
ANBI transparantiegegevens 

 

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI: Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken in Nederland 

RSIN/Fiscaal nummer:  824154162 

Website:  www.kerkenisrael.nl  

Email: info@kerkenisrael.nl  

Adres:  De Waterkamer 34 

Postcode:  7325 HW 

Plaats:  Apeldoorn 

 
Het deputaatschap kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland is 
een permanente commissie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De 
Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 
2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde. 
Dit deputaatschap is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wet-
boek en bezit rechtspersoonlijkheid. 
De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen 
omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerk-
leden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de 
website van de landelijke kerk: cgk.nl/project/de-kerkorde.  
De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking 
ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot 
dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de 
Classis Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken. 
 

B. Samenstelling bestuur 

Het deputaatschap telt 5 leden die benoemd worden door de generale synode en 8 leden die 
worden benoemd door de particuliere synodes. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit  
voorzitter, secretaris, penningmeester elk met een secundus alsmede de adviseur. 
Secretarissen, penningmeesters en adviseur worden benoemd door elke generale synode 
(hierna te noemen: GS) van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, de voor-
zitters worden door de deputaten gekozen uit hun midden. 
De penningmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. 
Het deputaatschap als geheel is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goed-
keuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 
 

C. Doelstelling/visie 

Het deputaatschap heeft als doel: 
1. studie en bezinning op de relatie kerk - Israël; 
2. voorlichting aan predikanten en kerkelijke gemeenten betreffende de relatie kerk - Israël. 
Het visiedocument van het deputaatschap, getiteld 'Voorgoed verbonden', is te vinden op het 
webadres: www.kerkenisrael.nl/voorgoed-verbonden/.  
 

D. Beleidsplan 

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:  
cgk.nl/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken.  
  
Het beleidsplan 2020-2022 van het deputaatschap is goedgekeurd door de Generale Synode 
in 2019. Hierin zijn de volgende  speerpunten van beleid opgenomen:  
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1. het studierapport ‘Wat betekent de naam Israël in kerk en theologie?’ in een 
handzame brochure uitgeven ten behoeve van de kerken. (Dit studierapport ‘’Wat 
betekent de term ‘Israël’ in kerk en theologie? is in 2020 beschikbaar gesteld).  

2. project ‘Israël in de prediking’ voortzetten 
3. In het kader van het versterken van zichtbaarheid in de kerken en het versterken van 

de contacten met gemeenten, jaarlijks in elke PS een aantal gemeenten benaderen en 
ondersteunen bij de bezinning over de betekenis van Israël voor de kerk 

4. bezinning op het onderwerp ‘Israël, land en staat’ 
  

E. Beloningsbeleid 

Indien een predikant werkzaam is voor het deputaatschap wordt zijn beloning mede geregeld 
volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.). 
Advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predi-
kanten vindt u hier: cgk.nl/download/predikantstraktementen-en-emolumenten. 
Leden van het deputaatschap ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen 
werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed. 
 

F. Verslag activiteiten 2021 

Studieopdracht 
Bij de uitvoering van de studieopdracht, gegeven door de GS, zijn gemeenten, kerkleden en 
predikanten betrokken en is samengewerkt met onze externe netwerken. De openingen van 
onze vergaderingen worden gewijd aan studie van relevante Bijbelgedeeltes in het licht van 
onze onderzoeksvraag. In ons blad ‘Verbonden’ worden deze studies gepubliceerd.  
 
Project ‘Israël in de prediking” 
Er is een groep van (emeriti-)predikanten onder begeleiding van prof. dr. M.J. Kater aan het 
onderzoeken hoe ‘Israël’ een plaats heeft gehad in de prediking vanaf de Tweede 
Wereldoorlog in het blad ‘Uit de Levensbron’. 
Als deputaten zijn we participant in het CIS. Belangrijke onderdelen van ons werk worden 
uitgevoerd binnen deze stichting, waarin wij samenwerken met als medeparticipanten de 
Gereformeerde Zendingsbond in de PKN en de Christelijke Hogeschool Ede. In het bestuur zijn 
we vertegenwoordigd door twee van onze deputaten. Daarnaast werken deputaten mee in 
diverse werkgroepen. 
 
Contacten extern 
Deputaten onderhouden contacten met het IIAC – Nes Ammim en het Overlegorgaan Joden 
en Christenen (OJEC). 
Behalve deze structurele contacten zijn er ook incidentele contacten met deputaten Israël van 
de Gereformeerde Gemeenten en Yachad (organisatie voor kerk en Israël binnen de Gerefor-
meerde Kerken Vrijgemaakt).  
Ook is een vervolg gekomen op de ‘Schuldbelijdenis over nalatigheid inzake Joden in en rond 
de Tweede Wereldoorlog’. In samenwerking met de Gereformeerde Bond in de PKN, de 
Hersteld Hervormde kerk en het CIS is een bijeenkomst georganiseerd. Ook Yachad heeft zich 
bij deze werkgroep aangesloten. De inzet is om jaarlijks een dergelijke bijeenkomst te 
beleggen. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten voor een belangrijk deel nauw aan bij de 
rekeningen over de voorgaande jaren. De werkzaamheden van het deputaatschap vertonen 
een grote mate van continuïteit, de werkzaamheden van het CIS nemen in omvang toe. In de 
kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote 
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen rekening 2021 
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respectievelijk 2020 geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en 
bestedingen. De begrotingscijfers 2022 zijn overgenomen vanuit het synoderapport. 
 

 Begroting Werkelijk Werkelijk 

 2022 2021 2020 

Baten    
Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0 

Bijdragen kerken 120.000 111.512 105.704 

Bijdragen periodiek 62.000 74.845 63.150 

Giften 2.000 2.122 12.539 

Overige ontvangsten 3.000 7.747 1.984 

totaal baten 187.000 196.226 183.377 

    
Lasten    
Bijdragen CIS 120.000 95.288 91.059 

Kosten voorlichting 46.000 45.033 41.477 

Overige kosten 36.000 18.752 17.171 

totaal lasten 202.000 159.073 149.707 

    
Resultaat -/-15.000 37.153 33.670 

 
 
Toelichting 
In de benodigde inkomsten van het deputaatschap wordt voorzien door middel van een door 
de GS vastgestelde omslag per lid, te betalen door de plaatselijke kerken. Voor de uitgave 
van het blad van het deputaatschap worden vrijwillige bijdragen van lezers ontvangen. 
De voornaamste post onder de lasten betreft de bijdrage van het deputaatschap aan de 
Stichting Centrum voor Israëlstudies. De lasten van het CIS bestaan voor het grootste deel uit 
personeelskosten. 
De post 'Kosten voorlichting' betreft vrijwel geheel de uitgave van het eerder genoemde blad 
van het deputaatschap. 
De belangrijkste onderdelen van de post 'Overige kosten' betreffen administratiekosten, 
vergaderkosten en kosten van conferenties en studiereizen. 
 
Toezicht 
Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze 
zijn gecontroleerd. 
Datum goedkeurende controleverklaring onafhankelijk accountant: 14 september 2022 
 


