- Concept-Notulen -van de Algemene Vergadering-

Datum:
Aanwezig:

Donderdag 17 mei 2018
24 leden

1. Welkom en opening
De waarnemend voorzitter, de heer De Waal, heet iedereen van harte welkom.
De voorzitter laat Psalm 93 zingen, daarna gaat hij ons voor in gebed.
We lezen uit de 3e brief van Johannes, waarna de voorzitter over dit schriftgedeelte mediteert.
In deze 3e brief valt een verbinding te maken met de betekenisvolle rol van de gemeente als het gaat
om verspreiding van het evangelie. En dat is en blijft toch het hart van de GZB.
In de lofprijzing aan het adres van Gajus is er ineens de verwijzing naar mensen die voor Zijn Naam
zijn uitgegaan. Zendingswerkers trekken de wereld in omwille van de naam van Christus, oftewel; op
het gezag van Christus, in Zijn aanwezigheid en tot Zijn eer.
Gajus wordt geprezen omdat hij zo zeldzaam trouw is. Het vraagt dus ook om uithoudingsvermogen.
Maar voor Gajus geen probleem. Gegrepen door het evangelie van Jezus Christus is er geen moeite
te veel. Gemeenschap aan het evangelie maakt je trouw met de uitgaande beweging van het
evangelie, in welke vorm dan ook.
Na deze openingswoorden zingen we het lied ‘O Vader die de Landman zijt’.
2. Representatie: Moderamen Protestantse Kerk in Nederland, door dr. R. de Reuver
Namens het moderamen van generale synode van de Protestantse Kerk wordt een groet
overgebracht door dr. De Reuver. Hij ervaart het als een voorrecht om op de vooravond van het
Pinksterfeest bij de GZB aanwezig te mogen zijn. De Geest heeft ons als Protestantse Kerk en de
GZB aan elkaar gegeven. De Reuver zet een dikke streep onder het motto ‘zending verbindt’. Zending
verbindt gemeenten en kerken aan elkaar. En als het goed is, is het dan niet ‘zending verdeelt’.
Die verbondenheid wordt ervaren vanuit de PKN, oecumenische contacten en het werk vanuit de
GZB. Zo werd afgelopen zomer de Assemblee Lutherse Wereldfederatie georganiseerd in Namibië.
Deze Assemblee heeft betekenis voor alle kerken. De Reuver sprak daar met onze zendingswerkers
Daan en Judith van der Kraan en hij heeft deze ontmoeting als verrijkend ervaren. Ook was hij onder
de indruk van de ontmoeting met de diverse kerkleiders.
De tweede ervaring van zending verbindt kwam tot stand met de gasten uit Colombia. In de week na
de GZB-dag was er een ontmoeting met hen en het moderamen van de synode.
Zending verbindt is ook een uitdaging in Nederland. Denk aan eenzaamheid. Zending zet je in een
wijdere kring. Gods Geest verbindt mensen aan elkaar, zo mogen wij er zijn voor de ander in onze
omgeving. En dat tot lofprijzing van onze God.
De Waal bedankt dr. De Reuver voor zijn bijdrage en vraagt hem de groeten en zegen over te
brengen aan het moderamen en de synode.

3.

Verenigingszaken

-

Goedkeuring notulen d.d. 1 juni 2017
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

-

Jaarverslag 2017
▪ Inleiding op het jaarverslag door ds. J.P. Ouwehand
▪ Goedkeuring van het jaarverslag

De heer Heldoorn informeert naar het TEE-werk en of er raakvlakken zijn met GlobalRize.
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Ouwehand reageert dat de GZB het werk van GlobalRize steunt. Een medewerker is voor 0,50 fte
beschikbaar gesteld. Daarnaast financiert de GZB het Arabischtalig programma. Concrete TEEsamenwerking is er nog niet.
Mevrouw Ten Brinke informeert of de GZB investeert in zonnepanelen. Ouwehand reageert dat er
stappen genomen worden om te komen tot een groene GZB. Er zijn bij de vernieuwing van het
kantoorpand geen grote investeringen gedaan, gezien de huidige ontwikkelingen rond gezamenlijke
huisvesting.
Vluchten worden gecompenseerd en er worden groene programma’s ontwikkeld.
Onder dank wordt het jaarverslag 2018 goedgekeurd.
De vergadering verleent het bestuur décharge voor het gevoerde beleid.
-

Jaarrekening 2017
▪ Toelichting financiën door dhr. T. van Steeg MSc RA
▪ Goedkeuring van rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar
gevoerd bestuur (dit strekt het bestuur tot décharge)

Baten
Er is een grote actie opgezet voor de nood in de Hoorn van Afrika, voor deze actie zijn eveneens
gelden van EO-Metterdaad ontvangen.
In 2017 waren ontvangsten uit nalatenschappen lager dan 2016, maar opnieuw fors hoger dan
begroot.
Lasten
Op een verantwoorde manier zijn er extra uitgaven gedaan.
Er was begroot om 1,6 miljoen meer uit te geven, er is vier ton besteed.
In de komende jaren zullen eveneens extra bestedingen worden gedaan, zodat de reserves weer
lager zullen worden en binnen de door het bestuur vastgestelde norm uitkomen.
Reserves/fondsen
Er is ruimte om op een verantwoorde manier geld uit te geven en uitzendingen te verrichten.
In de krant worden regelmatig vacatures geplaatst.
De Waal reageert dat het bestuur dankbaar is dat geld uit collectes is toegenomen.
Mevrouw Ten Brinke informeert of de GZB zaken doet met ‘groene’ banken / banken die het verschil
maken in de samenleving?
Ouwehand reageert dat maatschappelijk verantwoorde partijen de aandacht hebben. Een deel van
ons geld is belegd in Oikocredit.
De heer Heldoorn vraagt of de termijn waarvoor de GZB verantwoordelijk is na terugkeer van
zendingswerkers nog altijd drie maanden is? Van Steeg reageert dat dit niet drie maanden is, maar
één jaar. De GZB volgt hiermee de uitzendvoorwaarden van de Protestantse Kerk.
De vergadering verleent het bestuur décharge voor het gevoerde beleid.
Onder dank wordt de jaarrekening 2018 goedgekeurd.
4. Bestuur
Ds. W.C. Polinder (Putten) en ds. J.C. van Trigt (Ameide-Tienhoven) zijn aftredend en herkiesbaar.
Er is geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om tegenkandidaten in te dienen.
Met vreugde wordt de herkiesbaarheid aanvaard.
5.
-

Workshopronde waarin beleidsvragen van de GZB aan de orde komen:
Spanning tussen samenwerken en de eigen identiteit
Zin en onzin van uitzenden (gesprek over het uitzenden van zendingswerkers)
Nieuwe werkvelden (hoe maakt de GZB strategische keuzes over werkvelden)
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Aanbevelingen vanuit de workshops:
Spanning tussen samenwerken en de eigen identiteit
Mevrouw Van de Giessen. “Blijf zitten waar je zit, maar verroer je wel”. Identiteit van de GZB mag
scherp geformuleerd zijn. Denk inclusief en luister interactief.
Zin en onzin van uitzenden (gesprek over het uitzenden van zendingswerkers)
Zorg voor wederkerigheid. Het is belangrijk om zendingswerkers uit andere culturen uit te nodigen in
Nederland. Een Afrikaner zet je niet zomaar op een Nederlandse kansel, maar ze kunnen wel een
verrijking zijn voor ons geestelijk leven.
Wat vinden wij als gelovige belangrijk in ons leven? Onze bankrekening? We moeten ons spiegelen
aan het leven van Jezus. Secularisatie zit diep in ons.
Dat vraagt voor de GZB zorgvuldigheid bij uitzendingen.
Nieuwe werkvelden
Kan de GZB in gebieden gaan werken waar andere organisaties werkzaam zijn? En missionair díe
gebieden versterken waar nu diaconaal werk geboden wordt?
Ouwehand reageert dat uitbreiden mogelijk is, het kost echter ook tijd/investering om partners/kerken
te leren kennen. Inzet: zorg voor uitbreiding in landen waar al gewerkt wordt.
De vraag is waar je als organisatie missionair relevant kunt zijn. Een zoektocht aangaan waar je van
meerwaarde kunt zijn. Denkend ook aan de (on)veiligheid in de wereld. Het aantal geweldsincidenten
is de afgelopen jaren toegenomen.
6. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
7. Dankgebed en voorbede
Ds. Polinder gaat voor in gebed. Als slotlied zingen we gezang 192 uit Weerklank: ‘Geest van
hierboven, leer ons geloven…’.

Vastgesteld en goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 16 mei 2019.
E.F. Lagerwerf-Vergunst, secretaris
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