
DistrictsAdviesRaad 
 
 
Geachte dr. Graves, ds. Holleman, leden en vrienden, 
 
De samenstelling van de DistrictsAdviesRaad 
(DAR) was het afgelopen jaar als volgt: ds. 
Antonie Holleman, ex officio als 
districtssuperintendent (DS), gekozen leden 3 
oudsten dr. Erik Groeneveld, ds. Ed van Hoof 
en ds. Stephen Overduin en drie leken Alderik 
Bos (technisch voorzitter), Rens Huizenga en 
Paul de Jong (secretaris). De DAR 
vergaderingen werden verder bijgewoond 
door Erik Visser, administratief assistent van 
de DS, vanaf september 2019 mede door Jodai 
Stehouwer (DAR traineeship) en vanaf januari 
2020 ook door ds. Hans Deventer, waarnemer, 
i.v.m. de verwachte overdracht van het DAR 
secretariaat per DV 2020. 
 
DAR als adviesorgaan. Zoals de naam van onze 
Raad reeds aangeeft functioneert de DAR 
allereerst als adviesorgaan voor de 
Districtssuperintendent. Tijdens alle DAR 
vergaderingen wordt daarom tijd ingeruimd 
voor de DS om de DAR te informeren over 
ontwikkelingen binnen het Nederlandse 
District. Daarnaast treedt de DAR ook op als 
landelijk bestuur van de KvdN in Nederland. 
Vanuit die beide functies, adviesorgaan en 
bestuur, ontvangen we van tijd tot tijd ook 
gasten bij onze DAR vergaderingen. Zo was er 
in september 2019 een ontmoeting met ds. 
Arthur en ds. Annemarie Snijders en ds. Ian 
Wills vanuit de Regio Eurazië, in oktober had 
de DAR een overleg met een delegatie vanuit 
de DNJI en in januari 2020 was er een gesprek 
met leden van het kernteam van de KvdN in 
Utrecht.  
 
DAR portefeuillehouders. Voor verschillende 
aandachtsgebieden werkt de DAR met 
portefeuillehouders. Ten aanzien van de 
onderwerpen Dataveiligheid, AVG, 
Churchbook, Veilige kerk, Gebouwen / DRKG, 
Financiën en ANBI verwijs ik u graag naar de 
Bijlagen 1 en 2 aan het einde van dit verslag, 
waar Alderik Bos en Rens Huizenga als 
portefeuillehouders voor hun eigen 
aandachtsgebieden u verslag doen.  

 
Cijfers. Per 1-7-2019 telde de Kerk van de 
Nazarener in Nederland 2.146 actieve leden 
(1-7-2018 : 2.150), verdeeld over 13 
gemeentes met 16 plaatsen waar op zondag 
diensten worden gehouden.   
Evaluatie salaris- & vergoedingenbeleid. Op 
verzoek van de DAR heeft de HR & 
Pensioencommissie een studie verricht naar 
de traktementen en andere vergoedingen aan 
predikanten en kerkelijk werkers binnen onze 
kerk. Daar is een uitgebreid rapport uit 
voortgekomen, waarvoor de DAR de HR & 
Pensioencommissie en in het bijzonder de 
opsteller van het rapport Rolf Noordhof veel 
dank is verschuldigd. Na bespreking van dit 
rapport heeft de DAR de in het rapport 
opgenomen aanbevelingen als nieuw beleid 
overgenomen. Hierover zal een Resolutie aan 
de DV worden voorgelegd.   
 
Website. De landelijke kerk heeft een eigen 
website www.kvdn.nl . Op deze website is 
algemene informatie te vinden over onze kerk. 
Daarnaast kent de website een ledengedeelte 
waarvoor inloggen noodzakelijk is, met 
verdere gegevens die voor leden van belang 
kunnen zijn. Op het ledengedeelte vindt u bij 
voorbeeld de verslagen van de 
Districtsvergaderingen, het Handboek van de 
internationale kerk, Jaarboeken van de 
verschillende gemeentes en veel meer. De 
moeite waard om daar eens een kijkje te 
nemen. Ian Vos is de nieuwe beheerder van 
de landelijke website. Aanvullingen of 
wijzigingen kunt u aan hem doorgeven, 
Ianvos2000@gmail.com . 
 
Districtsinformatiegids. In januari 2020 is er 
weer een geheel herziene uitgave verschenen 
van de Districtsinformatiegids, versie 6.0, te 
vinden op het ledengedeelte van de landelijke 
website, na inloggen zie downloads, categorie 
Overige Documenten. Een vraagbaak, die 
antwoorden kan geven op vele vragen. 
Wijzigingen of aanvullingen voor deze gids 



graag naar de secretaris van de DAR, 
darsec@kvdn.nl . 
 
Stichting Dowie- Helen Swarth Fonds en de 
Exploitatie Stichting Nederlands District Kerk 
van de Nazarener. De Stichting DHS Fonds is 
een in 1990 opgerichte stichting, die tot doel 
heeft het beheren van een schenking uit de 
nalatenschap van het echtpaar Dowie en 
Helen Swarth, Amerikaanse Nazareners met 
Nederlandse wortels, die de kerk in Nederland 
een warm hart toedroegen en hebben willen 
helpen met de schenking van een deel van 
hun vermogen. De leden van de DAR zijn 
tevens de bestuursleden van de Stichting DHS 
Fonds. Als bijlage 3 bij dit Jaarverslag vindt u 
het Jaarverslag 2019 van de genoemde 
Stichting.  
Alle kerkgebouwen in eigendom binnen ons 
District zijn eigendom van de landelijke kerk. 
Een deel van deze gebouwen staat op naam 
van de Exploitatie Stichting Nederlands 
District Kerk van de Nazarener. Op dit 
moment vindt onderzoek plaats of het niet 
beter is om het eigendom van alle gebouwen 
te stellen op naam van KvdN, Nederlands 
District.  
 
Zending en Hulpverlening. Het behoort tot het 
wezen van de kerk om naar wegen te zoeken 
om de naaste te helpen en het evangelie te 
verkondigen over de grenzen van onze eigen 
cirkels heen. De landelijke zendingsvereniging, 
de District Nazarene Missions International 
(DNMI), vertelt in haar eigen verslag hoe dit 
belangrijke werk handen en voeten krijgt 
vanuit ons Nederlandse District.  
 
Externe betrekkingen. De KvdN is in Nederland 
een kerkgenootschap van bescheiden 
omvang. We vinden het belangrijk om 

gemeenschap te zoeken met andere 
Christenen in ons land. Zo is onze kerk lid van 
Missie Nederland, deelnemer van het 
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), 
deelnemer van de Stichting Evangelisch 
Meldpunt (SEM, voorheen SGL Stichting 
Gedragscode Leidinggevenden) en 
participeren wij in het gesprek tussen 
vertegenwoordigers van Nederlandse kerken 
onder de naam Nationale Synode.  
 
Hiermede kom ik aan het einde van mijn 
zevende en laatste jaarverslag als secretaris 
van de DAR. Ik ben dankbaar voor de 
kandidaatstelling van ds. Hans Deventer als lid 
van de DAR vanaf de DV 2020. Hans heeft te 
kennen gegeven dat als gevolg van zijn 
stoppen met een parttime werkkring buiten 
de kerk hij tijd beschikbaar krijgt om het DAR 
secretariaat van mij over te nemen, zonder 
dat dit ten koste gaat van zijn beschikbare tijd 
als predikant van de KvdN Dordrecht. 
Daarmee krijgt de DAR een man met ervaring 
binnen zijn gelederen. Hans is namelijk in 
vroeger jaren al eerder secretaris van de DAR 
geweest.  
 
Zeven jaren DAR werk. Het zijn mooie en soms 
ook bewogen tijden geweest. Zeven, het getal 
van de volheid. Het is goed zo. Graag wil ik 
afsluiten met woorden van mijn grote 
naamgenoot, de apostel Paulus: ”Maakt dan 
mijn blijdschap volkomen door eensgezind te 
zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in 
streven…., in ootmoedigheid achte de een de 
ander uitnemender dan zichzelf…… Laat die 
gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus 
Jezus was.” Woorden uit Fil. 2.    
 
Paul de Jong, secr. DAR       

 


