JAARVERSLAG COMITE 2020
Uitgebreidere informatie over een onderwerp kunt u terecht bij het comité,
gemeenteregiocoach, de cie, werkgroep of de bondsbureaumedewerker.
ALGEMEEN
Het comité functioneert in de Bond als een dagelijks bestuur. Alle zaken die de
Bondsgemeenschap aangaan komen langs en van de vergaderingen van de deelorganisaties
zijn verslagen. Het is de taak van het comité om de voor- en najaarsvergadering van de Bond
voor te bereiden, de genomen besluiten af te handelen, contacten met gemeenten en de
beroepsgroep te onderhouden. De algemene representatie van de Bond binnen en buiten de
Bond ligt ook bij het comité.
Het comité bestaat in 2020 uit Harm Jager (voorzitter), Mirjam Pronk en Gosse Ytsma
(secretatis en penningmeester). Aan het eind van het jaar, in nov, zijn in het comité gekozen
Sjoerd vd Velde en Sjaak Weststrate en als aspirant comitéleden draaien mee Janno vd Ende
en Tim Schakel (zij hebben een gedeelde plek). Werner Postma is tot juni technisch
voorzitter geweest (geen lid van het comité). Het comité heeft tot maart fysiek vergaderd,
daarna kwamen ze regelmatig online bij elkaar om te sparren en/ of te vergaderen. In mei
heeft het comité een Heidag georganiseerd om door te praten over de toekomst van de
Bond, dit met de gemeenteregiocoach, beleidsadviseur en bureausecretaris.
Het comité wordt ondersteund in de uitvoerende taak door 4 commissies
- cie gemeentezaken met Job Sloof
- cie predikanten en gemeentelijk werkers met Dick Durieux
- cie in- en externe contacten
- cie financiën en organisatie met Ben van Petersen, administrateur van de Bond en
Gerrit van der Kolk
Onder de commissies vallen vervolgens ook diverse werkgroepen die deeltaken uitvoeren.
Het comité wordt bijgestaan door Hanneke Beem-Roosch (bureausecretaris) en door
Franciska Sein-Heijs (administratie) die beide werkzaam zijn op het Bondsbureau. Helaas viel
vanaf juni Hanneke uit door ziekte en heeft Fransciska haar vervangen.
Toekomst Bond
De afgelopen jaren is er een veranderingsproces gaande in de Bond. In 2020 zijn hierin veel
stappen gezet. Het uitgangspunt was dat de gemeenten centraal moesten staan, en de
organisaties eromheen dienstbaar aan de gemeenten en er was speciale aandacht voor het
functioneren van het comité.
De beleidsadviseur, Leo van Hoorn, en de gemeente-regiocoaches, Janneke Doornebal en
Jonne Knevel, hebben veel ingang gezet, zo zijn er gespreksrondes geweest met de
gemeenten, beroepsgroep, deelorganisaties, cie’s en w.g.
Hieruit is een ontwerpdocument met een werkbare PPT voortgekomen wat de basis is om
verder mee te werken aan de toekomst Bond. Het werken met aandachtsvelden is in gang
gezet. Ieder comitélid krijgt een eigen aandachtsveld waarvan hij/ zij aanspreekpunt is.

Er zijn 5 aandachtsvelden: Identiteit, Toerusting en vorming, Communicatie, Infrastructuur
en Bestuurszaken. Daarnaast is ieder comitélid contactpersoon voor een aantal gemeenten;
gemiddeld 5 per comitélid. De gemeenten kunnen met het wel en wee via de
contactpersoon bij het comité terecht.
Jaarthema
Het jaarthema voor 2020 is ‘In Vrijheid Verbonden’. Wat is echte vrijheid? Wij behoren tot
de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. In ons bestaan als christelijke organisatie heeft
het woord ‘vrijheid’ een bijzondere betekenis. Dit thema zou op diverse plekken
terugkomen, helaas is dit door Covid-19 anders gegaan en heeft dit thema niet de invulling
gekregen die we van tevoren gedacht hadden.
Bondsvergaderingen
Er stonden twee vergaderingen, een Voor- en Najaarsvergadering, gepland, in mei en
november. Met in mei het thema ‘In Vrijheid Verboden’ en in november het thema
‘Armoedebestrijding’. Beide zijn fysiek niet doorgegaan. De dag in mei is een
onlinebijeenkomst geworden met ’s morgens een online viering verzorgd door VEG Meppel/
Zwolle geleid door Henk van Dam. Daarna hebben Jonne en Janneke twee rondes online
workshops aangeboden. Voor de workshops hebben zij gekozen voor een praktische insteek,
omdat gezien de coronacrisis daar ook behoefte aan was (hoe werkt de onlinewereld en hoe
kunnen we die inzetten om verbonden te blijven).
De regiobijeenkomsten voorafgaand en als voorbereiding op de Bondsvergadering zijn ook
niet doorgegaan. De verkiezingen en goedkeuringen van de diverse verslagen zijn schriftelijk
afgehandeld.
Gemeenten
De commissie gemeentezaken ondersteunt de werkzaamheden van het comité rond de
gemeenten van de Bond. (Huis)bezoeken en vertegenwoordiging bij speciale diensten
worden samen, voor zover mogelijk, met leden van het comité gebracht. Vanaf maart/ april
is er regelmatig telefonisch contact met gemeenten en het comité bemoedigd gemeenten
regelmatig door het schrijven van een bemoedigingswoord! (Rondgang gemeenten 2020)
Kampus
Vanwege Covid-19 is de Kampus commissie genoodzaakt om de fysieke variant van Kampus
2020 te annuleren. Dit vonden zij zo jammer dat zij (online) samen zijn gekomen met het
verlangen om in het oorspronkelijke weekend toch iets met elkaar te gaan doen. En dat is
gelukt! Op zaterdagavond 27 juni ging het online ‘VEJO tegen VEJO’.
Predikanten en gemeentelijk werkers
De commissie predikanten en gemeentelijk werkers houdt zich bezig met de personele
ontwikkelingen in de Bond, zoals betrokkenheid bij het beroepings- dan wel
benoemingswerk, de bevestiging/ intrede/ indiensttreding van predikanten en gemeentelijk
werkers, verlening van preekconsent, instemming bij emeritaat verlening en bekendmaking
bij de Bond van het overlijden van (emeritus)predikanten en (oud) gemeentelijk werkers. Op
verzoek van gemeenten worden gesprekken gevoerd met kandidaten die bij hen
solliciteerden voor een benoeming of een beroep.

Er zijn dit jaar meerdere personen in de beroepsgroep die aandacht vragen, vanwege ziekte
van henzelf of partner, of moeilijkheden welke zij ondervinden in hun werk. En we delen met
elkaar de verdrietige momenten in de Bond als er iemand binnen de Bond of daarbuiten
overlijdt.
Werkgroep Nuis/ (voortgezette) Nascholing
Deze bestaat uit Dineke Spee (SRP), Jikky de Jong-Buursma (Seminarium) en Gerrit van der
Kolk (namens het comité).
Preekconsent
De werkgroep, Jeannet van de Kamp en Sjoerd van der Velde, kreeg dit jaar geen nieuwe
aanvragen.
In- en externe contacten
De commissie in- en externe contacten onderhoudt namens de Bond contacten met andere
kerken en met kerkelijke en semi-kerkelijke organisaties in binnen- en buitenland. Ook de
representatieve taken van de Bond behoren tot het werkveld van deze commissie.
Raad van Kerken
De Bond is vertegenwoordigd in de Landelijke Raad van Kerken. De Raad komt regelmatig
fysiek of online bij elkaar en Harm Jager bezoekt namens de Bond deze bijeenkomsten.
De Raad houdt zich met veel onderwerpen bezig, zoals:
• Week van Gebed voor de Eenheid in januari, welke dit jaar als thema heeft ’Blijf in
mijn liefde’. De centrale bijbeltekst komt uit Johannes 15 vers 5 – 9, de zusters uit de
oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland, die het materiaal
hebben samengesteld, wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de
vrucht van eenheid.
• Er zijn meerdere publicaties, zoals nieuwsbrieven en het oecumenisch bulletin;
Protestantse Kerk
Harm Jager of Jan van Wijgerden vertegenwoordigen de Bond in de synode van de
Protestantse Kerk en mw. Jeanette Galjaard is de vertegenwoordiger van de synode bij onze
Bond.
Federatie van VEG
Het jaarlijkse overleg met de Federatie heeft 27 oktober in VEG Bussum plaatsgevonden. Het
was een goed en fijn overleg.
Representatie en publiciteit
Zowel bij Bondsactiviteiten van deelorganisaties, als jubilea en andere feestelijkheden in de
gemeenten en bevriende kerkgenootschappen, als ook bij verdrietige gebeurtenissen van
2020 zijn leden van het comité, voor zover mogelijk, aanwezig.
Het comité levert een aandeel in Ons Orgaan en verzorgt een website. De werkgroep
website bestaat uit Gert de Ruiter voor het technische deel en Job Sloof, de
gemeenteregiocoach en de bureausecretaris voor het dagelijkse beheer. De website zet

gemeenten voorop en plaatst de organisatie, het comité en deelorganisaties als
dienstverleners achteraan. De stukken van de Voor- en Najaarsvergadering staan zoveel
mogelijk op het besloten van de website, welke alleen toegankelijk is voor gemeenten en
comité.
Internationale contacten
De Internationale Federatie van Vrije Evangelische Kerken (IFFEC) heeft geen bijeenkomsten
in 2020. Vanuit het fonds Hulpbehoevende gemeenten in het buitenland wordt de Bond van
Slowakije ondersteund.
Bij de WCRC wordt de Bond in de regel vertegenwoordigd door de Protestantse Kerk en Jan
van Wijgerden is namens de Bond aanspreek-/contactpersoon in deze.
Financiën en Organisatie
Deze commissie vangt grotendeels samen met Gosse Ytsma het gemis van een
penningmeester op. Ben van Petersen vervult de rol van administrateur.
De werkzaamheden van de commissie richt zich op:
• Het beheren van de financiën van de Bond (en van Fonds Nuis);
• Het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen;
• Het Bondsbureau en het personeelsbeleid;
• En de commissie is eerste contact voor de St RP.
De kascontrole over 2020 wordt gedaan door Jan Cappon en Huib de Bliek.
Fonds Nuis
Dit jaar zijn er met name kosten geweest voor mentoraat en primaire nascholing.
Bondsbureau en personeelsbeleid
Het Bondsbureau is in de regel maandag tot en met donderdag te bereiken. Op het
Bondsbureau zijn werkzaam Hanneke Beem-Roosch, bureausecretaris en Fransciska SeinHeijs, administratief medewerker. Vanaf juni heeft Fransciska de taken van Hanneke erbij
gedaan, helaas viel Hanneke door ziekte uit.
SZD
Ook de missionair toeruster, Janneke Doornebal, heeft haar kantoor op het Bondsbureau.
Archiefbeheer
Geerard Reiber werkt gestaag door aan het archief. Ter ondersteuning van de gemeenten is
de website: www.kerkelijkinformatiebeheer.nl een vraagbaak voor informatie en
archiefbeheer van kerken.
Werkgroep Vademecum
De werkgroep bestaat in 2020 uit Jan Koornberg en Gerrit van der Kolk. Een en ander zal
worden herzien na het verdere advies van de beleidsadviseur. Dit traject is nog gaande.

CIO
In het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) werken 30 kerkgenootschappen samen.
Ze vormen een platform voor overleg met de rijksoverheid over onderwerpen die kerk en
overheid raken. Er zijn regelmatig bijeenkomsten, expertmeetings en mailings rond
specifieke onderwerpen. Zeker gezien het feit dat de kerk steeds meer te maken krijgt met
overheidsregelgeving en er bij de overheid steeds minder kennis is van religieuze
organisaties, is deze deelname van groot belang voor de Bond. De Bond wordt
vertegenwoordigd door Jan Koornberg. Afgelopen jaar heeft het CIO veel betekent voor de
kerken met betrekking tot Covid-19.
KvK, VOG en digitale communicatie
Een steeds verder gaande digitale communicatie met de overheid is een hot item ook
dit jaar. Lastigheid is het waarborgen van de veiligheid en tegelijk controle van
identiteit. Geloofsovertuigingen van personen mogen in Nederland niet gekoppeld
zijn aan een openbaar persoonsregister, zoals het Handelsregister. De e-Herkenning,
een soort van paspoort voor bedrijven, is daarom lastig aan te vragen voor kerken.
Via het CIO is een bulkinschrijving in het Handelsregister geregeld, waarna eHerkenning niveau1 wel mogelijk is. Hiermee is de gratis Verklaring Omtrent Gedrag
voor vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen of minderjarigen mogelijk
geworden.
ANBI
De belastingdienst stelt eisen van openbaarheid van gegevens voor Algemeen Nut
Beogende Instellingen via een website. De contacten met de dienst verlopen via het
CIO. Elk eerste helft van het jaar worden alle websites bekeken en gemeenten en
deelorganisaties aangespoord gegevens te actualiseren. Gesprekken met het CIO
over de ANBI-regeling gaan in 2020 vooral over de aanscherping van de controle op
een betrouwbare verslaglegging van de jaarstukken en boekhouding en over de wijze
van toezicht houden door de aangesloten kerkgenootschappen zoals in het
convenant met de belastingdienst is afgesproken.
Verslag van de werkgroep Dienst aan Israël
De werkgroep wordt gevormd door Petra Smit en Ted Hoogers. Over het nieuws van de
Steungroep Dienst aan Israël is op zich genomen maar weinig te melden. Het normale
fysieke contact dat wel nodig is om bijvoorbeeld activiteiten te bespreken en uit te werken is
helaas niet mogelijk geweest, zodat in feite de werkgroep dienst aan Israël zich alleen heeft
beziggehouden met de financiële ondersteuningen van de diverse projecten zoals u ook in
Ons Orgaan heeft kunnen lezen. Behalve dat we op actuele ontwikkelingen hebben
gereageerd zijn we nog niet toegekomen aan eigen acties. We blijven met grote aandacht de
actualiteit volgen aangezien waakzaamheid tegen antisemitisme nodig blijft.
Verslag van de vertegenwoordiger bij het IBO/ SMPR
De vertegenwoordiger van de Bond bij het IBO/ SMPR is Sjoerd van de Velde, hij volgt
Dorette van Houten op die afscheid genomen heeft in verband met haar vertrek naar
Heerenveen.

SMPR werkt aan een veilige kerk voor iedereen. Seksueel misbruik in pastorale en gezag
relaties is onaanvaardbaar. SMPR is een veilige plek voor mensen die seksueel misbruik
ervaren hebben, voor degenen die bij hen betrokken zijn en voor de betrokken gemeenten
en parochies.
In het SMPR werken samen:
Protestantse Kerk; Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland; Oudkatholieke
Kerk van Nederland; Remonstrantse Broederschap; Doopsgezinde Broederschap;
Evangelische Broedergemeente; Apostolisch Genootschap;
Zevendedags Adventisten; Leger des Heils.

