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

De samenstelling van de DistrictsAdviesRaad 
(DAR) heeft in 2016 geen wijzigingen onder-
gaan. De Raad bestaat uit de volgende leden: 
ds. Antonie Holleman, districtssuperintendent 
(Zaanstad), Alderik Bos, technisch voorzitter 
(Vlaardingen), Paul de Jong, secretaris (Rotter-
dam), ds. Erik Groeneveld (Dordrecht), Gert 
Jaspers (Zaanstad), ds. Dennis Mohn (Vlaar-
dingen) en ds. Stephen Overduin (Rotterdam). 
De DAR functioneert als adviesorgaan voor de 
districtssuperintendent en als landelijk bestuur 
van onze kerk in Nederland. De Kerk van de 
Nazarener, Nederlands District, telde per 1 juli 
2016 2.149 actieve leden (1-7-2015: 2.274 
actieve leden), verdeeld over 13 gemeentes, 
met in totaal 16 plaatsen waar wekelijkse sa-
menkomsten worden gehouden.  

De kerk is het meest zichtbaar in de plaatse-
lijke gemeenten. De DAR ziet het als zijn voor-
naamste taak juist die plaatselijke gemeenten 
te faciliteren en te ondersteunen. Daarnaast 
worden er op landelijk niveau zaken behan-
deld en georganiseerd, die de grenzen van de 
plaatselijke gemeenten overschrijden. Lande-
lijke activiteiten zijn onder meer het kinder-
kamp met Pinksteren, de tienerkampen in de 
zomer en de landelijke muziekdag voor trai-
ning en toerusting van muziekteams. Daar-
naast treffen afgevaardigden van de plaatse-
lijke gemeenten elkaar tijdens de jaarlijkse Dis-
trictsvergadering, de districtsontmoetingsdag in 
november en bij de districtsvoorbereidingsdag 
in februari. 

Behalve de zorg voor de naasten in de eigen 
omgeving via de plaatselijke gemeenten is de 
kerk betrokken bij hulpverlening wereldwijd. 
De landelijke zendingsvereniging heeft extra 
collectes georganiseerd voor de slachtoffers 
van de orkaan Matthew in Haïti, voor vluchte-
lingen uit Syrië en voor een project voor vrou-
wen in Armenië, waardoor zij in hun eigen le-
vensonderhoud kunnen voorzien. Via het Kin-
derAdoptiePlan worden wereldwijd kinderen 

ondersteund, die zonder onze hulp onvol-
doende te eten hebben of niet naar school 
kunnen.  

DV-studiegroep 
Zoals aangegeven in het DAR-verslag van het 
afgelopen jaar is de DAR verder gegaan met 
de uitwerking van de aanbevelingen uit het 
DV-studierapport van januari 2016 “De Dis-
trictsvergadering in het licht gebracht”. Dit 
heeft geresulteerd in een voorstel van ds. Anto-
nie Holleman en ds. Erik Groeneveld van 15 
juni 2016 onder de titel Procedure Moties en 
rol clusters. Dit stuk zal door middel van een 
Motie aan deze DV 2017 worden voorgelegd. 

Human Resource Commissie KvdN 
De in 2016 nieuw gevormde HR Commissie is 
vorig jaar 4 x bijeen geweest. De HR Commis-
sie wordt gevormd door ds. Antonie Holleman 
en Paul de Jong vanuit de DAR, Ger Berkhout 
en Rolf Noordhof vanuit de Districtsraad Pensi-
oenen en door HR deskundige Hilda Bos. De 
vraag van ds. Ed van Hoof tijdens de DV van 
2016 naar de zorg voor onze predikanten is 
een speerpunt geworden voor het werk van de 
HR Commissie. Dit heeft geresulteerd in een 
Member Care document, waarin wordt inge-
gaan op de zorg voor predikanten en betaalde 
staf, plaatselijk en landelijk. Dit document is 
besproken tijdens de Districtsontmoetingsdag 
op 19 november en vervolgens op 16 januari 
dit jaar toegezonden aan alle kerkenraden. 
Het member care document is een groeidocu-
ment. Aan de kerkenraden is dan ook om in-
put en reactie gevraagd, waarmee we het do-
cument verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast 
adviseert de HR Commissie bij het opstellen 
van contracten voor betaalde staf, pleegt zij 
overleg met de Districtsraad Pensioenen over 
pensioen items en adviseert zij de districtssu-
perintendent over alle zaken op personeelsge-
bied. 
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Doorlopende Nominatie Commissie.  
De DAR heeft op voordracht van ds. Antonie 
Holleman een nieuwe Nominatie Commissie 
(NC) aangesteld, die niet alleen voor deze Dis-
trictsvergadering haar werk heeft gedaan, 
maar zich kandidaat heeft gesteld voor een 
doorlopende NC. Verdere informatie kunt u le-
zen in het verslag van de NC. 

Informatiegids Kerk van de Nazarener, Neder-
lands District 
Ook in 2016 is er weer een geheel bijgewerkte 
versie verschenen van de Districts Informatie-
gids. Om efficiënt en flexibel te kunnen werken 
is besloten af te stappen van de papieren ver-
sie en de Informatiegids alleen nog digitaal ter 
beschikking te stellen. De 2016 uitgave kunt u 
vinden op het ledengedeelte van de landelijke 
website onder downloads.  

Binnen de DAR zijn verschillende taken onder-
gebracht bij DAR-portefeuillehouders. Zij rap-
porteren hierna over hun eigen werkgebied.  

Ds. Antonie Holleman: 
Specifieke portefeuilles die onder zijn verant-
woordelijkheid vallen zijn de DNJI, DRCL, 
DNMI en DRGS. Graag verwijs ik naar de af-
zonderlijke verslagen van deze raden. 
 
Alderik Bos: 
Portefeuille financiën 
Voor deze portefeuille verwijs ik primair naar 
het verslag van de penningmeester en de inge-
diende motie voor de begroting.  
Vanaf deze plaats wil ik David Catsburg be-
danken voor de jaren dat hij districtspenning-
meester was. We hebben als vrienden samen-
gewerkt. De samenwerking zal nu stoppen, 
maar de vriendschap niet. Ronald Schuil uit 
Dordrecht heeft zijn taak met verve overgeno-
men. Daar heb ik het volste vertrouwen in.  
 
Portefeuille gebouwen 
De gebouwen hebben een bewogen jaar ach-
ter de rug. Niet in fysieke zin, maar wel de zorg 
er omheen. Allereerst is de commissie herzie-
ning afdrachten aan het werk geweest. De DAR 

heeft dit proces met belangstelling gevolgd. 
Voor de uitkomsten daarvan verwijzen we naar 
de verslagen van de DRKG. Met dankbaarheid 
stellen we vast dat in een zorgvuldig proces tot 
een werkbare oplossing is gekomen in deze in-
gewikkelde materie. 

Gaande dat proces is wel duidelijk geworden 
dat de exploitatie van onze gebouwen de ko-
mende jaren een vraagstuk is dat vraagt om 
gedegen afwegingen. De DAR heeft door 
Onno Tacoma (Rotterdam), Peter Beudeker 
(extern vastgoed specialist) en Alderik Bos 
(Vlaardingen) een verkenning op strategisch ni-
veau laten uitvoeren, rekening houdend met 
de totale context van de situatie (economisch, 
juridisch, maatschappelijk/religieus en soci-
aal).  

Hieruit zijn een aantal knelpunten te destille-
ren: 
• Er zijn gemeenten die thans huren, maar 

die in de toekomst wellicht naar een ge-
bouw in eigendom willen. Een dergelijke 
stap zou, voorafgaand aan de missionaire 
beslissing, aan een aantal minimale mate-
riële randvoorwaarden moeten voldoen. 
Deze randvoorwaarden dienen bepaald te 
worden. 
 

• De resultaten van de werkgroep herziening 
afdrachten laten zien dat een aantal ge-
bouwen in de bestaande vastgoedporte-
feuille van de KvdN niet goed aansluit op 
de financiële draagkracht van gemeenten, 
alsmede op de ruimtebehoefte van diverse 
gemeenten. Voor een aantal gemeenten 
zal een plan van aanpak moeten worden 
gemaakt op basis waarvan men tot een 
betere exploitatie van hun gebouw komt en 
waarbij men uiteindelijk de daarmee sa-
menhangende lasten zal kunnen dragen.  
 

• Met betrekking tot andere gebouwen ligt 
dit anders. Daarbij valt te verwachten dat 
de instandhouding van de gebouwen zo-
danig kostbaar zal worden, in relatie tot de 
structurele financiële draagkracht van de 
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betreffende gemeente, dat naar alterna-
tieve oplossingen gezocht zal moeten wor-
den. Een van de mogelijkheden die daarbij 

 
verkend zouden kunnen worden is om tot ver-
koop of herontwikkeling van deze locaties over 
te gaan. 
 
• Vanuit deze verkenning is het de aanbeve-

ling om één of meerdere gebouwen tot 
apart project te benoemen en opdracht te 
geven om de mogelijkheden te onder-
zoeken dit gebouw te verkopen en een an-
der (efficiënter) gebouw terug te kopen, 
dan wel het gebouw te herontwikkelen. 
Dergelijke scenario’s zijn binnen de PKN 
en de Rooms-Katholieke kerk al een aantal 
malen beproefd.  

 

• Deze voorinvestering in het onderzoek zal 
door professionals moeten worden uitge-
voerd, zoals bijvoorbeeld ook de onder-
houdsplanning door een professioneel in-
stituut (Planon) is opgemaakt. Om het on-
derzoek deugdelijke te laten uitvoeren zal 
er door de KvdN over een aantal jaren 
geld vrij gemaakt moeten worden. 

 

De DAR dient daarom een motie in om het ta-
kenpakket van de DRKG – welke thans voor-
namelijk bestaat uit het managen van het on-
derhoud aan de gebouwen - uit te breiden met 
de taak “vastgoedstrategie” en daar capabele 
mensen bij te zoeken.  
 
Portefeuille Communicatie 
Na vorig jaar een communicatieplan opgesteld 
te hebben, met ds. Karel Muller en Frank Hol-
leman hebben we afgelopen jaar een aanzet 
gemaakt met de uitvoering van dat plan. Aan 
de commissie zijn toegevoegd Vera Koster, 
Levi van der Beek en Nelliene Sint-Nieklaas. 
Ds. Karel Muller heeft helaas moeten afhaken.  

We zijn begonnen met de blogpagina en een 
facebook pagina “Stories of Our Life”. Daarop 
hebben we heel wat foto’s met verhalen van 
kerkleden, verslagen van kerkelijke bijeenkom-
sten en ook blogs gepost. Doel daarvan was 

om mensen in het district met elkaar te verbin-
den. De verhalen achter de verhalen te laten 
zien. En tegelijk ook aan onze omgeving te la-
ten zien hoe wij nu eigenlijk “in ons geloof zit-
ten”. Dat we gewone mensen zijn met gewone 
vragen. De posts werden goed gelezen. Ik had 
naar aanleiding hiervan bij een zakenmeeting 
ineens een gesprek over het geloof met een 
zakenrelatie. Dat is wat je wilt, toch! 

Ds. Hans Deventer nam de plek van Karel 
Muller korte tijd in. Dit omdat we behoefte 
hadden aan theologische ruggensteun. We 
hadden gezegd dat we mogen prikkelen, maar 
er zijn grenzen en die moeten ook bewaakt 
worden. Tot onze spijt heeft ook Hans ons na 
korte tijd weer verlaten. Ook Vera kwam door 
drukte in de knel met haar tijd. Alles bij elkaar 
onvoldoende basis om wat er was in stand te 
houden, laat staan verder uit te bouwen.  

Conclusie: we zijn een communicatie-commis-
sie in ruste, wachtend op nieuwe aanwas, 
vooral van een geordineerde oudste. 

Gert Jaspers: 
Portefeuille Veilige kerk  
De weg naar de aanvragen rondom de gratis 
VOG’s is inmiddels goed gevonden en we mo-
gen ons verheugen in een toenemend gebruik 
van deze mogelijkheid. Honderden VOG’s zijn 
inmiddels afgegeven de laatste paar jaar. Na 
het kinderkamp en de jeugdkampen vinden 
ook de gemeenten de weg naar deze aanvra-
gen voor b.v. zondagsschoolleiders en ande-
ren die verantwoordelijkheid dragen voor min-
derjarigen. Het gaat overigens niet alleen om 
de afgifte van een VOG, maar met name het 
gesprek met de leidinggevende over gedrags-
regels is van belang. Ook de afgiften van 
VOG’s voor oudsten en verantwoordelijken 
binnen de landelijke raden is aan de orde ge-
weest, o.a. in de notitie van de HR Commissie. 
Het aanvragen en afhandelen van VOG’s is 
achtereenvolgens in uitvoerende handen ge-
weest van David Venema, Erik Visser en mo-
menteel Ruurd Stilkenboom. Een hartelijk dank 
voor de inspanningen in dezen door onze 
broeders uit de gemeente Zaanstad. 
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Met ingang van 1 augustus 2016 is de verant-
woordelijkheid voor Veilige kerk, ook op uit-
voerend vlak, overgegaan in handen van de 
inmiddels gevormde DRCL. Het thema Veilige 
Kerk is binnen de DRCL belegd bij pastor Paul 
Brouwer uit Breda. 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.  

Portefeuille Externe betrekkingen 
De externe betrekkingen zijn binnen de DAR 
ondergebracht bij ds. Antonie Holleman, Paul 
de Jong en Gert Jaspers. Paul de Jong voert 
als secretaris op voortreffelijke wijze de corres-
pondentie met derden en bezoekt en verslaat 
de CIO-bijeenkomsten, waar o.a. het thema 
ANBI regelmatig aan de orde was. Ds. Antonie 
Holleman en Gert Jaspers bezoeken regelma-
tig naast de voor- en najaarsbijeenkomsten 
ook andere vaak interessante bijeenkomsten 
van Missie Nederland (voorheen EA en EZA). 
We hebben een centrale regeling getroffen die 
voorziet in lidmaatschap van Missie Nederland 
van al onze gemeenten. Het blad IDEAZ wordt 
toegezonden, maar we hopen ook dat onze 
gemeenten in toenemende mate vaak “gratis” 
gebruik gaan maken van de (advies)diensten 
van Missie Nederland. 

Daarnaast worden ook bijeenkomsten bezocht 
van de Raad van Kerken en “In Vrijheid ver-
bonden”. Deze investeringen in externe betrek-
kingen zijn de moeite waard, omdat ze ons 
netwerk uitbreiden en we hiermee ook ons 
kerkgenootschap op de kaart zetten. In ‘KvdN 
beweegt’ wordt regelmatig een verslag ge-
plaatst van de bezoeken. Meer dan ooit wor-
den we gezien en gewaardeerd binnen kerke-
lijk Nederland.  

Ds. Stephen Overduin: 
Portefeuille Missionaire netwerkgroep  
De missionaire netwerkgroep bestaat uit pastor 
Gerrie Huizenga, ds. Michel Meeuws, Floor 
van Marsbergen, ds. Antonie Holleman, René 
Markusse en ds. Stephen Overduin. Het afge-
lopen jaar zijn we drie keer een dag bij elkaar 

geweest op verschillende locaties in Neder-
land. Tijdens deze ontmoetingen hebben we 
nagedacht, gebeden en gedeeld met betrek-
king tot de missionaire initiatieven in Neder-
land. Ook hebben we één keer een gastspre-
ker uitgenodigd, om mee in gesprek te gaan 
over missionaire huddles, naar aanleiding van 
het boek ‘een cultuur van discipelschap’ van 
Mike Breen. 

Onze primaire taak is om de missionaire initia-
tieven in het district aan te jagen en onder de 
aandacht te brengen. Dit hebben we gedaan 
tijdens de districtsdag in november, waar bijna 
alle lokale gemeentes en Rotsvast in de Bijl-
mer, een presentatie hebben gegeven over hun 
missionair initiatief. Dit was een inspirerende 
bloemlezing van mooi werk dat God in en 
door onze kerk aan het doen is in Nederland. 

Een andere taak van de missionaire netwerk-
groep, is om de aangevraagde missionaire 
subsidies inhoudelijk te beoordelen en advies 
te geven aan de DAR. Mede door deze advies-
ronde is er in de begroting een onderscheid 
opgenomen tussen missionaire subsidies en 
ondersteuning van lokale gemeentes. 

Het komend jaar willen we een methode ont-
wikkelen waarmee we langs de lokale ge-
meentes kunnen gaan, en hen helpen om 
meer naar buiten gericht te gaan denken. In 
feite begint dit denken met een passie vanuit 
het hart voor God en de wereld. 

Een ander plan is om een congres te organise-
ren over stadszending. Op dit congres kunnen 
we dan leiders uit elke gemeente uitnodigen, 
maar ook mensen van buiten onze denomina-
tie. Overigens zou het helemaal goed zijn om 
ook een follow up te bedenken voor dit een-
daags congres, om zo het missionaire denken 
en doen in Nederland een blijvende impuls te 
geven. 

In Lukas 15:1-10 vertelt Jezus over de herder 
van 100 schapen, die zijn kudde alleen laat 
om op zoek te gaan naar dat ene verloren 
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schaap. We leven in een wereld vol van verlo-
ren schapen, waar Gods hart naar uitgaat. Dit 
is wat deze missionaire netwerkgroep diep 
raakt, en waarvoor zij zich in wil zetten. We 
willen elkaar en u bewust maken van de mo 
mogelijkheden om deze verloren schapen te 
vinden en een plek te geven in Gods kudde, 
Zijn gemeente. 

Ds. Erik Groeneveld en ds. Dennis Mohn: 
Portefeuille Onderwijs 
Vanuit de DAR is het afgelopen jaar intensief 
nagedacht over het onderwijs ten behoeve van 
onze Nederlandse Nazarener studenten. Als 
DAR-portefeuillehouders onderwijs hebben wij 
hiertoe een overleg geagendeerd tussen de 
DAR en het bestuur van EuNC-NL. Dit overleg 
heeft in augustus 2016 plaatsgevonden en 
heeft geleid tot een duidelijke plaatsbepaling 
van EuNC-NL ten opzichte van het district, als-
mede tot een plan van aanpak voor het ko-
mend studiejaar. Kortheidshalve verwijzen we 
verder naar het verslag van EuNC-NL. 

Paul de Jong: 
Portefeuille DAR-secretariaat.  
De DAR heeft het afgelopen jaar 16 x verga-
derd, 8 x als DAR DB en 8 x als DAR plenair. 

Vanaf 2013 tot heden is er een inmiddels zeer 
uitgebreid DAR-archief opgebouwd in Drop-
box, dat makkelijk overdraagbaar is aan 
nieuwe generaties bestuurders.  

De ANBI-informatie konden we landelijk en in 
de lokale gemeentes up-to-date houden, con-
form de eisen van de Belastingdienst.  

Het afgelopen jaar is met CCLI een centrale 
regeling getroffen voor licentierechten van mu-
ziek en liederen.  

De correspondentie m.b.t. subsidie aanvragen 
en andere begrotingsposten liep via het DAR-
secretariaat.  

De DistrictsPublicatieRaad is het afgelopen jaar 
niet actief geweest. Vanuit de nog aanwezige 
voorraad boeken konden enkele gemeentes 
nog geholpen worden. 

Ten slotte. De DAR is een team waarin mensen 
zitten met verschillende gaven. 
Naar 1 Kor. 12: Vele gaven, één Geest. Het is 
inspirerend om zo samen onderweg te zijn. 
 
Paul de Jong, secretaris DAR

  


