
Taakomschrijving en bezetting comité, commissies en werkgroepen 2020 
 
Comité 
Het comité is ingesteld volgens artikel 9 van de Statuten van de Bond en de taakomschrijving staat in 
het Huishoudelijk Reglement, artikel 3. Om alle taken te kunnen vervullen, heeft het comité een aantal 
commissies, werkgroepen en vertegenwoordigingen als steun onder zijn verantwoordelijkheid. 
Hieronder een taakomschrijving alsmede de bezetting, zoals deze in 2018 is. 
 
Samenstelling comité: M. Pronk, H.M. Jager en G. Ytsma. 
 
Beleidsadviseur: L. van Hoorn 
Begeleidingswerkgroep beleidsadviseur: E. Spee (contactpersoon), G. v/d Kolk en R. v/d Zwan 
 
Gemeente regiocoaches: J. Knevel en J. Doornebal 
Begeleidingswerkgroep gemeente regio-coaches: G. Ytsma, K. de Haan (contactpersoon), A. Smits en 
J.K. Karelse. 
 
  

Commissie predikanten en gemeentelijk werkers 
Deze commissie houdt zich namens het comité bezig met alle zaken aangaande predikanten en 
gemeentelijk werkers. Te denken valt aan: 

− regelen van beroepingswerk 

− verlening van erkenning tot gemeentelijk werker 

− verlening preekconsent op advies van werkgroep 

− vragen van predikanten en gemeentelijk werkers 

− overleg met seminarium t.a.v. studietrajecten en mentoraat 

− organisatie overleg binnen deze doelgroep. 
Samenstelling: Jager en Durieux 

  
Bijbehorende werkgroepen: 
Preekconsent – G. v/d Wetering, J. v/d Kamp, S. v/d Velde 
Geschiktheidscommissie PTHU – E. Spee  
 
 

Commissie Gemeentezaken 
Deze commissie wil namens het comité het contactadres zijn voor de bij de Bond aangesloten 
gemeenten. Gemeenten (kerkenraden en gemeenteleden) kunnen er terecht voor advies en vragen 
betreffende het wel en wee van de plaatselijke gemeente. Daarbij valt te denken aan: 

− zaken rond samenwerking (bijv. in beroepingswerk) met gemeenten binnen en buiten de Bond 

− vragen met betrekking tot gemeenteopbouw  

− (dreigende) conflicten waarbij men een beroep wil of moet doen op hulp vanuit de Bond 

− vragen rond het uitvoeren van het beleid van de Bond 

− al die aangelegenheden waarin kerkenraden en gemeenteleden behoefte hebben aan enig overleg 
over zaken die de plaatselijke gemeente en de Bond raken 

− coördineren en mede uitvoeren van huisbezoeken 
 
Samenstelling: G. Ytsma (comité)  
 
Bijbehorende werkgroepen: 
SMPR -  D.H. van Houten (tevens vertegenwoordiger bij het IBO) 
Kampus – werkgroep (voorzitter P. Tigelaar) en ambassadeur (Ytsma) 



Commissie in- & externe contacten  
− De commissie beheert voor de Bond de externe contacten met andere kerken, kerkelijke en semi-

kerkelijke organisaties in binnen – en buitenland. Intern behartigt zij deels ook de representatieve 
taken van de Bond, de aansturing van de diverse werkgroepen en de contacten met de pers. 
Verder is deze commissie het eerste aanspreekpunt voor Ons Orgaan. 

 
De relaties van de Bond vallen uiteen in: 

− oecumenische organisaties in Nederland (CIO, Raad van Kerken),  

− oecumenische organisaties in het buitenland (IFFEC, WCRC), 

− bilaterale contacten in binnenland (Protestantse Kerk, Baptisten, Fed. van VEG) en in het 
buitenland voortvloeiend uit het lidmaatschap c.q. de betrokkenheid bij, IFFEC en WCRC (dit wordt 
grotendeels waargenomen door de Protestantse Kerk), voor zover niet waargenomen door de SZD, 

− De representatieve taak van de commissie behelst de coördinatie van de aanwezigheid namens de 
Bond bij speciale gelegenheden binnen en buiten de Bond.  

Samenstelling: H.M. Jager (veel zaken worden door het totale comité opgepakt) 
 
Bijbehorende werkgroepen: 
Website – J.E. Beem, J.G. Sloof (dagelijks beheer) en G.H. de Ruiter (technisch beheer) 
Brochurereeks – L. Mietus en J.E. Beem-roosch  
Dienst aan Israël – T. Hoogers, P.A. Smit 
 
Vertegenwoordigingen waargenomen door: 
Protestantse Kerk / synode – H.M. Jager (primus en stemgerechtigde) en J. van Wijgerden (secundus) 
Protestantse Kerk / werkrelatie m.b.t. Associatieovereenkomst – J. van Wijgerden  
Raad van Kerken –  H.M. Jager 
CIO – J. Koornberg (primus) 
CIO-M – waargenomen door de Protestantse Kerk 
IFFEC  -  
WCRC – J. van Wijgerden 
 
 

Commissie financiën & organisatie: 
Onder verantwoordelijkheid van deze commissie vallen alle zaken aangaande organisatie van het 
bondsbureau en personeelsbeleid, daarnaast het beheer van de financiën van de Bond, het opstellen 
van begrotingen en het regelen van de kascontrole. Deze commissie is het eerste aanspreekpunt voor 
de Stichting RP. 
 
Samenstelling: B. van Petersen en G.J. van der Kolk  en penningmeester comité(vacature) Tijdelijk 
contactpersoon comité J.E. Beem-Roosch 
 
Bijbehorende werkgroepen: 
Vademecum – G.J. v/d Kolk en J. Koornberg 
Archief – J.E. Beem - Roosch 
Nuis en Nascholing –gedelegeerde namens het comité G.J. v/d Kolk, namens Seminarium J. de Jong-
Buursma en namens St. RP, E. Spee. 


