaan. Fantastisch 
om met jongeren mee te mogen lopen. Zoals 
vaak met dit soort activiteiten zijn het niet al-
leen de jongeren die veel leren, maar ik heb 
zelf ook veel mogen leren. Bijvoorbeeld de 
straat op gaan om te evangeliseren. Ook 
mocht ik zien dat pijn uit het verleden nu een 
bron was om uit te mogen putten in mijn be-
diening. 

Wat ik ook mocht ontdekken is dat er meerde-
re roeping tegelijk zijn en deze kunnen in con-
flict met elkaar komen. In mijn geval kwam ik 
erachter dat ik niet aan alles wat ik belangrijk 
vind tegelijk de volle aandacht kan geven. Ik 
besteedde te weinig aandacht aan Annemarie 
doordat ik veel weekenden weg was zonder 
haar. Uiteindelijk moest ik een keuze maken 
om iets te veranderen. Door gesprekken met 
de DRGS, Ds. Jan de Haan en enkele vrienden 
heb ik besloten mijn taken bij Rotsvast neer te 
leggen vanaf 2018. 
 
Al met al is het een dubbel jaar geweest waar-
in ik veel geleerd heb maar ook mijzelf voorbij 
ben gerend. Ik ben dankbaar dat er mensen 
zijn die mij hierop gewezen hebben. Januari 
2018 is dan ook een maand geweest waarin 
ik het rustig aan heb gedaan en extra tijd met 
Annemarie mocht doorbrengen. Ik ben dank-
baar dat in alles wat ik heb mogen doen God 
heb kunnen dienen en ik kijk ernaar uit dat in 
2018 ook weer te blijven doen. 
 
Met hoogachting voorgelegd, 
 
Jonathan Elderkamp 
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Pastor Clementine Koper – Haarlem 

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

…want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht… (Psalm 36:10) 

2017 is een bewogen jaar geweest.  We heb-
ben als kerk en als district het 50-jarig jubile-
um mogen vieren op 13 mei. Dat was voor 
onze gemeente zeker bijzonder omdat de Ne-
derlandse kerk begonnen is in Haarlem. Deze 
dag is door een speciale commissie vanuit de 
kerk en het district voorbereid en een groot 
aantal leden, vrienden en ook kinderen van 
alle gemeentes hebben deze dag mee kunnen 
vieren. We stonden onder meer stil bij het 
vooruit kijken naar de volgende 50 jaar. Waar 
staan we dan, waar wíllen we staan en wat is 
daarvoor nodig?   
 

2017 was het tweede jaar waarin we vacant 
waren. We hebben gemerkt dat dit twee kan-
ten met zich meebrengt. Aan de ene kant is er 
in 2016 al een start gemaakt met het opnieuw 
kijken naar onze missie en visie, dat is afge-
rond in 2017 en is als erg waardevol ervaren. 
Aan de andere kant hebben veel gemeentele-
den en kerkenraadsleden hard moeten werken 
om de lopende zaken draaiende te houden. 
En dat is voor sommigen een zware taak ge-
weest.  
 

In maart van 2017 heeft de kerkenraad het 
vertrouwen van de gemeente gekregen om mij 
als interim-pastor aan te nemen voor 20 uur. 
Het was belangrijk om zaken op te kunnen 
pakken die wat waren blijven liggen. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat de gemeente meer conti-
nuïteit kreeg in de preekbeurten en dat er veel 
energie op huisbezoeken en op de NJI is inge-
zet. 
 

Vlak voor de zomer heeft de beroepingscom-
missie het advies aan de Kerkenraad voorge-
legd om mij samen met Daniel te beroepen als 
voorgangers van de gemeente (beide voor 
50%) Dit advies is vervolgens door de Kerken-
raad overgenomen en na de zomer aan de 
gemeente voorgelegd.  
Vanaf 1 november 2017 ben ik aangesteld als 
voorganger van de gemeente! Daniel is 1  
januari 2018 ook gestart. 

Naar aanleiding van het visietraject in de va-
cante periode is er hard gewerkt aan het uit-
werken van visie op het niveau van de verschil-
lende teams. Deze plannen zijn gepresenteerd 
op de zogeheten: half-op-weg- vergadering in 
het najaar. Het was voor het eerst dat we deze 
vorm van evaluatie hebben gehouden. En het 
was positief.  
 

Kortom, we hebben als gemeente ervaren dat 
we in afhankelijkheid van God moeten hande-
len. Dat, wanneer we dichtbij de Bron blijven, 
Hij ons de weg zal wijzen. Hij is de enige 
Wegwijzer die we nodig hebben.  
We zijn enorm dankbaar dat we Gods nabij-
heid en leiding hebben ervaren het afgelopen 
jaar. 
En we geloven dat God ons in 2018 door-
gaand Zijn weg zal laten zien.  We zien er 
samen met de kerkenraad en de gemeente 
naar uit wat 2018 voor ons zal brengen. 

Met hoogachting voorgelegd,  

Clementine Koper 
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Pastor Daniel Koper - Haarlem 
 

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

Vertrouw op de Heer met je heel je hart, steun niet op eigen inzicht.  
Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.              (Spreuken 3:5 en 6)

2017 was voor Clementine en mijzelf in veel 
opzichten een bijzonder jaar. Ik heb de ge-
meente vanuit mijn rol in de Kerkenraad mo-
gen dienen en daarnaast verschillende andere 
taken mogen uitvoeren waarin ik mijn gaven 
en talenten heb mogen inzetten en verder heb 
mogen ontwikkelen. 
 

Ik ben dankbaar voor de vele preekbeurten die 
ik heb mogen houden. Deze waren voorname-
lijk in Haarlem (1 x in de 6 weken). Daarnaast 
ben ik te gast geweest In Hoekse Waard en 
Nijmegen en heb ik buiten de kerk bij 2 rouw-
diensten mogen spreken.  
 

Daarnaast ben ik onder andere bezig geweest 
met geven van Netwerktrainingen (ontdekken 
van je gaven), ben ik lid van het samenkomst-
team en ben ik betrokken bij het gebedswerk 
in de gemeente.  

Zoals ook te lezen is in het verslag van  
Clementine, zijn Clementine en ik eind 2017 
als nieuwe (duo)-voorgangers beroepen in 
Haarlem. Het hele traject heeft de nodige tijd 
in beslag genomen, maar we hebben hierin 
steeds het volle vertrouwen gehad dat we hier-
in Zijn leiding zouden mogen zien en dat voor 
ons daarom iedere uitkomst van dit traject 
goed zou zijn. We zijn ontzettend dankbaar 
voor het grote vertrouwen die we van de  
gemeente hierin hebben mogen ontvangen. 
We zien er echt naar uit hoe God onze  
bediening de komende tijd vorm gaat geven.  
 
Met hoogachting voorgelegd, 

Daniel Koper 

 

Pastor Helmine Pronk - Zaanstad 
 

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

Het is een geweldig voorrecht om te mogen 
werken als diaconaal pastor in Justitieel Com-
plex Zaanstad. Dit werk mag ik doen vanuit 
DSG De Sluis. En gezonden vanuit de Kerk van 
de Nazarener. Die zending betekent erg veel 
voor mij; het is geweldig om te weten dat het 
werk wat ik mag doen, gedragen wordt door 
de kerk. Dat er voor de mannen in de gevan-
genis gebeden wordt en er verschillende men-
sen vanuit de kerk betrokken zijn als vrijwilli-
ger. Vanuit DSG De Sluis willen we graag een 
brug vormen tussen de kerk binnen- en buiten 
de gevangenis. We leggen contact met de 
mannen binnen en hopen dat we hen dan ook 
kunnen ondersteunen als ze weer terugkeren in 
de maatschappij. Als u meer wilt weten over 

het werk wat we in de gevangenis doen kunt u 
dat vinden op www.dsgdesluis.nl.  
In dit verslag noem ik alleen een aantal activi-
teiten die wat mij betreft de kern vormen van 
het werk wat wij mogen doen: De kerkdien-
sten, de Alpha cursus en de vader-kind dagen. 

Naast het werk in de gevangenis ben ik dit jaar 
tot september betrokken geweest als netwerk-
pastor en coördinator missionaire activiteiten 
in de kerk in Zaanstad. Het was voor mij een 
bijzondere ervaring om deel uit te mogen ma-
ken van het pastorale team en als pastor te 
mogen functioneren voor een deel van de 
gemeente. Daarnaast zijn er in de afgelopen 
jaren verschillende missionaire activiteiten ont-
staan, sommige daarvan zijn opgepakt door 
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de gemeente. Andere initiatieven zijn weer 
gestopt.  
We zijn als gemeente met elkaar op zoek naar 
manieren om missionair aanwezig te zijn in de 
Zaanstreek. Dit is geen makkelijke zoektocht 
maar zeker de moeite waard. 

Vanaf september zijn we gestart met een  
‘discipelschapsgroep’ waarin we met elkaar 
ontdekken wat het betekent om in het dagelijks 
leven een volgeling van Jezus Christus te zijn. 
Daarnaast ervaar ik het als een voorrecht om 

maandelijks voor te gaan in een avonddienst. 
Waarin ruimte is om te experimenteren en 
samen te zoeken naar manieren om God en 
elkaar te ontmoeten in muziek, gesprek en het 
vieren van het avondmaal.  
Ik ben ons voorgangersechtpaar, Antonie en 
Wilma Holleman, heel dankbaar voor de on-
dersteuning en ruimte die ze mij geven om te 
groeien als persoon en als pastor in deze 
mooie gemeente in Zaanstad.  

Helmine Pronk - De Graaff

 

Mw. Ank Verhoeven 
 

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

Mijn eerste jaar als districtsbevoegde zit er 
bijna op. In de praktijk is er niet zoveel veran-
derd door het ontvangen van mijn districtsbe-
voegdheid, maar mijn bediening is blijven 
groeien en daar ben ik heel dankbaar voor. 

In 2017 heb ik ruim twintig keer gepreekt, 
zowel in de Kerk van de Nazarener als in de 
Protestantse Kerk in Nederland, waarin ik door 
mijn registratie als Kerkelijk Werker nog steeds 
mag voorgaan in diensten. Twee verschillende 
soorten diensten, maar beiden tot eer van on-
ze God en Vader en met als doel om de men-
sen de liefde van God te laten ervaren. Mijn 
preekervaring neemt dus toe en ik leer er 
steeds meer zelf van te genieten. Ik mag vaak 
terugkomen in gemeentes, waardoor ik daar 
de mensen ook steeds meer leer kennen en er 
soms wat pastorale contacten ontstaan (hoe 
oppervlakkig ook). Ook dat ervaar ik als heel 
bijzonder. Hierdoor groeit ook mijn verlangen 
uiteindelijk een eigen gemeente te mogen 
dienen.  
 
Twee jaar geleden heb ik in Vlaardingen de 
functie “Hoofd Onderwijs” op mij genomen en 
van daaruit een onderwijs/ discipelschapspro-
gramma op mogen zetten, genaamd 3DAY. 
Door de medewerking van goed gekwalifi-
ceerde mensen uit de gemeente kunnen we 
daarin tweewekelijks een gevarieerd onder-
wijsprogramma aanbieden. 3DAY verwijst 

vooral naar het in de gemeente bekende be-
grip van Liefde 3D: de liefde voor God, voor 
de naaste en voor jezelf. De cursussen sluiten 
aan bij een of meerdere van deze drie gebie-
den en bieden de mogelijkheid om te groeien 
in liefde voor God, voor de naaste en voor 
jezelf. Ongeveer tien procent van de gemeente 
maakt op dit moment gebruik van de cursus-
sen; de reacties van de deelnemers en cursus-
leiders zijn buitengewoon positief. Ook zien we 
dat er af en toe mensen van buiten de ge-
meente deelnemen aan de cursussen en dat 
hopen we in de toekomst verder te kunnen 
uitbouwen. 
 
Na het ontvangen van mijn districtsbevoegd-
heid is er een gesprek ontstaan met Ds. Mohn 
over het officieel maken van mijn bediening, 
zodat de werkzaamheden in de gemeente 
kunnen meetellen in het toewerken naar ordi-
natie. In overleg met de bestuursraad is hieruit 
een aanstelling als (onbezoldigd) “assistent-
predikant met focus op discipelschap” (zet dat 
maar eens op een visitekaartje!) uit voortge-
komen. Met ingang van 1 oktober jl. is mijn 
takenpakket dan ook verbreed en mag ik 
meedenken en meewerken in andere afdelin-
gen, zoals het kinderwerk, de NJI (Xperience) 
en huiskringen, om ook daar de visie van de 
gemeente ten aanzien van discipelschap ver-
der vorm te geven. 
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Mijn eigen focus op discipelschap is scherper 
geworden door te dienen in de DRCL en door 
mijn masteropleiding Biblical and Theological 
Studies aan Trevecca Nazarene University. 
Mijn eindscriptie zal hopelijk een bruikbaar 
advies in zich dragen voor het uitwerken van 
discipelschap in het District. De studie hoop ik 
eind februari af te ronden.

Met dit schrijven wil ik mijn dank uitspreken 
aan God, die nooit opgeeft om te roepen en 
te heiligen, aan mijn man die me steunt in mijn 
bediening en aan de leden van de geestelijke 
stand, met wie ik mij verbonden mag weten en 
voelen. 
 

In dankbaarheid voorgelegd, 
 

Ank Verhoeven
 

Dhr. Pieter Wilson 
 
Geachte ds. Snijders, ds. Holleman, leden en vrienden, 

Afgelopen jaar was een jaar van relatieve rust 
vergeleken met het jaar ervoor. (In 2016 raak-
te mijn broer vermist en zijn we een grote 
zoekactie gestart). Mijn roeping werd meer iets 
van ‘een punt in de toekomst’ naar een reali-
teit hier en nu. Ik geloof dat ik hier nu op mijn 
plek ben in onze bijzondere gemeente. Ik ge-
niet van de functie van assistent-predikant in 
Rotterdam. Het krijgen van mijn districtsbe-
voegdheid heeft bijgedragen aan het minder 
kijken naar de toekomst en meer leven in het 
nu. 
 
Ieder jaar weer heb ik momenten waarop ik 
gedwongen word kritisch te kijken naar waar ik 
mee bezig ben. God laat me groeien en ver-
anderen. Mijn omgeving en de gemeente ver-
anderen maar God blijft dezelfde. Hij bouwt 
de gemeente maar vraagt mij om discipelen te 
maken. De vraag hoe dit te doen zal een blij-
vende zoektocht zijn verwacht ik. Afgelopen 
twee jaar heb ik me wat meer met bestuurlijke 

taken binnen de gemeente beziggehouden. 
Hierin miste ik wel de tijd om bijbelstudies voor 
te bereiden, te geven en in gesprek te zijn met 
mensen. Hier hoop ik het nieuwe jaar dan ook 
meer tijd voor te hebben.  
 
Bezig zijn in de gemeente levert soms mooie 
resultaten op maar soms ook niet. Intussen is 
God altijd aan het werk en ontstaat er vaak 
later of op een andere plek iets moois. Soms 
heb ik daar aan bijgedragen en een andere 
keer helemaal niet. Dit geeft voor mij het vol-
gen van Jezus een bijzondere dynamiek. Het is 
Zijn werk, Zijn gemeente en ik mag daarin een 
rol spelen. We kunnen God niet controleren of 
voorspellen. We mogen God leren kennen en 
herkennen.  
 
Iedere stap die ik zet achter Jezus aan wordt 
het licht van zijn Heilige Liefde feller en besef 
ik nog meer dat ik Hem nodig heb.  
 
Pieter Wilson 
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Ter informatie 

DNJI-voorzitter 
 

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

Soms schieten er van allerlei woorden door 
je hoofd, maar weet je niet hoe je het op 
papier moet zetten. Het afgelopen jaar is er 
van alles gebeurd en in dit verslag neem ik 
jullie kort mee naar de activiteiten die het 
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Een 
terugblik naar verschillende gebeurtenissen 
en vooruitkijken naar wat er in de toekomst 
mag gaan gebeuren! 
 

Inspirerend, bemoedigend en waardevol NYI 
convention in Manchester 
Eind juni waren wij als DNJI-raad in Man-
chester voor de NYI (Nazarene Youth Inter-
national) General Assembly. Wij hebben er 
bewust voor gekozen om naar Manchester te 
gaan in plaats van naar Amerika, zodat wij 
als gehele raad en samen met Jonathan  
Elderkamp als afgevaardigden aanwezig 
konden zijn en contacten konden leggen met 
de andere internationale NJI’s. 
Wij vonden het ontzettend inspirerend om de 
verschillende werkwijzen te horen en te leren 
hoe anderen bepaalde dingen aanpakken. 
Een groot voorbeeld is de NYI raad in  
Engeland. Daar zitten naast volwassenen ook 
tieners in de raad, die input geven over de 
komende activiteiten en aangeven waar tie-
ners behoefte aan hebben. Duitsland is op 
zijn beurt weer heel goed in het opleiden en 
coachen van jeugdleiders. Naast het uitwis-
selen van ideeën, was het ook erg fijn om 
moeilijke onderwerpen en zorgen met elkaar 
te kunnen delen. 
In zo’n grote vergadering, die ook nog eens 
via een internetverbinding op negen verschil-
lende plaatsen en in zes verschillende talen 
werd gehouden, voelde het af en toe alsof 
onze stem in de massa verloren ging. Daar-
om was het des te fijner dat wij in persoon 
contact konden maken met de andere NJI’s. 
Wij zijn weer opnieuw geïnspireerd om gave 
dingen te doen voor onze tieners en ons dis-

trict. En wij weten dat andere landen met ons 
meedenken en meebidden. Gods liefde kent 
geen grenzen en samen mogen wij een licht-
je zijn in de wereld! 
 

DNJI Zomerkamp 
De week waarin je tekort aan slaap hebt, 
activiteiten doet die je in het dagelijks leven 
niet doet en vriendschappen voor het leven 
maakt. Het afgelopen jaar vond het zomer-
kamp plaats op dezelfde locatie als vorig jaar 
in Someren. In totaal gingen er 135 tieners 
en 96 medewerkers mee.  
 

Ondanks de vele regen, die in de week viel 
waardoor het programma vaak werd aange-
past, hebben we letterlijk een ‘’spetterende’’ 
week met elkaar beleeft. Tieners hebben hun 
zorgen achter zich mogen laten, God ont-
moet en opnieuw zich opengesteld voor 
Hem. Het blijft bijzonder om te zien hoe God 
in zo’n week bezig is! In dit verslag wil ik alle 
medewerkers die zich hebben ingezet het 
afgelopen jaar bedanken. Wat waardeer ik 
het hoe jullie je keer op keer inzetten voor de 
tieners; ervoor zorgen dat ze zich geliefd 
voelen; dat jullie ze helpen in hun geloofs-
groei en persoonlijke vragen die zij hebben. 
 

Breakout XL 
Reizen door heel Nederland met een op-
blaasbeest. 91 tieners waren een weekend 
lang op de vlucht voor de hunters. Misschien 
heb je de foto’s wel voorbij zien komen. In 
november stond er een ontzettend gaaf spel-
weekend op het programma. De tieners be-
gonnen in Rotterdam op een geheime loca-
tie. Ze moesten verschillende opdrachten 
uitvoeren zonder gepakt te worden. Abseilen 
van de toren van de Kerk van de Nazarener 
in Dordrecht tot aan paintballen midden in 
een weiland. Na een hele dag opdrachten te 
hebben uitgevoerd, kwamen de tieners aan 
bij gastgezinnen waar de gemeente in Zaan-
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stad voor had gezorgd. Moe en voldaan 
zaten de tieners aan hun pannenkoeken die 
ze zelf moesten bakken. Dit is slechts een 
hele korte versie van dit fantastische week-
end. Kijk hier de aftermovie van dit weekend.  
 

DNJI Raad 
Een goede basis. Als ik terugkijk naar het 
afgelopen jaar kan ik wel zeggen dat de 
DNJI raad een goede basis vormt. Blij ben ik 
dat velen van ons het afgelopen jaar zich 
opnieuw hebben ingezet binnen de DNJI 
raad en dat wij ook nieuwe leden hebben 
mogen verwelkomen. Het is fijn om met ver-
trouwde mensen om je heen te werken en 
elkaar aan te vullen. Afgelopen jaar heeft 
Gerrie Huizinga ons pastoraal ondersteund 
daar zijn wij haar dankbaar voor. 
 

DNJI jongerenraad 
Zoals ik al eerder noemde in mijn verslag 
heeft de NYI raad in Engeland ons geïnspi-
reerd. Waarom zou je de magische leeftijd 
van 18 jaar bereikt moeten hebben om deel 
te nemen in een bestuur? Als DNJI raad zijn 
wij er voor de tieners, wij willen graag hun 
mening horen. Daarom is het belangrijk om 
hen er ook bij te betrekken! Op zomerkamp 
hebben wij 7 tieners, uit verschillende ge-
meentes, via een opdracht gevraagd of zij 
aankomend jaar met ons willen meedenken. 
Vol enthousiasme zijn zij dit avontuur aange-
gaan en hebben wij al twee vergaderingen 
met elkaar gehad.  
 

Lokale NJI’s 
Afgelopen jaren hadden wij binnen de DNJI 
raad een verdeling gemaakt onder de raad-
sleden wie contact had met welke NJI. Door 
verschillende omstandigheden merkten wij 
dat het ons niet altijd even goed lukte om 
continue contact te onderhouden met de 
lokale NJI’s. Voor aankomend jaar hebben 
wij bedacht om de NJI’s per cluster (regio 

Noord, Zuid en Midwest) bij ons uit te nodi-
gen op de vergaderingen, zodat wij met el-
kaar het gesprek kunnen aangaan over wat 
er leeft en waarbij wij elkaar kunnen helpen. 
We zien uit naar een mooie samenwerking! 
 

Vooruitkijkend 
Als ik vooruit kijk naar aankomend jaar zijn 
er verschillende uitdagingen. We zien dat 
jongeren de kerk verlaten en dat het lastig is 
om echt een commitment aan te gaan. Ook 
zien we dat de lokale NJI’s hard hun best 
doen, maar het aantal tieners helaas af-
neemt. Vooruitkijkend hoop ik dat we een 
eenheid met elkaar mogen vormen van het 
lichaam van Christus. Dat we in gesprek met 
de tieners (en ook de leiders) mogen gaan en 
dat we goed naar hen kunnen luisteren om 
ze dichterbij God te mogen brengen.   
 

Tot slot 
Het afgelopen jaar was het jaar waarin ik 
mijn bachelor diploma heb mogen behalen. 
Ik meer over mezelf heb geleerd en heb ge-
leerd om met tegenslagen om te gaan, maar 
ondanks de hoogte- en dieptepunten in het 
leven altijd op God blijf/bleef vertrouwen. 
Soms vind ik het lastig om de touwtjes uit 
handen te geven, maar het afgelopen jaar 
heb ik gezien dat het niet altijd gaat zoals je 
het zelf in je hoofd hebt. Zoals Spreuken 19 
vers 21 zegt: Een mens maakt allerlei plan-
nen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de 
HEER. 
 
Ik ben dankbaar voor mijn rol binnen de 
DNJI en hoop deze rol nog een jaar verder te 
mogen vervullen. Lieve familie, vrienden en 
raadsleden bedankt voor jullie vertrouwen in 
mij! 

In dankbaarheid aan u voorgelegd. 

Anne Fleur van Otterloo 
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Districtsjongerenwerker – Wouter van der Zeijden
 
Geachte ds. Snijders, ds. Holleman, leden en vrienden, 
 

Slaaptekort 
Op het moment van schrijven van dit verslag 
voelt het voor mij alsof het de laatste dag van 
zomerkamp is. Iedereen die ooit weleens is 
mee geweest op een zomerkamp van onze 
kerk weet wat dat betekent. Een groot slaapte-
kort door korte nachten, maar tegelijkertijd het 
gevoel dat je hoopt dat dit nooit eindigt.  
 

Esther en ik vormden de afgelopen week een 
kernteam, dat dit keer niet de eindverantwoor-
delijkheid had voor het succesvol laten verlo-
pen van een zomerkamp, maar we stonden 
aan het begin van de opvoeding van onze 
zoon Daan! De eerste week zit er inmiddels 
op. Bij een kamp ga je nu even lekker bijsla-
pen na een week hard werken. Ik ben bang 
dat dit er nu bij ons voorlopig nog even niet in 
zit… 

Reflectie 
Grote life changes roepen vaak op tot reflec-
tie. Toen we ontdekten dat Esther zwanger 
was, maakte ik eerst een dansje, maar al snel 
daarna kwam de vraag op hoe je de functie 
van districtsjongerenwerker en een rol als papa 
kunt combineren. Na 25 jaar meegaan met 
allerlei DNJI-activiteiten en 5 jaar daarvan als 
districtsjongerenwerker voelde het sowieso al 
wel als een mooi reflectiemoment. 
 

Door de geboorte van Daan werd ik min of 
meer gedwongen om de voornaamste taak die 
ik als jongerenwerker heb, het organiseren van 
het zomerkamp, over te dragen. 
 

Ik ben erg blij dat deze taak inmiddels in goe-
de handen ligt bij Anke van Dorst en Melanie 
en Harry de Vet. Ik ga overigens wel gewoon 
mee, maar meer op de achtergrond. 
 

Hierdoor krijg ik overigens ook echt de ruimte 
om het komende jaar na te denken over hoe ik 
een goede invulling kan geven aan mijn func-
tie als jongerenwerker. Ik wil een goede balans 
vinden tussen gezin en de functie. (Het afgelo-

pen jaar was ik al teruggegaan naar 4 uur, 
maar in de praktijk ben ik niet minder gaan 
werken) Tegelijkertijd durf ik inmiddels wel te 
zeggen dat ik een bepaalde mate van  
senioriteit hebt (wellicht niet binnen de alge-
mene kerk, maar zeker binnen de DNJI) en ik 
wil nadenken over hoe ik de functie beter 
daarop kan inrichten. 
 

Terugblik 
Als ik terug kijk naar vorig jaar dan zie ik aller-
lei interessante vragen waar we binnen de 
DNJI over kunnen en moeten nadenken. Ik 
kies er eentje uit om in dit verslag uit te lichten.  
 

De gekozen vraag is simpel. Wat mij betreft 
zelfs een grote open deur, waar je niet erg 
lang over na hoeft te denken. Het antwoord is 
wat mij betreft dan ook een duidelijk “nee”, 
dat kan ik nu alvast zeggen. Maar… In de 
praktijk blijkt de nee, toch eerder een “nee, 
maar…” en ligt het allemaal iets ingewikkel-
der. 
 

De vraag: Kun je tegen een lokale jongeren-
werker uit een willekeurige Kerk van de Naza-
rener, die daar goed functioneert en daar een 
heel jaar met een groepje jongeren optrekt, 
lief en leed deelt, hen discipelt en ze zo helpt 
om dichter naar God toe te groeien, op dis-
trictsniveau zeggen dat hij/zij niet mee mag op 
een districtsactiviteit? 
 

In het geval van het zomerkamp: Is er een 
goede reden te bedenken waarom een lokale 
leider die 51 weken met een groep jongeren 
optrekt niet die 52e week samen met hen op 
districtskamp zou mogen gaan? 
 

Ik had mijn mening al verklapt. In de praktijk 
ligt het echter nog best ingewikkeld. Laten we 
meteen even een stevige case pakken. Wat als 
die leider homo is? In de praktijk kan het zo 
zijn dat het in zijn/haar lokale kerk 51 weken 
geen probleem is, maar 1 week in het district 
wel. 
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De gemiddelde persoon die dit verslag leest, 
die waarschijnlijk alle gevoeligheden snapt en 
de dynamiek binnen het district begrijpt, kan 
mijn “nee” prima ombuigen naar een “nee, 
maar” of zelfs een duidelijk “ja”. Het is alle-
maal niet zo makkelijk en we mogen al lang 
blij zijn dat we met elkaar in gesprek zijn over 
ingewikkelde ethische vragen. 
 

De jongeren die optrekken met die leider heb-
ben daar echter helemaal niks aan. Die vinden 
dit ook een prima reden om de kerk te verla-
ten, ondanks de verwoede pogingen van alle 
lokale jongerenwerkers die zich elke week hard 
inzetten binnen de NJI.  
 

Met dit voorbeeld komt alles bij elkaar. Je zit 
op het snijvlak van ethische vraagstukken, pas-
torale gevolgen, de dynamiek binnen ons dis-
trict, visie op leiderschap en het gevolg dat dit 
alles heeft op de jongeren die (nu nog) in onze 
kerken zitten. 
 

Het is slechts één van de vele vragen en de 
daarmee gekoppelde uitdagingen die spelen 
binnen de DNJI. Hoewel ik het voorbeeld be-

langrijk vind gaat het mij er vooral om, om 
aandacht te vragen voor de jongeren in onze 
kerk. Ze bevinden zich vaak in ingewikkelde 
situaties, thuis op school of zoals hierboven 
omschreven in de kerk. Allerlei vragen komen 
op hen af die hun geloof op de proef stellen. 
Bid aub voor de jongeren in onze kerk en wees 
een goed voorbeeld. Stel je open voor de vra-
gen die ze hebben. De meeste jongeren hun-
keren naar “ouwelui” (als je ouder dan 25 
bent, dan ben je dat al!) die in hen geïnteres-
seerd zijn, naar hen luisteren en zich verdiepen 
in hun levens en de uitdagingen waar zij voor 
staan. 
 

Ik hoop het komende jaar in alle vragen, alle 
uitdagingen die we binnen onze kerk hebben 
een positieve bijdrage te kunnen leveren in 
mijn rol als jongerenwerker, waarbij ik vooral 
hoop dat jongeren in aanraking komen met 
Gods levensveranderende liefde. 
 
In dankbaarheid aan u voorgelegd,  
Wouter van der Zeijden 

 

Districtsjongerenwerker – Chantal Corneille

Ik weet dat dit verslag niet perfect is, maar dat 
laat ik even zo en dat moet ik leren.  
Het is namelijk een van de vele dingen die ik 
heb mogen leren het afgelopen jaar. Het hoeft 
niet perfect. Sterker nog, wanneer ik mijn focus 
op perfect houd, leef ik uit eigen kracht en 
duw ik onbewust God van me af.  
 

Het afgelopen jaar stond voor mij in het teken 
van een pijnlijk en verdrietig leerzaam traject 
in een Burn Out en het thema ‘afscheid ne-
men’.  
 

‘Afscheid nemen’ 
Afscheid nemen kan op allerlei vlakken en we 
maken het allemaal wel eens mee.  
Afgelopen jaar gebeurde dat bij mij op vele 
vlakken. Afscheid van collega’s, relatie, een 
aantal dierbare overleden, lokale kerk, faillis-
sement werk en ook afscheid nemen van een 
deel van mezelf.  

Bij afscheid nemen hoort verwerking. Bij ver-
werking hoort het durven aangaan van pijn en 
verdriet te voelen. Ik durfde dat niet aan en 
ging vluchten in heel hard werken. Het harde 
en vele uren werken, werd steeds erger. Ik was 
behoorlijk verslaafd aan werken.  
 

In Johannes 6:51 staat: "Ik ben het levende 
brood dat uit de hemel is neergedaald. Als 
iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeu-
wigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn 
vlees, ten bate van het leven der wereld."  
 

Hij wil ons meenemen in zijn eeuwigheid – 
nooit meer afscheid. Ik kan me daar absoluut 
geen voorstelling bij maken. Ik weet niet beter 
dan dat je in dit leven voortdurend afscheid 
moet nemen. 
 

Steeds weer gaan dingen voorbij, steeds weer 
laat je dingen achter je. Steeds weer blijven 
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alleen de herinneringen over. Maar Jezus be-
looft: Er komt een tijd dat je nooit meer af-
scheid hoeft te nemen. 
En Jezus kan dat beloven, want hij is God! 
 

Eén van mijn dierbare die ik heb verloren is 
mijn hond Bo. Een collega zei mij, dat Bo ook 
staat voor Burn Out. Door het vluchten in veel 
en hard werken, kon ik er op een gegeven 
moment niet meer omheen dat ik daar in zat. 
Het was in eerste instantie behoorlijk confron-
terend. Toppunt van falen en kwetsbaarheid 
toe laten. Belangrijkste wat ik na lange tijd 
mocht ontdekken is vooral dat ik al die tijd op 
eigen kracht weer bezig was, zonder God er 
daadwerkelijk in toe te laten in het gehele pro-
ces. Gek eigenlijk. Ik had toch juist geleerd om 
God in alles te betrekken, ik geloofde toch in 
Hem, ik had toch vertrouwen in Hem. In mijn 
verslag van vorig jaar schreef ik er juist wat 
over. Hoezo doe ik dit nu, ‘hoe dan’.  
 

Net als in een relatie en verbinding aan gaan. 
Wil God niets liever dan dat wij in vrije keus 
blijven werken aan de relatie. Daar aan wer-
ken kost tijd, aandacht en investeren. Hoewel 
we dit geregeld horen en ergens weten, zijn er 
van die momenten dat het ineens binnenkomt 
wat ons er vervolgens ook daadwerkelijk toe 
aanzet.  
 

Om bovenstaande privéomstandigheden heb 
ik, hoe naar ook, mijn functie als Jongeren-
werker even voor een groot deel stil moeten 
leggen. Wat maakt dat zo’n jaarverslag extra 
lastig is te beschrijven over mijn ingezette ta-
ken. De DNJI heeft mij veelal positieve energie 
gegeven en doet mij steeds keer op keer goed. 
Het was voor mij dan ook erg fijn om hele-
maal back to basic mee te gaan als family-
group leiding op zowel zomerkamp als Break 
Out XL weekend. Prachtig hierin is om te erva-
ren dat je vanuit een ander oogpunt weer con-
tact maakt met tieners en leiding. Eerder was 
dit op organisatorisch vlak, terwijl het nu mid-
den in de diepergaande verbinding staat met 
een groep tieners. Op dit level van contact met 
de tieners door bijzondere mooie gesprekken, 
plezier beleven en iets mee mogen geven over 

Gods Liefde is een geweldig mooie dienstbare 
taak.  
 

Vanuit de DNJI Raad ben ik niet voor niets 
‘community manager’, zoals wij dat hebben 
benoemd. Mijn kwaliteit en passie ligt vooral 
op het zien van mensen en daarin contact 
maken. Vanuit mijn achtergrond als pedagoog 
in combinatie met de avontuurlijke relatie met 
God en vanuit die echtheid daarin iets te mo-
gen betekenen voor de wereld om mij heen is 
iets bijzonder kostbaar, want het is vanuit mij 
zelf en wie ik ben. Ik vind echtheid belangrijk, 
want het geeft ruimte voor een veilige basis 
naar tieners. Kwetsbaar durven zijn, geeft ver-
trouwen in de relaties. 
 

Het voelde het afgelopen jaar vanuit mijn 
functie als Jongerenwerker nog steeds alsof ik 
enorm gefaald heb. Vergeef me dat ik niet 
meer heb kunnen geven voor de activiteiten en 
vooral de lokale NJI’s. Timing is nooit goed of 
komt nooit goed uit. Voor mij was het een tijd 
voor diepe in wezenlijke persoonlijke verande-
ring, wat overigens tijd kost.  
 

God weet dat ik hardleers ben denk ik en 
soms zo’n jaar als dit nodig heb om tot een 
bepaald besef te komen. Het lied ‘Oceans van 
Hillsong’ hielp mij wederom in dit proces.  
 

“You call me out upon the waters  
The great unknown where feet may fail 
And there I find You in the mystery 
In oceans deep, my faith will stand” 
 

Gerelateerd aan de bijbeltekst van Matteüs 14 
 

Ik heb bewust ervoor gekozen om 1 week een 
stille tijd te nemen met God. De dag starten 
met het boekje “dicht bij Jezus”, bijbel lezen en 
bidden. De gedachtes op papier zetten. Ver-
volgens gebed boekje bijhouden. Wandelen in 
de natuur.  
 

Ik ervaarde een soort vrede en rust. Ik leerde 
wederom opnieuw te vertrouwen en volharden 
in Gods kracht. Doordat ik dichter bij God 
kwam te staan, voelde ik weer verbinding. 
Voelde ik me steeds vrijer worden van angst, 
want wat er ook gebeurd God is erbij.  
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Dit is niet vanzelfsprekend. Het is een voor mij 
levenslang bijzonder avontuur waarin ik mag 
blijven investeren.   
 

In Johannes 8:12. zegt Jezus over zichzelf dat 
hij het licht voor de wereld is, dat wie hem 
volgt nooit meer in de duisternis loopt, maar 
licht heeft dat leven geeft. 
 

Zo ook het vooruitzicht van het nieuwe jaar. 
Kan ik voor nu alleen benoemen, ik laat me 
leiden wat God me brengt over 2018.  
 

In dankbaarheid aan u voorgelegd, 
 

Chantalle Corneille 
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EuNC 
 
Geachte ds. Snijders, ds. Holleman, leden en vrienden, 
 
Dit verslag is het tweede verslag van het nieuw 
gevormde bestuur voor EuNC-Nederland. Met 
ingang van 2016 is in overleg met de DAR een 
bestuur voor het Learning Centre samenge-
steld. Hiermee moet het doel, een zelfstandige 
school die het district dient, duidelijker worden. 
De gekozen structuur valt te vergelijken met de 
DRKG. Dat wil zeggen dat ook EuNC-LC NL 
werkt met een eigen begroting en beleidsplan, 
waar de DAR uiteindelijk verantwoordelijk voor 
is en waarvoor goedkeuring vereist is door de 
DV. Op dit moment wordt het bestuur ge-
vormd door: 
 

• ds. Antonie Holleman, DS, ex officio; 
• ds. Dennis Mohn, door de DAR benoemde 

oudste, ex officio; 
• dhr. Piet Boekhoud, door de DV gekozen 

(2017 – 2021) voor de Board of Trustees 
van EuNC Europa en daarmede automa-
tisch lid van het bestuur; 

• dhr. Harry de Bruijn, door de DV gekozen 
(2015 – 2019).    
 

Het bestuur en het Learning Centre worden 
ondersteund door dhr. Ronald Schuil, districts-
penningmeester. Ds. Erik Groeneveld, als co-
ordinator van EuNC-LC NL valt onder de ver-
antwoordelijkheid van het bestuur van EuNC-
LC NL, maar maakt geen deel uit van het be-
stuur. De coördinator woont wel de bestuurs-
vergaderingen bij. De coördinator vormt ook 
de link naar de Districtsraad Kerkelijke Oplei-
ding. Met ingang van dit jaar werkt de coördi-
nator nauw samen met Ds. Gideon de Jong 
die de rol van (onbezoldigd) ‘administrator’ 
voor het Nederlandse Learning Centre op zich 
heeft genomen. Ds. De Jong is voorganger 
van één van onze gemeentes in Berlijn en is 
reeds als ‘part-time faculty’ aan EuNC-Europa 
en als docent aan EuNC-NL verbonden. Hij zet 
zijn expertise nu ook in met betrekking tot o.a. 
het curriculum van EuNC-NL. 
 

EuNC-NL kent op dit moment een twintigtal 
studenten. Ongeveer tien van hen volgen vak-
ken op bachelor-niveau en het overige tiental 
bereidt zich via aanvullende vakken voor op 
districtsbevoegdheid of ordinatie. Ten behoeve 
van deze twee groepen studenten heeft de 
coördinator het afgelopen jaar gewerkt aan 
het professionaliseren van het Nederlandse 
Learning Center. Een uitvloeisel hiervan is dat 
het bestuur, met instemming van EuNC-
Europa, akkoord is gegaan met een samen-
werking met het Evangelisch College (EC). Het 
EC is een Nederlandse theologische school en 
biedt onder meer een opleiding op HBO-
niveau. De voornaamste reden voor de sa-
menwerking is het gegeven dat bij een te klein 
studentenaantal een vak via EuNC-NL geen 
doorgang kan vinden omdat het vak dan niet 
kostendekkend kan worden aangeboden. Om 
te voorkomen dat onze studenten hierdoor 
vertraging oplopen in hun studietempo, is be-
sloten om een aantal (niet-Wesleyaanse) vak-
ken via het EC te laten lopen. Dit eerste jaar 
heeft al laten zien dat onze studenten gebaat 
zijn bij deze samenwerking en daarom zal de 
samenwerking tussen EuNC-NL en het EC 
waarschijnlijk in het komend academisch jaar 
worden voortgezet.  
 
Nu het onderwijsprogramma voor de studen-
ten van EuNC stabieler wordt zal de coördina-
tor in het komend jaar werken aan het inzetten 
van de kennis en mogelijkheden van EuNC-NL 
voor overige belangstellenden in het district. 
De studiedag (3 maart 2018) met professor 
Thomas Jay Oord is daarvan een goed voor-
beeld, maar gedacht kan worden aan uitbrei-
ding van dergelijke studiedagen voor bijvoor-
beeld lekenpredikers of pastorale teams.  
 
In het komende jaar zal er een structurele op-
lossing gevonden moeten worden voor de 
afdracht van het Nederlandse district aan 
EuNC-Europa. Deze afdracht betreft momen-
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teel een (te) groot deel op de begroting van 
EuNC-NL in verhouding tot de inkomsten en 
andere uitgaven.  
Het bestuur heeft er vertrouwen in dat in het 

volgende verslag melding gedaan kan worden 
van deze oplossing.             

In hoogachting voorgelegd, 

Piet Boekhoud 
Voorzitter EuNC-LC NL

Financieel verslag EuNC 2017 

Staat van Baten en Lasten EuNC-NL 
 

 

  

 DECEMBER EuNC-NL

Werkelijk Begroting Werkelijk
2016 2017 Dec '17

INKOMSTEN

Algemene afdracht gemeenten -           32.235        32.010        
Bijdrage studenten 6.591         3.570          
Stimuleringsfonds studenten EUNC 1.338          
Subsidie DAR 2.385          
Rente -             

TOTAAL INKOMSTEN -           38.826        39.303        

UITGAVEN

Afdracht aan EuNC-Europa (2/3 x 32.010 - 5.500)  14.394        15.840        
EuNC coordinator 17.762        18.555        
Onkosten coördinator 750            1.093          
Afdrachten aan EuNC-NL 428            249            
Docentkosten 7.000         1.858          
Operationele kosten 815            379            
Kosten gerelateerd aan 2016 2.200          

TOTAAL UITGAVEN -           41.149        40.174        

RESULTAAT -           2.323-         871-            

Bestemmingsreserve Stimuleringsfonds studenten EUNC 1.338-          
Toe/Afname Algemene reserve 2.323-         2.209-          

Vrije algemene reserve € 2.795 € 586



75 
   

Toelichting: 

1. De eerste 6 maanden is de EuNC Coördinator 2 dagen per week aangesteld geweest om e.e.a. 
op te zetten. De extra kosten (ca 5.500,-) zijn gedragen door het EuNC - Europa. 

2. Onder de kosten van 2016 zitten enkele rekeningen en vereffeningen met studenten in, hiermee 
zijn alle oude zaken opgelost.  

3. De bijdragen van de gemeentes is aangepast voor Amersfoort vanwege een miscommunicatie 
over het aantal leden. 

4. Om aan de 2/3 afdracht regeling aan EUNC - Europa te kunnen voldoen is door de DAR een 
subsidie toegekend. 

Er wordt 1.338,- toegevoegd aan de bestemmingsreserve “Stimuleringsfonds Studenten EuNC”. 
Het verlies van 2.209,- wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. 
 
Balans 2017 

 

Toelichting algemene afdracht gemeentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penningmeester EuNC-NL 
Ronald Schuil 

  

December December December December
2016 2017 2016 2017

Item Debit Debit Item Credit Credit
Te ontvangen/te faktureren 
bedragen. 3.801 913 Nog te betalen kosten 1.072 0

Bankrekeningen 820 15.478 Nog af te dragen aan EuNC-
Europa 15.840

Vooruitbetaalde kosten 166 Vooruitontvangen 
cursusgelden 753 1.178

Nog te ontvangen Subsidie 
DAR 2.385 Stimuleringsfonds studenten 

EUNC 1.338

Eigen vermogen 2.795 586

4.620 18.942 4.620 18.942

EUNC bijdrage
Leden 15 euro per lid

Amersfoort 321              4.815,00                     
Breda 45                675,00                        
Dordrecht Crabbehof 227              3.405,00                     
Dordrecht Reeland 29                435,00                        
Emmaus 30                450,00                        
Haarlem 140              2.100,00                     
Hoeksche Waard 81                1.215,00                     
Nijmegen 70                1.050,00                     
Purmerend 96                1.440,00                     
Rotterdam 148              2.220,00                     
Utrecht 17                255,00                        
Veenendaal 43                645,00                        
Vlaardingen 702              10.530,00                  
Zaanstad 185              2.775,00                     

2.134          32.010,00                   
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DistrictsRaadChristelijkLeven 
 
Geachte ds. Snijders, ds. Holleman, leden en vrienden, 
 

Het fundament is gelegd, de bouw is gestart 
Het leggen van een fundament voor de DRCL 
van morgen was een belangrijk punt van aan-
dacht in het vorige DRCL-jaarverslag. Ambities 
zijn soms groter dan de tijd die beschikbaar is, 
maar de DRCL kan terugkijken op een jaar 
waarin het gezicht van de DRCL steeds meer 
vorm krijgt. De plek die de DRCL inneemt in 
ons kerkelijk landschap is nog zeker niet volle-
dig in beeld, maar er zijn mooie mijlpalen 
bereikt. Met dit verslag wil de DRCL jullie 
graag meenemen in de ontwikkelingen die we 
hebben doorgemaakt in het afgelopen jaar. 
 

In 2017 bestond de DRCL uit 4 personen: 
Marcel Veening, Paul Brouwer, Wilma Holle-
man en Ank Verhoeven. De DRCL vergaderde 
maandelijks en over het algemeen via Skype, 
omdat de leden erg verspreid wonen over Ne-
derland. Daarmee is overigens wel een mooie 
dekking gerealiseerd op de clusters die in het 
district vorm krijgen. Met de huidige bezetting 
is de geestelijke stand goed vertegenwoordigd 
in de DRCL. Aanvulling zoekt de raad nog 
steeds op het gebied van PR & Communicatie, 
Financiën en de rol van secretaris. Hiervoor 
wordt met nadruk gezocht in de jongere gele-
dingen van onze kerken, om daarmee de be-
trokkenheid en verbinding met de jonge gene-
raties binnen de DRCL te kunnen waarborgen.  
De missie van de DRCL is onveranderd en blijft 
gericht op het “stimuleren van verbindingen 
om kennis te delen en zo elkaar te helpen 
groeien in geloof”.  
 

Plek DRCL op de kerkelijke landkaart 
Een belangrijk aandachtspunt voor de DRCL is 
en blijft het innemen en waarmaken van haar 
positie op de kerkelijke landkaart van het dis-
trict. Het bieden van een plek van typische 
RCL-activiteiten onder de DRCL-paraplu, 
waardoor we meer kunnen leren van en delen 
met elkaar en de samenwerking die ontstaat 
focus en richting geeft. Daarin blijft de aanslui-
ting op de activiteiten en verantwoordelijkhe-
den van de DNJI, de DNMI, de DAR en de DS 

onveranderd belangrijk.  
 

De DRCL heeft inmiddels een redelijk stabiele 
kern gevormd voor haar organisatie en er 
wordt steeds meer zichtbaarheid gegeven aan 
haar rol en invulling in het district. In het vorige 
jaarverslag is er gesproken over de ontwikke-
ling van een visie die  
1) aansluit op de positie van de DRCL in ons 

kerkelijk landschap; 
2) een plek geeft aan DRCL ontwikkelingen 

binnen ons district en de gemeenten; 
3) en toekomstgericht vorm geeft aan deze 

activiteiten, ideeën en materialen. 
 

Op alle drie de punten zijn inmiddels vorde-
ringen gemaakt, maar het werk is nooit af. Er 
is weliswaar een eerste fundament gelegd, 
maar het bouwwerk daarop is nog sterk in 
beweging en dat zal de komende jaren verder 
vorm moeten krijgen.  
 

Reflectie op de activiteiten in 2017 
In 2017 is de DRCL bij de volgende onder-
werpen betrokken geweest: 

1) Kinderkamp  
2) SDMI Conventie in Indianapolis 
3) DRCL thema’s  
4) Veilige kerk  

 

Ad 1: Kinderkamp 
Het kinderkamp wordt gevormd door een team 
dat autonoom haar activiteiten vormgeeft. Zij 
kent een eigen (uitgebreide) organisatie met 
een degelijke financiële sturing. De DRCL is 
een klankbord voor het kinderkamp en biedt 
waar en mogelijk de middelen en ideeën aan 
die vanuit het DRCL gedachtengoed aanslui-
ting vinden op het kinderkamp. In september 
2017 heeft Annabell de Jong na een lange 
betrokkenheid bij het Kinderkamp haar functie 
neergelegd. Ze heeft een prachtig stuk werk 
geleverd, samen met haar team en we zijn 
dankbaar voor haar betrokkenheid en inzet 
tijdens haar voorzitterschap. Erik Lukassen en 
Marjan van Dijk hebben het stokje van  
Annabell overgenomen. Zij krijgen de mooie 
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taak om het kinderkamp de toekomst in te 
dragen en we wensen hen hierbij ruimhartig 
Gods zegen toe. 
 

Ad 2: SDMI Conventie in Indianapolis 
In juni 2017 vond de SDMI Conventie plaats 
in Indianapolis, voorafgaan aan de General 
Assembly. SDMI staat voor Sunday School & 
Discipleship Ministries International, wat wij in 
Nederland RCL noemen. Vanuit de DRCL wa-
ren Marcel Veening en Wilma Holleman afge-
vaardigd. De SDMI Conventie bestond uit di-
verse workshops en bijeenkomsten. Zowel bij-
eenkomsten waarin de leiders van de diverse 
DRCL’s in onze regio (Eurazië) elkaar ontmoe-
ten en bemoedigen, maar ook themagerichte 
bijeenkomsten. Discipelschap, zondagschool, 
demografie en verbinden over leeftijden, lei-
derschap, gebruik van social media voor 
community building en diverse andere thema’s 
waar op kon worden ingeschreven.  
 

De SDMI Conventie was een inspirerende bij-
eenkomst. Om samen met de Nederlandse 
delegatie te mogen ervaren hoe het is om on-
derdeel te zijn van een wereldwijde kerk (in-
drukwekkend om deel te zijn van aanbidding 
in een zaal met duizenden mensen uit de hele 
wereld). Maar vooral ook de verdieping in de 
themagerichte workshops. Waar mogelijk heb-
ben we de onderwerpen ook een plek kunnen 
geven op de agenda van de DRCL. Met name 
het thema discipelschap, waar we als district 
ook ons jaarthema aan hebben verbonden, 
maar ook het praktisch vorm geven van ICT-
middelen om het onderlinge contact en be-
trokkenheid te versterken. Er is al veel ontwik-
keld op dit gebied en we onderzoeken hoe we 
hier vorm aan kunnen geven voor het Neder-
landse district. 
 

Ad 3: DRCL Thema’s 
In 2017 lag de focus primair op leiderschap 
en discipelschap, zoals in het vorige jaarver-
slag al is gemeld. Dat de SDMI Conventie 
deze thema’s ook centraal had staan was na-
tuurlijk een cadeautje. Ook het thema veilig-
heid heeft in 2017 een belangrijke stap kun-
nen maken. Tegelijk is het altijd weer een uit-

daging om deze thema’s goed op de agenda 
te krijgen, zeker in een DRCL die nog bezig is 
zichtbaarheid te creëren en haar toegevoegde 
waarde vorm te geven.  
 

Daarom heeft de DRCL op de districtsdag van 
18 november invulling gegeven aan vier work-
shops: 

• Veilige kerk (twee workshops) 
• Discipelschap (verkenningen rond het 

thema) 
• DRCL in relatie met de lokale RCL’s 

(verwachtingen en samenwerking) 
 

De DRCL-bijdrage aan de districtsdag kwam in 
plaats van de oorspronkelijk geplande DRCL 
Conventie (de District Nederland versie). Door 
aanwezigheid op de districtsdag hebben we als 
raad invulling kunnen geven aan onze doel-
stelling: het stimuleren van verbinding.  

 

Discipelschap 
Rond dit thema blijkt een grote diversiteit te 
bestaan aan interpretaties. Het aantal deelne-
mers was groot en de verschillende meningen 
daarmee ook. Om discipelschap aan te moe-
digen in de plaatselijke gemeentes blijkt het 
erg belangrijk dat we het gesprek verder aan-
gaan over de verschillende opvattingen die er 
leven. Een ding staat wel vast, het woord disci-
pel betekent leerling. Een discipel is dus ie-
mand die wil leren van Jezus om de weg te 
gaan die Hij ons voorhoudt. Welke weg wij 
moeten gaan om elkaar daartoe aan te moe-
digen ligt nog open. In elk geval gaat het in 
eerste plaats om hartsverlangen. Het onder-
werp discipelschap zal daarom een belangrijke 
plek op de agenda van de DRCL blijven inne-
men. 
 

DRCL in relatie tot de locale RCL’s 
Op deze themasessie tijdens de districtsdag 
stond de vraag centraal hoe we om moeten 
gaan met de veranderende wereld waarin we 
leven. Wat betekent dit voor ons, voor ons als 
kerk, hoe nemen wij onze plaats hierin in, wat 
hebben we hiervoor nodig en in het bijzonder: 
wat hebben we nodig om in de Wesleyaanse 
traditie de toekomst tegemoet te treden. Een 
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interactieve sessie die veel gespreksstof opriep 
en naast de verschillen ook veel herkenning 
liet zien.  
 

De slotvraag was: wat verwacht je van de 
DRCL, met onder andere de volgende reacties: 
• Verbinden en kennis delen 
• Klankbord voor de lokale RCL 
• DRCL-proces spiegelen op lokale proces 

(leren van elkaar) 
• Verbindende factor tussen gemeentes 
 

Er zijn ruim 10 stellingen en vragen behan-
deld, waarvan we jullie de onderstaande 
weergave niet willen onthouden. De vraag 
‘Wat is de toegevoegde waarde van een 
DRCL?’ resulteerde in de volgende Word 
Cloud: 

 

Het structurele contact met de lokale RCL’s is 
nog niet structureel ingericht en de gesprekken 
op de benoemde thema’s hebben hiervoor 
waardevolle input geleverd. Het komende jaar 
zal het contact en de samenwerking met de 
lokale RCL’s dan ook verder vorm moeten 
worden gegeven. 
 

Ad 4: Veilige Kerk 
Terugkijkend is er minder bereikt dan we aan-
vankelijk hadden gepland. Toch heeft afgelo-
pen jaar veel goeds gebracht. Op de districts-
dag hebben we de kernpunten aangehaald 
voor het verder uitrollen van de Veilige Kerk 
voor de tweede helft van 2017 en begin 2018. 
De gesprekken hebben niet alleen meer inzicht 
gegeven maar er ook voor gezorgd dat er in 
de breedte verbinding ontstaat. Hier zit eigen-
lijk de grootste uitdaging die we samen heb-
ben. Niet alleen de inhoud samen bespreken 
maar ook op hoofdpunten, als geheel van 
lokale gemeenten, gezamenlijk vooruit bewe-
gen. En dat vanuit een adviserende rol van de 

DRCL. Ook hier zien we voortgang. Met wat 
inspanning kunnen we in de eerste helft van 
2018 zeggen dat we, als District in haar ge-
heel, de hoognodige aandacht voor fysieke en 
sociale veiligheid geborgd hebben. Dat zou 
een ware mijlpaal zijn! Daar is nog wel wat 
werk voor nodig maar het is zeker haalbaar. 
Voor de zomer van 2018 maken we de stand 
van zaken op door samen met de lokale ge-
meenten naar de voortgang te kijken terwijl we 
op de achtergrond werken aan de volgende 
stappen. 
 

De DRCL in 2018 
De thema’s Veilige Kerk en Discipelschap zul-
len in 2018 de kern vormen voor de dooront-
wikkeling van de DRCL. Daarnaast ook het 
onderzoeken hoe we moderne communicatie-
middelen kunnen gebruiken om de onderlinge 
verbinding te versterken. We blijven zoeken 
naar aanvulling van het DRCL-team, waarmee 
we de organisatie duurzamer kunnen maken 
en de communicatie en zichtbaarheid kunnen 
versterken. Zowel geografisch als demogra-
fisch verbinden op thema’s die ons bepalen op 
wie wij zijn en hoe wij ons zelf zichtbaar en 
dienstbaar maken aan de veranderende maat-
schappij om ons heen. 
 

Ter afsluiting  
Het fundament is gelegd, maar de bouwers 
zwoegen nog. We staan open voor iedereen 
die met zijn kennis en ervaring een bijdrage wil 
leveren aan het DRCL werkveld. Tegelijk zijn 
wij ons zeer bewust dat wij de zegen op onze 
activiteiten mogen verwachten van onze Heer. 
Psalm 127 is er duidelijk over: Als de HEER het 
huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.  
 

Het vertrouwen in Zijn betrokkenheid is prach-
tig verwoord in het Votum dat al tijdens de 
synode van Dordrecht in 1574 is samengesteld 
uit de psalmen 124:8, 146:6 en 138:8: Onze 
hulp is de naam van de HEER die hemel en 
aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeu-
wigheid en het werk van zijn handen niet los-
laat. 
 

Met dankbaarheid aangeboden, 
namens de DRCL, Marcel Veening
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DistrictsNazareneMissionsInternational 
 
Geachte ds. Snijders, ds. Holleman, leden en vrienden, 

“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in 
Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”                 (Hand.1:8 NBV) 
 

In dit verslag zijn een paar onderwerpen uitge-
licht die in 2017 te maken hadden met de 
taak van de DNMI om de plaatselijke gemeen-
te te helpen bij het uitvoeren van bovenstaan-
de opdracht. 
  
In juni zijn wij met vijf afgevaardigden naar de 
algemene NMI conventie in Indianapolis ge-
weest. De conventie startte met een terugblik 
op 100 jaar NMI, waarin vier thema’s aan de 
orde kwamen. Een onveranderde visie, actie 
wat mensen wereldwijd mobiliseert, impact op 
mensenlevens en verbinding met God en met 
elkaar. De NMI bevindt zich in een verande-
ringsfase waarin vanuit die verbondenheid 
nieuwe wegen moeten worden gezocht om als 
een multi-generationele en multiculturele be-
weging kerken te motiveren tot actie en im-
pact. Een nieuw NMI-logo is hier een eerste 
resultaat van evenals een vernieuwde constitu-
tie. In beiden komt met name een nieuwe fo-
cus op het betrekken van kinderen en jeugd bij 
zending terug. Dit onderwerp sloot aan bij ons 
verlangen om in onze snel veranderende 
maatschappij nieuwe, creatieve manieren te 
vinden om missie en mededogen onder de 
aandacht te brengen. Evenals het vinden van 
manieren om nieuwe generaties te laten parti-
ciperen in het zendings- en ontwikkelingswerk 
van onze kerk.  
 
In augustus heeft in Dordrecht een door M-
Power georganiseerde Eurasia Mission Orien-
tation plaatsgevonden, In dit weekend kwamen 
mensen van alle leeftijden uit onze regio bij 
elkaar om te oefenen met culturele verschillen 
en te onderzoeken of vrijwilligerswerk in het 
buitenland ook bij hen past. Er was een flinke 

groep Nederlanders aanwezig. Dit bleef niet 
zonder gevolgen. Met veel enthousiasme is 
Frank Holleman uit Zaanstad van september 
tot december in India geweest om communica-
tietraining te geven. Op moment van schrijven 
zijn Rob en Ria Kegel uit Amersfoort voor drie 
maanden in Lissabon om in een koffiehuis te 
helpen. En in de zomer van 2018 zullen Wou-
ter en Emmy Boor uit Dordrecht de kerk in 
Jeruzalem ondersteunen tijdens de verlofperio-
de van Shahade en Annabelle Twal, het voor-
gangersechtpaar van deze gemeente. Het is 
mooi te zien dat mensen uit diverse gemeentes 
en uit verschillende generaties zich geroepen 
weten om met passie en met inzet van gaven 
en talenten te dienen in een andere cultuur 
waar zij tot zegen mogen zijn, maar ook zegen 
mogen ontvangen. 
 
Dit heb ik persoonlijk ook mogen ervaren toen 
ik in oktober mee ben geweest met het Werk- 
en Getuigenisteam naar Armenië, waar we 
mochten meemaken hoe het is als God je 
door zijn liefde samenbindt als familie over 
landsgrenzen heen. We hebben gewerkt aan 
het verbouwen van een souterrain in een kerk-
zaal in de gemeente in Yerevan, waar onze 
schakel Trino Jara voorganger is. We waren 
met vijf mannen en twee vrouwen, wat precies 
genoeg bleek voor dit project. We hebben ook 
de mensen die deelnemen aan het schapen en 
kippen project in Akhuryan en Malarik bezocht 
waar u voor hebt gespaard. Het was fijn om te 
zien dat door deze projecten daadwerkelijk in 
levensonderhoud kan worden voorzien.  

Het is verplicht om met een W&G-reis �7500 
mee te nemen om het project te bekostigen.  
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Maar vanwege de lage materiaalkosten in 
Armenië is daar slechts een derde van ge-
bruikt. Het restant is geoormerkt overgemaakt 
naar de rekening van de regio waarbij één 
deel bestemd is voor het afmaken van de kerk-
zaal en een ander deel bestemd is voor het 
maken van een speelterrein in de gemeente in 
Akhuryan. We zijn in gesprek over het sturen 
van een team om dit aan te leggen. Hier hoort 
u vast nog meer van.  
 
Trino Jara is op ons verzoek in 2017 in Neder-
land geweest om op de NMI-conventie te 
spreken. Tijdens dit bezoek werd duidelijk dat 
er dringend behoefte is aan een busje om 
mensen en goederen te vervoeren tussen de 
diverse gemeentes in Armenië. De gemeente 
Dordrecht heeft in 2017 hiervoor maar liefst 
�5000 bij elkaar gebracht, waarvoor hulde! 
 
Het DNMI-team bestond in 2017 uit vier men-
sen. Randolf Wolst (website en communicatie), 
Jessica Wolst (W&G en M-Power), Desiree 
Veening (KinderAdoptiPlan), Willem Borsboom 
(penningmeester) en Anneke Nicolai als voor-
zitter. Het team is eigenlijk te klein voor de 
taken en de ideeën die er liggen en we zijn 
dan ook op zoek naar uitbreiding van het 
team. Vooral de afwezigheid van een secreta-
ris ervaren we als een gemis. Omdat Willem al 
eerder te kennen had gegeven te willen stop-

pen, hebben we in de conventie van 2017 op 
voorhand afscheid van hem genomen. Vanaf 
januari 2018 neemt Hennie Schrier (de pen-
ningmeester van het KinderAdoptiePlan) zijn 
taken over tot we iemand anders hebben ge-
vonden. We zijn erg blij dat ze tijdelijk dit werk 
wil doen. Jessica heeft besloten om te stoppen 
met het werk binnen de raad. We willen haar 
van harte bedanken voor haar inzet en betrok-
kenheid! 
 
In dit Werkboek is niet voldoende ruimte om 
weer te geven hoe de Geest mensen richting 
geeft om te getuigen van Gods liefde en het 
gehoor wat hier aan gegeven wordt door men-
sen in de plaatselijke gemeente. U kunt hier 
meer over lezen in de verslagen in het jaar-
boek voor de NMI-conventie op 21 april.  U 
kunt een digitaal exemplaar aanvragen via 
dnmi@nazarene.nl. 
 
We vertrouwen erop dat God zal voorzien in 
wat nodig is en zien ernaar uit hoe de Heilige 
Geest ons het komende jaar zal leiden bij de 
taken en uitdagingen die voor ons liggen! 
 
Met hoogachting voorgelegd, 

Anneke Nicolai 
Voorzitter DNMI 
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Moties en resoluties 

Motie 2018-01, Schenking emeritus predikanten 
 (ingediend door de DAR en de DRP) 

Overwegende dat: 

1. ds. Jaap Overduin, ds. Jan Spijkman, ds. Jan van Otterloo en ds. Maarten van Immerzeel, 
inmiddels allen met emeritaat, hun pensioen hebben opgebouwd via de toen geldende 
minimale regelingen van de kerk; de eerste jaren was er zelfs geen pensioenopbouw; 

2. de lijfrente-uitkering van de predikanten niet is geïndexeerd en door inflatie de koopkracht van 
deze predikanten sinds hun emeritaat is afgenomen; 

3. ter compensatie van het hiervoor onder 1 en 2 genoemde een aanvullende schenking kan 
worden gedaan tot de fiscale vrijstelling voor schenkingen in 2018;  

4. dit fiscaal een schenking is en vrij van schenkingsrecht kan worden verkregen; om in de 
termen van de belastingdienst te spreken: “het kan ook voorkomen dat de schenker iemand 
iets schenkt omdat hij zich daartoe moreel verplicht voelt”; 
 

besluit de Districtsvergadering als volgt: 

De hiervoor genoemde emeritus predikanten ontvangen dit jaar een schenking, deels als compensatie 
voor het niet geïndexeerde deel van het inkomen, ter hoogte van � 2.147,-. 
In het geval van overlijden ontvangt hun partner 70% van dit bedrag. 

 

Motie 2018-02, Salarisschaal predikanten / kerkelijk werkers 2018 
 (Ingediend door de DAR) 

Overwegende dat: 

het uitgangspunt voor de salariswijziging koopkrachtbehoud is voor de betrokkenen, 
 

deze aanpassing het volgen is van de CBS prijsindexontwikkeling van  
september 2016 tot september 2017, 

 
besluit de Districtsvergadering als volgt: 

De vergoedingen voor de predikanten in ons district zullen in 2018 stijgen met 1.45% t.o.v. 2017. 
 
Deze indexatie geldt voor alle personen, welke een actieve relatie hebben met een plaatselijke ge-
meente of het district en in artikel 1 van het Reglement Ouderdomsvoorziening genoemd worden als 
‘deelnemer’. 
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De vergoedingentabel zou er na deze aanpassing als volgt uit komen te zien: 
 
Vergoedingen 2018, bedragen in euro’s 

leeftijd >> t/m 34 jaar t/m 39 jaar t/m 44 jaar t/m 64 jaar 

dienstjaren  min max min max min max min max 
0 - 2 2788 3288 3116 3616 3360 3860 3558 4058 
3 - 4 2897 3397 3238 3738 3459 3959 3663 4163 
5 - 6 3006 3506 3360 3860 3558 4058 3768 4268 
7 - 8 3116 3616 3482 3982 3657 4157 3873 4373 

9 - 10 3225 3725 3604 4104 3756 4256 3978 4478 
11 - 15     3727 4227 3855 4355 4083 4583 
16 - 20         3954 4454 4188 4688 
21 - 25         4053 4553 4223 4723 
26 - 30              4293 4793 
31 - 35             4398 4898 

Let op: alleen de kolom maximum wordt geïndexeerd, de kolom minimum altijd 500,00 lager. 
 

Resolutie 2018-03, Lidmaatschap Missie Nederland 
 (ingediend door de DAR) 

De kerk van de Nazarener, Nederlands District, is reeds jarenlang verbonden met de Evangelische 
Alliantie, na een fusie met de Evangelische Zendings Alliantie thans Missie Nederland.  
Missie Nederland verwoordt haar doelstelling als volgt: 
 
“Missie Nederland verbindt, ondersteunt en inspireert christelijke gemeenschappen bij   
  getuige zijn & discipelen maken van Jezus Christus.” 
 
In 2016 heeft de DAR een collectief lidmaatschap afgesloten bij Missie Nederland voor het district en 
al onze lokale gemeenten. De Districtsvergadering ondersteunt de voortzetting van dit collectieve  
lidmaatschap van Missie Nederland, waarbij de jaarlijkse contributie (in 2018 � 1.690) voor district 
en gemeentes tezamen wordt opgenomen als uitgavenpost op de districtsbegroting. 
 
Toelichting (geen onderdeel van de Resolutie) 
Hiermede komt Resolutie 1991-06 / 2008-08a Bijdrage Evangelische Alliantie te vervallen. 
 

Resolutie 2018-04, Financiële ondersteuning EuNC 
 (ingediend door de DAR) 

De DV 2018 besluit om het EuNC financieel te ondersteunen met een bedrag per actief lid per jaar 
(voor 2018 vastgesteld op � 15, gelijk aan voorgaande jaren). Elke plaatselijke gemeente zal het 
verschuldigde bedrag periodiek afdragen aan de penningmeester van EuNC learning Centre  
Nederland, door overmaking naar rekening NL64 INGB 0004 9298 63 t.n.v. EuNC-Nederland.   
De DAR behoudt in de toekomst het recht om aan de DV voor te stellen het bedrag per lid per jaar 
aan te passen. 
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Toelichting (geen onderdeel van de Resolutie):  
Voorheen werd de EuNC ondersteuning overgemaakt naar de rekening van de  
districtspenningmeester. Inmiddels heeft EuNC learning centre Nederland een eigen penningmeester, 
met aparte bankrekening.  
Een deel van de bijdragen aan EuNC komt ten goede aan het werk van EuNC Europa.  
EuNC learning centre Nederland verzorgt de doorzending van gelden naar EuNC Europa. 
Hiermede komt Resolutie 1998-11 / aangepast 2008-08c te vervallen. 

 

Motie 2018-05, Begroting Kerk van de Nazarener 2018 
 (ingediend door de DAR) 

Voor u ligt de begroting voor 2018 en verder. Zoals in voorgaande jaren laten we ook een meerja-
renbegroting zien voor de komende jaren. We stemmen echter alleen over de begroting voor 2018. 

In de aanloop naar deze Districtsvergadering heeft ds. Antonie Holleman zijn verlangen met ons ge-
deeld dat we ons als kerk zouden gaan uitstrekken naar een verdubbeling van onze impact. Verdub-
beling van impact betekent primair dat we mensen willen aanspreken die geen verbinding (meer) 
hebben met God en Zijn Zoon Jezus Christus. Vanuit dit verlangen en deze visie hebben we voor de 
komende jaren een grotere stijging van het aantal leden voorzien dan in de jaren die achter ons lig-
gen. We zetten onze voet op het water en willen zien hoe de Heer ons leidt.   

Zagen we in voorliggende jaren dat gemeenten voor hun missionaire projecten de weg naar het dis-
trict goed wisten te vinden, met als gevolg een aantal aanvragen dat we niet aan konden. Nu zien we 
een afname daarvan. Wat de DAR betreft een prima ontwikkeling. Projecten kunnen het beste primair 
lokaal gefinancierd worden. Daar ligt de betrokkenheid. Hooguit kan het district een bijdrage ver-
strekken ter stimulering. Het zou ongezond zijn om projecten louter op districtsfinanciering te laten 
lopen.  

Het bovenstaande ondersteunt ons beleid om geen geld rond te pompen. Waarmee we bedoelen dat 
we feitelijk eerst geld ophalen bij de lokale kerken om het vervolgens weer terug te geven, voor be-
paalde doelen. Gemeenten kunnen het beste lokaal over hun eigen doelen besluiten. Dit omdat we 
als DAR een taakopvatting hebben dat het district lokale gemeenten mag helpen, stimuleren en inspi-
reren tot doordacht lokaal beleid. En daar waar er steun nodig is, willen we die steun ook kunnen 
geven. Alleen zaken die collectief en op districtsniveau geregeld moeten worden, daar neemt het dis-
trict haar rol op zich. Dit vertaalt zich dit jaar in een verhoging van het aanstellingspercentage van 
onze districtssuperintendent van 50% naar 70% met ingang van 1 april 2018. Gewoon omdat hij er 
wil zijn voor lokale gemeenten en predikanten, maar ook omdat die roep steeds duidelijker door-
klinkt.  

Verder zijn er geen grote wijzigingen, maar kleine verschuivingen.  
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Begroting 

 

We lichten hieronder een aantal technische aspecten toe: 

De indexering op basis van de CBS prijsindexontwikkeling van september 2016 tot september 2017, 
is + 1,45% 

De jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeenten voor de ouderdomsvoorziening en de AOV, in de begro-
ting aangeduid als O.P./A.O.V. premie, is gebaseerd op � 960 per 10% aanstelling. Dit bedrag is 
sinds 2011 niet meer aangepast, waardoor de bijdragen vanuit de gemeenten thans geen gelijke tred 
meer houden met de uitgaven aan premies voor deze voorzieningen. We teren langzaam in op de 
reserve. De stijging van de salaristabellen tussen 2011 en 2018 bedraagt bijna 11%. Desondanks 
hebben we de aanpassing van deze jaarlijkse bijdrage kunnen beperken tot 5%, waardoor het nieuwe 
bedrag wordt � 1.008 per 10% aanstelling. In totaal een inkomsten- en uitgavenpost van � 120.750.    

Het ziektegeld voor de jeugdwerker uit 2017 wordt aangewend voor inhuur van een jeugdwerker 
tijdens de voorbereidingsperiode van het zomerkamp. Dit is opgenomen als bestemmingsreserve. 

Begroting 1 Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022

INKOMSTEN 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
 Totaal van actieve leden per 1 juli van het voorgaande jaar. : 2.134        2.179         2.288         2.517         2.768         3.045         

Algemene afdracht gemeenten 139.685    138.710    141.635      160.157      168.164      176.573      185.401      
O.P./A.O.V. premie 115.000    113.200    120.750      120.750      120.750      120.750      120.750      
Bijdrage CCLI/BUMA 2.938        2.950         3.000         3.050         3.100         3.150         
Overige inkomsten (DPR) 4.101        
EUNC bijdrage
Opname steunfonds -             -             -             -             
Rente 150           129           150            150            150            150            150            

TOTAAL INKOMSTEN 254.835    259.079    265.485      284.057      292.114      300.573      309.451      

UITGAVEN
Districtssuperintendent 41.850      38.887      50.420        55.423        56.531        57.662        58.815        
Assistent DS 12.130      12.241      12.418        12.667        12.920        13.179        13.442        
Jeugdwerker(s) 12.490      9.185        13.508        11.698        11.932        12.170        12.414        
Schenking emeriti 8.800        8.516        8.588         9.100         9.300         9.600         9.900         
O.P./A.O.V. premie 122.566    123.616    120.750      120.750      120.750      120.750      120.750      
Andere personeelskosten 1.000        65-            2.044         2.044         2.044         2.044         2.044         

A Subtotaal salarissen 198.836    192.380    207.729      211.681      213.477      215.405      217.365      

DNJI 4.970        4.703        4.670         4.670         4.670         4.670         4.670         
DPR -           762           -             -             -             -             -             
DRGS (incl scolarship) 2.600        305           2.550         2.550         2.550         2.550         2.550         
Stimuleringsbeleid Naz. Stud Theologie (scolarship) 1.600        1.600        -             400            400            
EUNC 2.385        2.304         
DRCL (o.a. kinderkamp/zomerkamp, muziekdag, ) 7.450        3.115        4.250         3.250         2.250         2.250         2.250         
Steun leiding kinder/jeugdkampen 1.000        -           1.000         1.000         1.000         1.000         1.000         
DNMI -             -             -             -             -             

B Subtotaal werkbudgetten 17.620      12.871      14.774        11.470        10.870        10.470        10.870        

Algemene vergadering USA 16.000      13.570      20.000        -             
Predikantenconferenties 7.600        7.808        7.500         7.500         7.500         7.500         7.500         
Internet 1.200        -           1.200         1.200         1.200         1.200         1.200         
Districtsbijdrage pensioenlasten -           -           5.000         7.000         7.000         7.000         7.000         
Contributies/abonnementen/bijdragen/premies 3.000        6.651        6.600         6.700         6.800         6.900         7.000         
Reis-/verblijf-/representatie-/vergaderkosten/kosten DV 10.000      6.780        10.000        10.000        10.000        10.000        10.000        
Verzekeringen 6.500        6.027        6.700         6.800         6.900         7.000         7.100         
Overige kosten district 1.250        3.826        2.500         2.500         2.500         2.500         2.500         

C Subtotaal staand beleid 45.550      44.662      39.500        41.700        41.900        62.100        42.300        

Missiononaire bijdrage 10.000      5.000         10.000        12.500        15.000        17.500        
Ondersteuning lokale gemeenten 10.000      7.000        10.000        10.000        10.000        10.000        10.000        
Internationale contacten 1.200        265           2.000         2.000         2.000         2.000         2.000         
Jubileum 50 jaar 1.000        2.393        -             -             -             -             

D Subtotaal nieuw beleid 22.200      9.658        17.000        22.000        24.500        27.000        29.500        

TOTAAL UITGAVEN 284.206    259.570    279.003      286.851      290.747      314.975      300.035      

RESULTAAT (voor bestemmingreserves) 29.371-      491-           13.518-        2.795-         1.367         14.402-        9.416         

E Mutaties bestemminsreserves : (vrijval = +, dotatie = -)
Bestemmingsreserve AV USA 12.000      12.108      5.000-         5.000-         5.000-         15.000        5.000-         
Bestemmingsreserve calamiteiten en pensioenen 7.566        10.416      979            1.021-         1.021-         1.021-         1.021-         
Bestemmingsreserves Overigen 4.081-        2.080         -             -             -             -             
Toe/Afname Algemene reserve 9.805-        17.951      15.459-        8.816-         4.654-         423-            3.395         
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Het verdubbelen van onze impact vraagt om een toegewijde leider, die de tijd heeft om te doen wat 
hij moet doen. Daarom is het voorstel om de aanstelling van ds. Antonie Holleman als districtssuper-
intendent per 1 april 2018 uit te breiden van 50% naar 70%. Dit komt meer overeen met de huidige 
werkelijkheid en het past bij de visie die we hebben  

De jaarlijkse reservering voor de Algemene Vergadering en de Conventies in 2021 willen we verho-
gen van � 4.000 naar � 5.000, i.v.m. het feit dat we in 2021 vier i.p.v. twee personen mogen af-
vaardigen naar de Algemene Vergadering.  

Paul de Jong, 
DAR portefeuillehouder financiën 
 

Motie 2018-06, Begroting EuNC-NL 2017 
(ingediend door het bestuur van EuNC Nederland) 
 

 
 
  

Begroting Werkelijk Begroting 
2017 2017 2018

INKOMSTEN

Algemene afdracht gemeenten 32.235        32.010        32.685   
Bijdrage studenten 6.591         3.570          2.750     
Stimuleringsfonds studenten EUNC 1.338          
Subsidie DAR / EUNC Europe 2.385          2.304     
Rente -             -        

TOTAAL INKOMSTEN 38.826        39.303        37.739   

UITGAVEN

Afdracht aan EuNC-Europa (2/3 x afdracht) 14.394        15.840        21.790   
EuNC coordinator 17.762        18.555        13.199   
Onkosten coördinator 750            1.093          450        
Afdrachten aan EuNC-NL 428            249            147        
Docentkosten 7.000         1.858          1.900     
Operationele kosten 815            379            220        
Kosten gerelateerd aan 2016 2.200          

TOTAAL UITGAVEN 41.149        40.174        37.706   

RESULTAAT 2.323-         871-            33          

Bestemmingsreserve Stimuleringsfonds studenten EUNC 1.338-          
Toe/Afname Algemene reserve 2.323-         2.209-          33          

Vrije algemene reserve € 586 € 619
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Toelichting: 

- De afdracht is gesteld op 15,- per lid, (gelijk aan 2017) 
- De Subsidie van de DAR/EUNC-Europa is een overbrugging om het EuNC de ruimte te geven 

vanaf 2019 financieel neutraal te kunnen draaien. 
- De afdracht aan het EuNC-Europa is 2/3 van de afdracht van de gemeentes 

Resolutie 2018-07: Afdracht premie ouderdomsvoorziening en AOV 
(Ingediend door de DRP) 
 

Overwegende dat: 
 

1) de bijdragen vanuit de gemeenten thans geen gelijke tred houden met de uitgaven aan  
premies voor ouderdomsvoorziening en AOV, 

2) de vastgestelde bijdragen vanuit de gemeenten sinds 2011 niet meer zijn aangepast, 

 

besluit de Districtsvergadering als volgt: 

Het normbedrag per 10% aanstelling wordt met ingang van 1-1-2018 met 5% verhoogd van  
� 960,00 naar � 1.008,00 (is � 10.080,00 per jaar bij een 100% aanstelling). 
 
Het normbedrag voor een vacante gemeente blijft ongewijzigd � 2.400 per jaar.  

Indien een predikant tijdelijk geen gemeente heeft en ook geen ander vervangend betaald werk zal 
het district de premies voor de ouderdomsvoorziening en de AOV tijdelijk doorbetalen tot maximaal 
één jaar na de eerstkomende hoofdpremievervaldatum, minimaal 12 maanden en maximaal 23 
maanden, waarbij de eigen bijdrage van de predikant gedurende deze periode maximaal 50% van 
de daadwerkelijke premie zal bedragen.      
   

Toelichting: Hiermede komen de Resoluties 2009-03B en 2011-02 te vervallen. 

 

Resolutie 2018-08, Aanpassing en indexering districtsbijdrage 
(Ingediend door de DAR) 

 

De jaarlijkse districtsbijdrage van � 65,00 per actief lid is sinds 2002 niet meer aangepast, ondanks 
afgesproken mogelijkheden voor indexatie (zie Resolutie 2004-10, aangepast 2008-05). In het kader 
van de meerjarenbegroting en de daarbij behorende visie besluit de Districtsvergadering als volgt: 

1) Per 1-1-2019 wordt de jaarlijkse districtsbijdrage verhoogd van � 65,00 naar � 70,00 per 
actief lid. 

2) Vanaf 1-1-2020 zal de districtsbijdrage jaarlijks worden aangepast met het indexcijfer van de 
CBS-prijsontwikkeling van september tot september uit het voorafgaande jaar.  

Toelichting: 
Hiermede komen de Resoluties 1998-02 en 2004-10/aangepast 2008-05 te vervallen. 
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Resolutie 2018-09, Titulatuur geestelijken 
(Ingediend door de DRGS) 
 

Resolutie 1992-09, Titulatuur geestelijken (ingediend door de Raad Geestelijke Stand) 

De volgende titulatuur voor geestelijken binnen onze kerk geldt vanaf deze Districtsvergadering:  
• Dominee (ds.) voor geordineerde predikanten ("oudsten")  
• Pastor voor hen die een districtsbevoegdheid hebben en tewerkgesteld zijn in en verantwoording 

dragen voor één van de bestaande gemeenten of op een andere plaats een pionierend werk op 
zich hebben genomen  

• Vicaris voor hen die een assisterende functie hebben naast een dominee in één van onze gemeen-
ten. 
 

Overwegende dat: 
 

- de titulatuur zoals voorgesteld in resolutie 1992-09 verouderd is 
- de DRGS in haar beleidsdocument reeds met andere titels werkt (kerkelijk werker, pastor,  

dominee) 
- eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen onder de verantwoordelijkheid van de DRGS 

vallen 
- de DRGS indien nodig en gewenst de DV kan consulteren 

Besluit de Districtsvergadering om resolutie 1992-09 te laten vervallen. 
 
 

Resolutie 2018-10, Inzake ANBI toezicht op toezicht 
(Ingediend door de DAR) 
 

Overwegende dat in het kader van de transparantie en de verplichtingen vanuit de groepsbeschikking 
ANBI, de houder van de groepsbeschikking, zijnde de Kerk van de Nazarener, Nederlands District, 
moet kunnen aantonen dat alle onderliggende gepubliceerde ANBI jaarstukken onder meer voldoen 
aan de ANBI richtlijnen t.a.v. financiële verantwoording en transparantie en voldoende gecontroleerd 
zijn,  

besluit de Districtsvergadering als volgt: 

1) Het ANBI verslag dat de gemeentes en annexe stichtingen jaarlijks vóór 1 juli op hun website 
plaatsen dient vóór publicatie goedgekeurd te zijn door de kerkenraad respectievelijk het bestuur. 
De plaatselijke kascontrolecommissie dient daartoe vooraf aan de kerkenraad of het bestuur een 
verklaring af te geven dat het cijfermatige gedeelte van het ANBI verslag aansluit op de door hen 
gecontroleerde jaarstukken van de gemeente/stichting; 

2) de plaatselijke kerken en annexe stichtingen moeten jaarlijks vóór 15 juli het volgende inleveren 
bij de secretaris van de DistrictsAdviesRaad: 
a) De in de plaatselijke jaarvergadering goedgekeurde financiële verslagen van alle raden en 

commissies en de vastgestelde jaarrekeningen van de stichtingen die onder de KvdN groeps-
beschikking van de ANBI vallen; 

b) Het deel van het Annual Pastor’s Report met de financiële jaarcijfers van de gemeente (niet 
van toepassing voor de annexe stichtingen); 

c) De op de website gepubliceerde ANBI verslagen; 
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d) De cijfermatige aansluiting van de financiële cijfers tussen 2a, 2b en 2c; 
e) Een verklaring van de voorzitter van de kerkenraad, dan wel van de voorzitter van het  

bestuur bij een zelfstandige stichting dat deze aansluiting correct is opgesteld. 
f) Een verklaring van de kascontrole commissie dat de controle heeft voldaan aan de  

minimale eisen, gesteld door het district. 
 
De bovengenoemde punten a t/m e zijn met onmiddellijke ingang van kracht. Voor 2019 zullen er in 
de loop van 2018 richtlijnen worden opgesteld die borgen dat de controle van de plaatselijke kas-
controlecommissie aansluit bij de eisen t.a.v. een minimale controle. Over 2019 moet dan ook wor-
den voldaan aan punt f). 

De districtskascontrolecommissie zal jaarlijks in het najaar op hoofdlijnen toetsen of de lokale ANBI 
verslaglegging adequaat is. 
 

Resolutie 2018-11, wijziging in paragraaf 7 van Handboek 
(Ingediend door de GA) 

 
RESOLVED that Manual paragraph 7 (Article of Faith VII) be amended as follows:  
 
VII. Prevenient Grace 
 

7. We believe that the grace of God through Jesus Christ is freely bestowed upon all people, 
enabling all who will to turn from sin to righteousness, believe on Jesus Christ for pardon and cleans-
ing from sin, and follow good works pleasing and acceptable in His sight. We also believe that the 
human race’s creation in Godlikeness included the ability to choose between right and wrong, and 
that thus human beings were made morally responsible; that through the fall of Adam they became 
depraved so that they cannot now turn and prepare themselves by their own natural strength and 
works to faith and calling upon God. [But we also believe that the grace of God through Jesus Christ 
is freely bestowed upon all people, enabling all who will to turn from sin to righteousness, believe on 
Jesus Christ for pardon and cleansing from sin, and follow good works pleasing and acceptable in 
His sight.]  

[We believe that all persons, though in the possession of the experience of regeneration and 
entire sanctification, may fall from grace and apostatize and, unless they repent of their sins, be hope-
lessly and eternally lost.]  

(Godlikeness and moral responsibility: Genesis 1:26-27; 2:16-17; 33 Deuteronomy 28:1-2; 
30:19; Joshua 24:15; Psalm 8:3-5; Isaiah 1:8-10; Jeremiah 31:29-30; Ezekiel 18:1-4; Micah 6:8; 
Romans 1:19 20; 2:1-16; 14:7-12; Galatians 6:7-8  

Natural inability: Job 14:4; 15:14; Psalms 14:1-4; 51:5; John 3:6a; Romans 3:10-12; 5:12-
14, 20a; 7:14-25  

Free grace and works of faith: Ezekiel 18:25-26; John 1:12-13; 3:6b; Acts 5:31; Romans 
5:6-8, 18; 6:15-16, 23; 10:6-8; 11:22; 1 Corinthians 2:9-14; 10:1-12; 2 Corinthians 5:18-19; 
Galatians 5:6; Ephesians 2:8-10; Philippians 2:12-13; Colossians 1:21-23; 2 Timothy 4:10a; Titus 
2:11-14; Hebrews2:1-3; 3:12-15; 6:4-6; 10:26-31; James 2:18-22; 2 Peter 1:10-11; 2:20-22) 

 
7. [Maar] Wij geloven [ook] dat de genade van God door Jezus Christus aan alle mensen om 

niet geschonken is, zodat allen, die dit begeren, in staat gesteld worden om zich van de zonde tot de 
gerechtigheid te keren, in Jezus Christus te geloven voor vergeving en reiniging van zonde en die 
goede werken na te volgen, die Hem aangenaam en welbehaaglijk zijn. Wij geloven ook dat de 
schepping van het menselijk ras naar Gods gelijkenis de mogelijkheid inhield om tussen goed en 
kwaad te kiezen en dat de mensen aldus moreel verantwoordelijk geschapen werden; dat zij door de 
val van Adam verdorven raakten, zodat zij zich thans niet door eigen natuurlijke kracht en werken 
kunnen omkeren en zichzelf op geloof en het aanroepen van God kunnen voorbereiden. 
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[Wij geloven dat alle mensen zelfs na de ervaring van wedergeboorte en volkomen heiliging, 
weer tot zonde kunnen vervallen en kunnen afvallen en, tenzij zij zich bekeren van hun zonde, zonder 
hoop voor eeuwig verloren zijn.] 
 
Nieuwe Nederlandse tekst: 

 
7. Wij geloven dat de genade van God door Jezus Christus aan alle mensen om niet ge-

schonken is, zodat allen, die dit begeren, in staat gesteld worden om zich van de zonde tot de gerech-
tigheid te keren, in Jezus Christus te geloven voor vergeving en reiniging van zonde en die goede 
werken na te volgen, die Hem aangenaam en welbehaaglijk zijn. Wij geloven ook dat de schepping 
van het menselijk ras naar Gods gelijkenis de mogelijkheid inhield om tussen goed en kwaad te kie-
zen en dat de mensen aldus moreel verantwoordelijk geschapen werden; dat zij door de val van 
Adam verdorven raakten, zodat zij zich thans niet door eigen natuurlijke kracht en werken kunnen 
omkeren en zichzelf op geloof en het aanroepen van God kunnen voorbereiden. 

 
REASONS1: 

 
1. This moves a definition of prevenient grace into the beginning of the Article of Faith entitled Pre-

venient Grace.  
 

2. Adding the word “the” to the new second sentence adds clarity to the sentence structure. 
 

Resolutie 2018-12, wijziging in paragraaf 8 van Handboek  
(ingediend door de GA)  
 

RESOLVED that Manual paragraph 8 (Article of Faith VIII) be amended as follows: 
 

VIII. Repentance 
 

8. We believe [that repentance, which is a sincere and thorough change of the mind in regard 
to sin, involving a sense of personal guilt and a voluntary turning away from sin, is demanded of all 
who have by act or purpose become sinners against God.] [T]the Spirit of God gives to all who will 
repent the gracious help of penitence of heart and hope of mercy, that they may believe unto pardon 
and spiritual life. Repentance, which is a sincere and thorough change of the mind in regard to sin, 
involving a sense of personal guilt and a voluntary turning away from sin, is demanded of all who 
have by act or purpose become sinners against God. 

We believe that all persons may fall from grace and apostatize and, unless they repent of their 
sins, be hopelessly and eternally lost. We believe that regenerate persons need not return to sin but 
may live in unbroken fellowship with God through the power of the indwelling Holy Spirit who bears 
witness with our spirits that we are children of God.  

(2 Chronicles 7:14; Psalms 32:5-6; 51:1-17; Isaiah 55:6-7; Jeremiah 3:12-32 14; Ezekiel 
18:30-32; 33:14-16; Mark 1:14-15; Luke 3:1-14; 13:1-5; 18:9-14; Acts 2:38; 3:19; 5:31; 17:30-
31; 26:16-18; Romans 2:4; 2 Corinthians 7:8-11; 1 Thessalonians 1:9; 2 Peter 3:9)  
 

 8. Wij geloven dat [bekering geëist wordt van allen die in daad of voornemen zondaren tegen 
God geworden zijn.] de Geest van God [geeft] aan allen die zich willen bekeren de genadige hulp 
van een berouwvol hart en hoop op barmhartigheid geeft, opdat zij mogen geloven tot vergeving en 
geestelijk leven. [Onder] Bekering, waaronder [verstaan] wij een oprechte en grondige gemoedsver-
andering met betrekking tot de zonde verstaan, die met zich meebrengt een overtuiging van persoon-

                                                
1 Vragen over de redenen van deze en de wijzigingen van de andere moties die op de General Assembly zijn aan-
genomen kunnen op de DV Voorbereidingsdag van 17 februari besproken worden. Op de voorbespreking op vrij-
dagmiddag is er beperkt tijd voor het stellen van vragen. Op de vergadering zelf zullen de moties zonder verdere 
bespreking in stemming genomen worden. Er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht, het is slechts een ja-
nee stemming.  
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lijke schuld en een vrijwillig opgeven van de zonde, wordt geëist [wordt] van allen die in daad of 
voornemen zondaren tegen God geworden zijn. 
 Wij geloven dat alle mensen weer tot zonde kunnen vervallen en het geloof kunnen verliezen 
en, tenzij zij zich bekeren van hun zonde, zonder hoop voor eeuwig verloren zijn. Wij geloven dat 
wedergeboren mensen niet terug hoeven keren tot de zonde maar in een ononderbroken gemeen-
schap met God kunnen leven door de kracht van de inwonende Heilige Geest die met onze geest 
getuigt dat wij kinderen van God zijn.  
 

Nieuwe Nederlandse tekst: 
 

 8. Wij geloven dat de Geest van God aan allen die zich willen bekeren de genadige hulp van 
een berouwvol hart en hoop op barmhartigheid geeft, opdat zij mogen geloven tot vergeving en 
geestelijk leven. Bekering, waaronder wij een oprechte en grondige gemoedsverandering met betrek-
king tot de zonde verstaan, die met zich meebrengt een overtuiging van persoonlijke schuld en een 
vrijwillig opgeven van de zonde, wordt geëist van allen die in daad of voornemen zondaren tegen 
God geworden zijn. 
 Wij geloven dat alle mensen weer tot zonde kunnen vervallen en het geloof kunnen verliezen 
en, tenzij zij zich bekeren van hun zonde, zonder hoop voor eeuwig verloren zijn. Wij geloven dat 
wedergeboren mensen niet terug hoeven keren tot de zonde maar in een ononderbroken gemeen-
schap met God kunnen leven door de kracht van de inwonende Heilige Geest die met onze geest 
getuigt dat wij kinderen van God zijn.  
 

REASONS: 
 

1. The first paragraph makes more logical sense if the work of the Spirit of God precedes human 
repentance.  

 

2. The second paragraph added above was taken from Article of Faith VII, and was slight 
revised.  

 

3. The subordinate clause in the second paragraph is not necessary for the subject under  
consideration.  
 

Resolutie 2018-13, wijziging in paragraaf 9.2 van Handboek  
(ingediend door de GA)  

 

RESOLVED that Manual paragraph 9.2 (Article of Faith IX) be amended as follows:  
 

9.2  We believe that adoption is that gracious act of God by which the justified and regenerated 
 believer is constituted a [son] child of God. 
 

FURTHER RESOLVED that Manual paragraph 9.3 (Article of Faith IX) be amended as follows: 
 

9.2 We believe that justification, regeneration, and adoption are simultaneous in the experience of 
seekers after God and are [obtained upon the condition of] received by faith, preceded by 

 repentance; and that to this work and state of grace the Holy Spirit bears witness.  
 
(Luke 18:14; John 1:12–13; 3:3–8; 5:24; Acts 13:39; Romans 1:17; 3:21–26, 28; 4:5–9, 17–25; 
5:1, 16–19; 6:4; 7:6; 8:1, 15–17; 1 Corinthians 1:30; 6:11; 2 Corinthians 5:17–21; Galatians 
2:16–21; 3:1–14, 26; 4:4–7; Ephesians 1:6–7; 2:1, 4–5; Philippians 3:3–9; Colossians 2:13; Titus 
3:4–7; 1 Peter 1:23; 1 John 1:9; 3:1–2, 9; 4:7; 5:1, 9–13, 18) 
 
9.2. Wij geloven dat de aanvaarding als kind van God, die genadige daad van God is, waardoor 
de gerechtvaardigde en wedergeboren gelovige tot [zoon] kind van God wordt aangenomen. 
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9.3.  Wij geloven dat de rechtvaardiging, de wedergeboorte, en de aanvaarding als kind van God, 
door hen die zoeken naar God gelijktijdig worden ervaren en verkregen [op voorwaarde van] door 
geloof, voorafgegaan door bekering, en dat de Heilige Geest getuigenis geeft van dit werk en deze 
staat van genade. 
 
Nieuwe Nederlandse tekst: 
 

9.2. Wij geloven dat de aanvaarding als kind van God, die genadige daad van God is, waardoor 
de gerechtvaardigde en wedergeboren gelovige als kind van God wordt aangenomen. 
 

9.3.  Wij geloven dat de rechtvaardiging, de wedergeboorte, en de aanvaarding als kind van God, 
door hen die zoeken naar God gelijktijdig worden ervaren en verkregen door geloof, voorafgegaan 
door bekering, en dat de Heilige Geest getuigenis geeft van dit werk en deze staat van genade. 
 
REASONS: 
 
1. The rationale for such a change is not so much predicated on the sensitivities of perceived sexist 

language that excludes female believers who have been adopted by God into His family (although 
that perception may very well exist) so much as several modern English translations refer to “child 
[or children] of God” when specifically referring to the doctrine of adoption. 

 

2. To cite two biblical examples: 
a) “So you should not be like cowering, fearful slaves. You should behave instead like God’s 

very own children, adopted into his family—calling him ‘Father, dear Father.’” (Romans 8:15, 
New Living Translation)  

b) “He destined us for adoption as his children through Jesus Christ, according to the good 
pleasure of his will.” (Ephesians 1:5, New Revised Standard Version) 

 

3. The other reason for the change is for the sake of continuity as the phrase, “a son of God,” to 
refer to believers appears nowhere else in the Articles of Faith. 

 

4. Clarify and simplify the language. 
 

Resolutie 2018-14, wijziging in paragraaf 12 van Handboek  
(ingediend door de GA)  
 

RESOLVED that Manual paragraph 12 (Article of Faith XII) be amended as follows:  
 

XII. Baptism  
 

12. We believe that Christian baptism, commanded by our Lord, is a sacrament signifying ac-
ceptance of the benefits of the atonement [of Jesus Christ, to be administered to believers and declar-
ative of their faith in Jesus Christ as their Savior, and full purpose of obedience in holiness and right-
eousness.  

Baptism being a symbol of the new covenant, young children may be baptized, upon request 
of parents or guardians who shall give assurance for them of necessary Christian training.  

Baptism may be administered by sprinkling, pouring, or immersion, according to the choice of 
the applicant.] and incorporation into the Body of Christ. Baptism is a means of grace proclaiming 
faith in Jesus Christ as Savior. It is to be administered to believers indicating their full purpose of obe-
dience in holiness and righteousness. As participants in the new covenant, young children and the 
morally innocent may be baptized upon request of parents or guardians. The church shall give assur-
ance of Christian training. Baptism may be administered by sprinkling, pouring, or immersion.  

(Matthew 3:1-7; 28:16-20; Acts 2:37-41; 8:35-39; 10:44-48; 16:29-34; 35 19:1-6; Ro-
mans 6:3-4; Galatians 3:26-28; Colossians 2:12; 1 Peter 3:18-22) 
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12. Wij geloven dat de christelijke doop, bevolen door onze Heer, een sacrament is dat het 
aanvaarden van de weldaden van de verzoening [door Jezus Christus] en de opname in het Lichaam 
van Christus tot uitdrukking brengt. De doop is een handeling waarbij de genade tot ons komt, die 
het geloof in Jezus Christus als verlosser verkondigt. Hij moet worden gevierd door gelovigen en geeft 
blijk [van hun geloof in Jezus Christus als hun Zaligmaker en] van hun oprecht voornemen om [Hem] 
te gehoorzamen in heiligheid en gerechtigheid. 
 Als deelgenoten van het nieuwe verbond [Aangezien de doop een symbool van het nieuwe 
verbond is], mogen ook jonge kinderen en de moreel onschuldigen gedoopt worden op verzoek van 
hun ouders of voogden. De kerk zal zorgdragen voor een christelijke opvoeding. [die daarbij zullen 
beloven dat zij hun kind de noodzakelijke christelijke opvoeding zullen geven.] 
 De doop kan voltrokken worden door middel van besprenkelen, overgieten of onderdompe-
len, [overeenkomstig de wens van de kandidaat]. 
 

Nieuwe Nederlandse tekst: 
 

 12. Wij geloven dat de christelijke doop, bevolen door onze Heer, een sacrament is dat het 
aanvaarden van de weldaden van de verzoening en de opname in het Lichaam van Christus tot uit-
drukking brengt. De doop is een handeling waarbij de genade tot ons komt die geloof in Jezus  
Christus als verlosser verkondigt. Hij moet worden gevierd door gelovigen en geeft blijk van hun op-
recht voornemen om te gehoorzamen in heiligheid en gerechtigheid. 
 Als deelgenoten van het nieuwe verbond mogen ook jonge kinderen en de moreel onschuldi-
gen gedoopt worden op verzoek van hun ouders of voogden. De kerk zal zorgdragen voor een chris-
telijke opvoeding.  

De doop kan voltrokken worden door middel van besprenkelen, overgieten of onderdompe-
len. 
 
REASONS: 
 

1. This change clarifies the Wesleyan understanding of the sacraments as outward signs for an in-
ward grace. 

 

2. This change is consistent with other Manual paragraphs that identify sacraments as means of 
grace, namely, Manual paragraphs 10.1, 21.1, 45 514.9, 801, and 805. 

 

3. This change places emphasis on the proclamation of faith in Jesus Christ as Savior for believers’ 
baptism. 

 

4. This change is consistent with the language of Manual paragraph 800.2 The Baptism of Infants or 
Young Children. 

 

5. This change includes the morally innocent among participants in the new covenant and welcomes 
their baptism into the community of faith. 

 

6. This change is consistent with our Methodist heritage, John Wesley’s understanding, and Wesley-
an denominational partners. 

 

Resolutie 2018-15, wijziging in paragraaf 13 van Handboek  
(ingediend door de GA)  

 

RESOLVED that Manual paragraph 13, Article of Faith XIII, be amended as follows: 
 

XIII. The Lord’s Supper 
 

13. We believe that the [Memorial and Communion Supper instituted by our Lord and Savior 
Jesus Christ is essentially a New Testament sacrament, declarative of His sacrificial death, through the 
merits of which believers have life and salvation and promise of all spiritual blessings in Christ. It is 
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distinctively for those who are prepared for reverent appreciation of its significance, and by it they 
show forth the Lord’s death till He come again. It being the Communion feast, only those who have 
faith in Christ and love for the saints should be called to participate therein.] Communion Supper 
instituted by our Lord and Savior Jesus Christ is a sacrament, proclaiming His life, sufferings, sacrificial 
death, resurrection, and the hope of His coming again. The Lord’s Supper is a means of grace in 
which Christ is present by the Spirit. All are invited to participate by faith in Christ and be renewed in 
life, salvation, and in unity as the Church. All are to come in reverent appreciation of its significance, 
and by it show forth the Lord’s death until He comes. Those who have faith in Christ and love for the 
saints are invited by Christ to participate as often as possible.  

(Exodus 12:1-14; Matthew 26:26-29; Mark 14:22-25; Luke 22:17-20; John 35 6:28-58; 1 
Corinthians 10:14-21; 11:23-32) 
 

 13. Wij geloven dat het Heilig Avondmaal, ingesteld door onze Heer en Verlosser Jezus Chris-
tus, [wezenlijk] een [nieuwtestamentisch] sacrament is dat zijn leven, lijden, offerdood, opstanding en 
de hoop op zijn wederkomst [de verdienste waardoor de gelovigen leven hebben, gered zijn, en de 
belofte van alle geestelijke zegeningen in Christus hebben] verkondigt. Het Heilig Avondmaal is een 
handeling waarbij de genade tot ons komt waarin Christus aanwezig is door de Geest. Allen worden 
uitgenodigd om deel te nemen door geloof in Christus en vernieuwd te worden in leven, verlossing, 
en in eenheid als Kerk. Allen zullen komen vanuit [Het is uitdrukkelijk bestemd voor diegenen, die 
voorbereid zijn op] een eerbiedig verstaan van zijn betekenis, en verkondigen daardoor de dood van 
de Heer totdat Hij komt. Zij die geloven in Christus en de heiligen liefhebben worden door Christus 
uitgenodigd om zo vaak als mogelijk deel te nemen. 
[Daar het in gemeenschap wordt gevierd, zullen alleen diegenen worden uitgenodigd om deel te ne-
men, die geloven in Christus en de heiligen liefhebben.] 
 

Nieuwe Nederlandse tekst: 
 

 13. Wij geloven dat het Heilig Avondmaal, ingesteld door onze Heer en Verlosser Jezus Chris-
tus, een sacrament is dat zijn leven, lijden, offerdood, opstanding en de hoop op zijn wederkomst 
verkondigt. Het Heilig Avondmaal is een handeling waarbij de genade tot ons komt waarin Christus 
aanwezig is door de Geest. Allen worden uitgenodigd om deel te nemen door geloof in Christus en 
vernieuwd te worden in leven, verlossing, en in eenheid als Kerk. Allen zullen komen vanuit een eer-
biedig verstaan van zijn betekenis, en verkondigen daardoor de dood van de Heer totdat Hij komt. Zij 
die geloven in Christus en de heiligen liefhebben worden door Christus uitgenodigd om zo vaak als 
mogelijk deel te nemen. 
 
REASONS:  
 
1. The Article of Faith in its present form understates the scope of Christ’s incarnation. This change 

draws attention to Christ’s life, sufferings, resurrection, and the hope of His coming again.  
 

2. The addition of the word “sufferings” brings this Article of Faith more in line with Article of Faith VI 
(“Atonement”).  

 

3. The addition of the words “resurrection” and “hope of his coming again” points to Christ’s victory 
over death and sin as evidenced in His resurrection and our hope of His return.  

 

4. This change clarifies the Wesleyan understanding of the sacraments as outward signs for an in-
ward grace.  

 

5. This change is consistent with other Manual paragraphs that identify sacraments as means of 
grace, namely, Manual paragraphs 10.1, 21.1, 6 514.9, 801, and 805.  

 

6. The addition of the phrase “Christ is present by the Spirit” states clearly our Wesleyan understand-
ing of the presence of Christ in this sacrament.  

 

7. Attention is given to some of the benefits of this means of grace with the addition of the phrase 
“renewed in life, salvation, and in unity as the 13 Church.”  
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8. Reference to the frequency of participating in this ritual with the words “as often as possible” 
speaks to the significance of this means of grace. The reference to a quarterly frequency in Manu-
al paragraph 514.9 is not present for theological reasons. Rather, in the early days of Methodism, 
a shortage of ordained ministers qualified to administer the sacraments necessitated traveling in 
circuits to lead this ritual. These traveling ministers sought to visit each local congregation at least 
once per quarter.  

 

9. The word “memorial” is removed due to its Zwinglian implication which regards the ritual as pri-
marily a commemoration of Christ’s death and a proclamation of the benefits of Christ, much like 
a sermon.  

 

10. These changes are consistent with our Methodist heritage, John Wesley’s understanding, and 
Wesleyan denominational partners. 

 

Resolutie 2018-16, wijziging in paragraaf 14 van Handboek  
(ingediend door de GA)  

 

RESOLVED that Manual paragraph 14 (Article of Faith XIV) be amended as follows: 
 

14. We believe in the [Bible]biblical doctrine of divine healing and urge our people to offer 
the prayer of faith for the healing of the sick. We also believe God heals through the means of medi-
cal science.  

(2 Kings 5:1-19; Psalm 103:1-5; Matthew 4:23-24; 9:18-35; John 4:46-54; Acts 5:12-16; 
9:32 42; 14:8-15; 1 Corinthians 12:4-11; 2 Corinthians 12:7-10; James 5:13-16) 
  
De Nederlandse vertaling had het al vertaald zoals nu wordt aangegeven.   

14. Wij geloven in de Bijbelse leer van goddelijke genezing en dringen er bij onze gemeente-
leden op aan in geloof te bidden voor de genezing van de zieken. Wij geloven ook dat God geneest 
door middel van de medische wetenschap. 
 
REASON: 
 

1. This clarifies the language. 
 

Resolutie 2018-17, wijziging in paragraaf 24 van Handboek  
(ingediend door de GA)  

 
RESOLVED that Manual paragraph 24 be amended as follows: 
 

Article III. District Assemblies 
 

24. The General Assembly shall organize the membership of the church into district assem-
blies, giving such lay and ministerial representation therein as the General Assembly may deem fair 
and just, and shall determine qualifications of such representatives, provided, however, that all as-
signed ordained ministers shall be members thereof. [The General Boundaries Committee shall fix the 
boundaries of assembly districts.] The General Assembly shall also define the powers and duties of 
district assemblies. (200–205.6) 
 
 24. De Algemene Vergadering zal het lidmaatschap van de kerk indelen in Districtsvergaderin-
gen, en daarin een zodanige vertegenwoordiging door leken en geestelijken bepalen als de Algeme-
ne Vergadering billijk en rechtvaardig lijkt. Zij zal de vereisten bepalen waaraan deze afgevaardigden 
dienen te voldoen, met dien verstande dat alle in functie zijnde geordineerde geestelijken lid zullen 
zijn van de Districtsvergadering. [De Algemene Commissie Grenzen zal de grenzen van de districten 
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bepalen.] De Algemene Vergadering zal de bevoegdheden en plichten van de Districtsvergaderingen 
vaststellen. (200-207.6) 

REASON: 
 
1. This would harmonize the language with revisions that were made to Manual paragraph 200 by 

the 2013 General Assembly.  

Resolutie 2018-18, wijziging in paragraaf 25 van Handboek  
(ingediend door de GA)  

 
RESOLVED that Manual paragraph 25 be amended as follows: 
 

25. How Composed. The General Assembly shall be composed of ministerial and lay dele-
gates in equal numbers, elected thereto by district assemblies of the Church of the Nazarene; such ex-
officio members as the General Assembly shall from time to time direct; and such delegates [of dis-
tricts under the administration of the Global Mission Committee of the Church of the Nazarene] as 
may be provided for by the General Assembly. 
 
 25. Hoe samengesteld. De Algemene Vergadering zal gevormd worden door gelijke aantallen 
geestelijken en leken die als afgevaardigden zijn gekozen door de Districtsvergaderingen van de Kerk 
van de Nazarener; door ex-officio leden zoals de Algemene Vergadering van tijd tot tijd zal bepalen; 
en door [de] afgevaardigden [van districten onder verantwoordelijkheid van de Commissie Wereld-
zending van de Kerk van de Nazarener,] zoals door de Algemene Vergadering zal worden bepaald. 
 
REASON: 
 
1. Districts “under the administration of the Global Mission Committee of the Church of the Naza-

rene” now applies to all districts since USA/Canada is now part of Global Mission, so this phrase 
is not needed. 

 

Resolutie 2018-19, wijziging in paragraaf 25.3 van Handboek  
(ingediend door de GA)  

 
RESOLVED that Manual paragraph 25.3 be amended as follows: 
 

25.3. Quorum. [When the General Assembly is in session, a majority of the whole number of 
delegates elected thereto shall constitute a quorum for the transaction of business.] The quorum at 
any meeting of the General Assembly shall be a majority of the voting delegates who have been regis-
tered on site with the General Assembly Credentials Committee. If a quorum has once been obtained, 
a smaller number may approve the unapproved minutes and adjourn. 
 

25.3. Quorum. Het quorum van elke bijeenkomst van de Algemene Vergadering zal bestaan 
uit de meerderheid van de stemmende afgevaardigden die ter plaatse geregistreerd zijn door de 
Commissie Geloofsbrieven Algemene Vergadering. [Wanneer de Algemene Vergadering bijeen is, zal 
een meerderheid van het totaal der afgevaardigden die daartoe gekozen zijn, een quorum vormen 
voor het behandelen van de lopende zaken.] Indien er eenmaal een quorum is bereikt, kan een klei-
ner aantal de nog niet goedgekeurde notulen goedkeuren en verdagen. 
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REASONS: 
 

1. It has frequently been a challenge to establish and maintain a quorum at previous general assem-
blies, which delays the business until a quorum is satisfied. 

 

2. If a quorum is not maintained, the only business that may be conducted is the approval of minutes 
and the matter of adjournment.  

 

3. This adds language to allow that the quorum would be determined by the total number of regis-
tered delegates, who are actually present at the General Assembly. 

 

4. The usual quorum for meetings of conventions or assemblies of delegates is a majority of the del-
egates registered in attendance, and quorum should not be based on the number elected by con-
stituencies. 

 

Resolutie 2018-20, wijziging in paragraaf 25.4 van Handboek  
(ingediend door de GA)  

 

RESOLVED that Manual paragraph 25.4 be amended as follows: 
 

25.4. General Superintendents. The General Assembly shall elect by ballot from among the 
elders of the Church of the Nazarene [as many general superintendents as it may deem necessary,] six 
general superintendents, who shall constitute the Board of General Superintendents. Any vacancy in 
the office of general superintendent in the interim of General Assemblies shall be filled by a two -
thirds vote of the General Board of the Church of the Nazarene. (305.2, 316) 
 

25.4. Algemene superintendenten. De Algemene Vergadering zal via stembiljetten zes [zoveel] 
algemene superintendenten uit de oudsten van de Kerk van de Nazarener kiezen [als nodig worden 
geacht], die de Raad van Algemene Superintendenten zullen vormen. Bij een vacature in de functie 
van een algemene superintendent in de tijd tussen de Algemene Vergaderingen zal deze vervuld wor-
den door tweederde van de stemmen van de Algemene Raad van de Kerk van de Nazarener. (305.2, 
316) 
 

REASONS: 
 

1. This will facilitate the election process of general superintendents by clarifying ahead of time prior 
to each GA the number of GSs to be elected. 

 

2. In light of the study on the Future of the General Superintendency, it was determined that six GSs 
(as opposed to one, three, or more than six) is a more advantageous number for mission fulfill-
ment and jurisdictional effectiveness. 

 

Resolutie 2018-21, wijziging in paragraaf 26 van Handboek  
(ingediend door de GA)  

 

RESOLVED that Manual paragraph 26 be amended as follows: 
 

Amendments 
26. The provisions of this Constitution may be repealed or amended when concurred in by a 

two-thirds vote of the General Assembly members present and voting, and when ratified by not less 
than two-thirds of all the Phase 3 and Phase 2 district assemblies of the Church of the Nazarene. A 
[majority] two-thirds vote is required on each constitutional amendment item by any Phase 3 or Phase 
2 district assembly. Either the General Assembly or any Phase 3 or Phase 2 district assembly may take 
the initiative in the matter of proposing such amendments. As soon as such amendments shall have 
been adopted as herein provided, the result of the vote shall be announced by the Board of General 
Superintendents, whereupon such amendments shall have full force and effect. 
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26. De bepalingen van deze Constitutie kunnen worden herroepen of gewijzigd wanneer 
tweederde van de aanwezige en stemmende leden van de Algemene Vergadering daarmee instem-
men en wanneer niet minder dan tweederde van alle fase 3 en fase 2 Districtsvergaderingen van de 
Kerk van de Nazarener ze geratificeerd hebben. Bij elk amendement op de Constitutie is een twee-
derde [absolute] meerderheid vereist van een fase 3 of fase 2 Districtsvergadering. Zowel de Algeme-
ne Vergadering als een fase 3 of fase 2 district mag het initiatief nemen tot het maken van voorstellen 
tot zulke wijzigingen of amendementen. Zodra deze wijzigingen of amendementen zijn aangenomen 
zoals hier is voorgeschreven, zal de uitslag van de stemming bekend worden gemaakt door de Raad 
van Algemene Superintendenten, waarna deze wijzigingen of amendementen volledig van kracht zul-
len zijn. 
 

REASON: 
 

1. Amendments to paragraphs in the Constitution of the Manual are serious and must require a 
larger number of delegates to support any changes that are approved for those paragraphs. 
 

Resolutie 2018-22, wijziging in paragraaf 27 van Handboek  
(ingediend door de GA)  

 

RESOLVED that Manual paragraph 27 be amended as follows: 
 

27. Resolutions amending the Articles of Faith (paragraphs 1–16.2) shall be referred by the 
General Assembly to the Board of General Superintendents for review by a study committee, including 
theologians and ordained ministers, appointed by the Board of General Superintendents that reflects 
the global nature of our Church. The committee shall report, with any recommendations or resolu-
tions, to the Board of General Superintendents, who shall report to the subsequent General Assembly. 
 

27. Amendementen op de Geloofsartikelen (par. 1-16.2) zullen door de Algemene Vergade-
ring worden doorverwezen naar de Raad van Algemene Superintendenten ter beoordeling door een 
studiecommissie, waarin ook theologen en geordineerde geestelijken zitting hebben, aangesteld door 
de Raad van Algemene Superintendenten, die een afspiegeling is van het wereldwijde karakter van 
onze Kerk. De commissie zal rapporteren met aanbevelingen of resoluties aan de Raad van Algemene 
Superintendenten, die vervolgens zal rapporteren aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.  
REASON: 
 
1. This study committee is accountable to the Board of General Superintendents 
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Diversen 

Leden van de Districtsvergadering (voorlopige lijst) 
 
Amersfoort (10) 
Ds. David van Beveren    emeritus geordineerd oudste in functie 
Dhr. Jan Willem Bol    voorzitter NJI 
Ds. Gerrie Huizenga    geordineerd oudste in functie 

Dhr. Rens Huizenga    gekozen lid 2018, 2019 en 2020 

Dhr. Geert de Jonge    voorzitter NMI 
Mw. Daphne Kegel    vice-voorzitter RCL 
Dhr. Mark Kegel    gekozen lid 2018 

Dhr. Rolf Noordhof    voorzitter HR-commissie 

Ds. Jaap Overduin    emeritus geordineerd oudste in functie 
Mw. Nathalie Vink    gekozen lid 2018, 2019 en 2020 
 
Reseveleden 
Dhr. Job Unger 
Mw. Willemijn Hessels 
 
Breda (6) 
Mw. Anna Brouwer    gekozen lid 2018 en 2019 
Mw. Mariëtte Brouwer    voorzitter NMI 
Pastor Paul Brouwer    districtsbevoegde in functie 
Dhr. Sven Brouwer    voorzitter NJI 
Mw. Carla Klapwijk    gekozen lid 2018 en 2019 
Mw. Christel Philippo    voorzitter RCL 
 
Dordrecht (16) 
Dhr. Ger Berkhout    voorzitter DRP  
Mw. Wilhelmina Berkhout   gekozen lid 2018 
Mw. Anja Boer-Otte    gekozen lid 2018 en 2019 
Mw. Emmy Boor    gekozen lid 2018 
Dhr. Wouter Boor    voorzitter District Kascontrolecommissie 
Dhr. Andrew Davies    gekozen lid 2018 en 2019 
Ds. Hans Deventer    geordineerd oudste in functie 
Ds. Erik Groeneveld    DAR-lid 
Ds. Maarten van Immerzeel   emeritus geordineerd oudste in functie 
Dhr. Jorg Littooij    voorzitter NJI 
Ds. Michel Meeuws    geordineerd oudste in functie 
Dhr. Ronald Schuil    districtspenningmeester 
Dhr. Cor Stapel    gekozen lid 2018 en 2019 
Mw. Heleen Verdonk    voorzitter RCL 
Mw. Hanneke Visser    voorzitter NMI 
Mw. Saskia Wolst    districtssecretaris 
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Dordrecht Kruispunt Reeland (1) 
Dhr. Henk-Jos van Leeuwen   lid 2018  
 
Haarlem (10) 
Ds. Ruud Blom     geordineerd oudste in functie 
Dhr. Ton Broek     gekozen lid 2018 
Dhr. Jan Willem van Dalen   gekozen lid 2018 en 2019 

Dhr. Fulco Dommerholt   voorzitter RCL 
Ds. Jan de Haan    geordineerd oudste in functie 

Dhr. Rob Koelewijn    gekozen lid 2018 en 2019 
Pastor Clementine Koper   districtsbevoegde in functie 
Pastor Daniël Koper    districtsbevoegde in functie 

Mw. Anneke Nicolai    voorzitter DNMI 
Dhr. Mart Jan Nicolai    gekozen lid 2018 
 
Hoekse Waard (6) 
Ds. Frank van den Akker   geordineerd oudste in functie 

Dhr. Remco van den Berg   gekozen lid 2018-2019 
Mw. Hetty van den Heuvel   vice-voorzitter NJI 
Dhr. Manuel Noordermeer   gekozen lid 2018-2019 
Mw. Anne-Jo van Rij    gekozen lid 2018-2019 

Dhr. Patrick Scholten    voorzitter NMI 
 
Resevelid 2018-2019 
Mw. Tina van den Akker 
 
Nijmegen (7) 
Dhr. Dirk Kuik     voorzitter RCL 
Ds. Jaap Maris     geordineerd oudste in functie 
Mw. Henna Petronielia    gekozen lid 2018 en 2019 
Dhr. Adrian Ramos Paizano   gekozen lid 2018 en 2019 
Dhr. Guido Simons    gekozen lid 2018 en 2019 

Mw. Désirée Veening-Griffioen   voorzitter NMI 
Dhr. Marcel Veening    voorzitter DRCL 
 
Purmerend (7) 
Dhr. Peter Bronkhorst    gekozen lid 2018 en 2019 
Ds. Jan van den Dorpel   geordineerd oudste in functie 
Dhr. Thijs Kluft     voorzitter NJI 
Dhr. Niels Mollenberg    voorzitter NMI 
Mw. Anneke Mulder-Schepers   gekozen lid 2018 
Dhr. Gerrit Schepers    gekozen lid 2018 en 2019 
Mw. Marjan Schepers    voorzitter RCL 
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Rotterdam (11) 
Dhr. Piet Boekhoud    voorzitter EuNC-LC NL 
Dhr. Paul de Jong    DAR-lid 
Dhr. Jan de Lege    gekozen lid 2018 en 2019 
Dhr. Izzy Mansour    gekozen lid 2018, 2019 en 2020 
Ds. Stephen Overduin    geordineerd oudste in functie 
Dhr. Arjan de Schipper    gekozen lid 2018 en 2019 
Dhr. Setkin Sies    voorzitter NMI 
Dhr. Onno Tacoma    voorzitter DRKG 
Dhr. Cees Vijfhuizen    voorzitter NJI 
Mw. Marleen Vogelaar    gekozen lid 2018 en 2019 
Dhr. Pieter Wilson    voorzitter RCL 
 

Reservelid: 
Mw. Dorcas Chepkwony 
 
Rotterdam Emmaüs (6) 
Mw. Marly Freitas Martins   gekozen lid 2018 
Mw. Maria Conceição Gonçalves  voorzitter NMI 
Mw. Alcione Gonçalves   voorzitter RCL 
Ds. José Gonçalves    geordineerd oudste in functie 
Arminda Lopes     gekozen lid 2018 
Dhr. Ilidilson Veiga    voorzitter NJI 
 
Reserveleden 
Mw. Aldina Pinheiro 
Mw. Salomé da Graça 

Reservelid voor voorzitter RCL 
Mw. Nilsa Brito     vice-voorzitter RCL 
Reservelid voor voorzitter NJI 
Mw. Esmeralda Morais    vice-voorzitter NJI 
 
Utrecht (5) 
Mw. Dorien Hilverda-Jonker   gekozen lid 2018 en 2019 

Ds. Annemarie Snijders-Ruiten   Special Assignment Missionary 
Ds. Arthur Snijders     General Assignment 
Mw. Corry Tan     voorzitter NMI 
Dhr. Han Tan     gekozen lid 2018 
 

Reservelid 
Dhr. Timon Sluis 
 
Veenendaal (4) 
Mw. Rina Achilles    gekozen lid 2018 en 2019 
Ds. Ed van Hoof    geordineerd oudste in functie 
Mw. Marion van Hoof    voorzitter NMI 
Dhr. Bart Rotte     gekozen lid 2018 en 2019 
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Vlaardingen (22) 
Dhr. Herman van den Berg   gekozen lid 2018 

Mw. Janneke Borsboom   gekozen lid 2018 en 2019 
Dhr. Willem Borsboom    gekozen lid 2018 en 2019 

Dhr. Alderik Bos    DAR-lid 
Dhr. Laurence Drescher   gekozen lid 2018 
Dhr. Mattijs Eijkman    gekozen lid 2018 
Mevr. Annelies van ’t Hoff   voorzitter NJI 
Dhr. Rik Huurman    gekozen lid 2018 
Mw. Beracha IJspeert    gekozen lid 2018 en 2019 
Mw. Judith Labree    gekozen lid 2018 en 2019 
Mw. Ans Lagerwaart    voorzitter NMI 
Mw. Marian van der Mark   gekozen lid 2018 
Dhr. Philip van der Mark   gekozen lid 2018 en 2019 
Ds. Ed Meenderink    geordineerd oudste in functie 
Dhr. Arjen Meijer    gekozen lid 2018 en 2019 
Mw. Esther Moekestorm   gekozen lid 2018 
Ds. Dennis Mohn    geordineerd oudste in functie 
Dhr. Jaap Ridderhof    gekozen lid 2018 en 2019 
Dhr. Walter Sas    gekozen lid 2018 en 2019 
Mw. Ank Verhoeven    voorzitter RCL 
Dhr. Marc Vijverberg    gekozen lid 2018 
Dhr. Wouter van der Zeijden   gekozen lid 2018 
 
Zaanstad (14) 
Robert Beudeker    gekozen lid 2018 en 2019 
Dhr. Erwin de Blécourt    gekozen lid 2018 
Dhr. Richard Bronkhorst   gekozen lid 2018 en 2019 
Mw. Ina Ferf Jentink    voorzitter RCL 
Mw. Tiny Geugjes    gekozen lid 2018 
Ds. Antonie Holleman    districtssuperintendent 
Ds. Wilma Holleman    geordineerd oudste in functie 
Dhr. Gert Jaspers    DAR-lid 
Dhr. Floor van Marsbergen   voorzitter NJI 
Mw. Anne Fleur van Otterloo   voorzitter DNJI 
Ds. Jan van Otterloo    emeritus geordineerd oudste in functie 
Dhr. Marco van Otterloo   gekozen lid 2018 
Pastor Helmine Pronk    districtsbevoegde in functie 
Dhr. Wilfred Vos    voorzitter NMI 
 
Reserveleden 2018: 
Dhr. Nars Ferf Jentink 
Dhr. Paul Faber 
 
Reservelid 2018 en 2019: 
Dhr. Niels van der Steen  
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Lijst met gebruikte afkortingen 
AS Algemene Superintendent 
  Eén van de zes leiders van de algemene kerk, gekozen door de AV 
AV Algemene Vergadering 
  Soort wereldwijde DV, stelt o.a. het handboek vast, eens per vier jaar in de VS 
CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken 
DAR DistrictsAdviesRaad 
  Soort kerkenraad op districtsniveau, bestaat uit de DS en maximaal drie predikanten   
 en drie leken 
DCF DistrictsCommissie Financiën 
  Verantwoordelijk voor de begroting 
DHSF Dowie-Helen SwarthFonds 
  Nalatenschap van ds. Douwe Swarth, bestemd voor kerkbouw 
DNC DistrictsNominatieCommissie 
  Verantwoordelijk voor het zoeken en het aan de DV voorstellen (nomineren) van ge-  
 schikte kandidaten voor districtsfuncties 
DNJI District Nazarener Jeugd Internationaal 
  Jeugdwerk op districtsniveau 
DNMI District Nazarene Missions International 
  Zendingswerk op districtsniveau 
DPR District PublicatieRaad 
DRCL DistrictsRaad Christelijk Leven 
  Verantwoordelijk voor kinder- en volwassenwerk op districtsniveau, maar functioneert   
 al een aantal jaren niet meer. Enige activiteiten zijn het kinderkamp en het districts-  
 kampeerweekend 
DRGS DistrictsRaad Geestelijke Stand 
  Verantwoordelijk voor de aanbeveling van districtsbevoegden aan de DV 
DRKG DistrictsRaad Kerkelijke Goederen 
  Verantwoordelijk voor de kerkgebouwen in ons district en de financiering daarvan 
DRKO DistrictsRaad Kerkelijke Opleidingen 
  Verantwoordelijk voor de predikantsopleidingen en de coördinatie daarvan 
DRP DistrictsRaad Pensioenen 
DS DistrictsSuperintendent 
  Met de DAR leider van een district, gekozen door de DV 
DV DistrictsVergadering 
  Jaarlijkse vergadering van afgevaardigden van de kerken van een district 
EuNC European Nazarene College 
  School van onze internationale kerk die pastoraal-theologische opleidingen en losse vak- 
 ken aanbiedt voor onze districten in continentaal Europa en het Gemenebest van Onaf- 
  hankelijke Staten 
LDI Leadership Development Initiative 
  2-jarig programma (startweekend, diverse terugkomdagen) waarbij jonge leiders tij-  
 dens een eigengekozen project gecoacht worden vanuit het district 
PDI Pioneer Development Initiative 
  Assessment waar vooral gekeken wordt of iemand de capaciteiten heeft om te pionie-  
 ren en/of gemeentestichtend werk te doen, waarbij de kandidaat aanbevelingen krijgt   
 hoe deze gave verder in te zetten 
NUN Nazarener Uitgeverij Nederland 
  Verwerkt bestellingen voor boeken en certificaten voor doop, lidmaatschap etc.   
SGL Stichting Gedragscode Leidinggevenden 
VOG Verklaring Omtrent Gedrag 
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