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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 wetboek 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 kerkleden, de gemeenten en andere
onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: cgk.nl/project/dekerkorde.
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 het deputaatschap Kerk en Israël van de
Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland.
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 6 personen, namelijk voorzitter, 1e en 2e secretaris, en 1e en
2e penningmeester, waarbij de 1e penningmeester ook de rol van 2e voorzitter vervult, 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 voorzitters 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 goedkeuring 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 2017-2019 van het deputaatschap kent de volgende speerpunten van beleid:
1. Het voortzetten van het speerpunt ‘Uitwerken studieopdracht ‘Wat betekent de term ‘Israël’ in kerk
en theologie?’

2. Het versterken van zichtbaarheid in de kerken en het versterken van de contacten met gemeenten.
3. Vernieuwing van de website
4. Het – in samenwerking met partners – ontwikkelen van materialen bestemd voor alle geledingen van
de kerken.

E. Beloningsbeleid.
Indien predikant(en) werkzaam is (zijn) voor het deputaatschap wordt zijn (hun) beloning mede geregeld
volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)
Op het hierna genoemde webadres vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige
emolumenten voor de predikanten:
cgk.nl/download/predikantstraktementen-en-emolumenten-2016
Leden van het deputaatschap ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk
gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten februari 2016 tot en met januari 2017.
Beleidsplan
Deze periode stond vooral in het teken van de rapportage aan de GS en het formuleren van beleid voor de
komende periode. Daarnaast is de studie verder gegaan en is er veel aandacht gegaan naar de opvolging
van de huidige via het Centrum voor Israëlstudies uitgezonden Israëlconsulent.
Studieopdracht
De GS 2016 verlengde op ons verzoek de studieopdracht ‘wat betekent de term ‘Israël’ in kerk en theologie?’
Het is de inzet om dit studietraject tot een eerste afronding te laten komen in de rapportage aan de GS van
2019.
Intussen heeft de CGK van Dokkum een leerzaam traject binnen de gemeente achter de rug rond het thema
Kerk en Israël. Er is hierbij veel contact geweest tussen CGK Dokkum en het deputaatschap, vooral ook met
het oog op de bedoeling van deputaten de ervaringen van Dokkum te gebruiken om andere gemeenten te
stimuleren bij een eigen traject van nadere bezinning op Israël of meer specifiek de verhouding tussen kerk
en Israël. Een volgende samenwerking met een lokale gemeente zal komende tijd plaatsvinden. Om te
beginnen zal er een samenwerking zijn met de CGK van Dordrecht-Centrum, waarbij gelet wordt op stemmen
uit de Nadere Reformatie over ‘Kerk en Israël’. Vervolgens wordt er gezocht naar een samenwerking met de
CGK van Zwolle om daar de oogst van onze studie van de afgelopen jaren zo te verwerken dat de plaatselijke
kerk het belang ervan ontdekt en ermee gediend zal zijn. Na GS 2019 hopen we de uitkomsten van onze
studie verder te verwerken, bijv. in de richting van de predikanten.
De openingen van onze vergaderingen worden gewijd aan studie van relevante Bijbelgedeeltes in het licht
van onze onderzoeksvraag. In ons blad ‘Verbonden’ wordt hiervan verslag gedaan.
Vernieuwing website www.kerkenisrael.nl
Hoewel het al lange tijd ons streven is onze website het hart van onze communicatie te laten zijn, constateren
we dat onze website weliswaar een grote schat aan materiaal bevat, maar zelf dusdanig verouderd is dat ze
dringend aan vernieuwing toe is. Deze vernieuwing is een van onze urgentste speerpunten voor de komende
periode.
Stichting Centrum voor Israëlstudies (CIS)
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, het Overlegorgaan Joden en Christenen
(OJEC) en de Interkerkelijke Commissie Israël (ICI).
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 Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt).

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 2016 respectievelijk 2015 geven
inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de bestedingen van het
verslagjaar.

begroting
2016

rekening
2016

rekening
2015

Baten
Bijdragen kerken
Bijdragen periodiek
Rente-opbrengsten
Overige inkomsten

74.000 €
60.000 €
3.000 €
7.000 €

74.560 €
51.813 €
1.783 €
9.782 €

78.079 €
53.187 €
2.686 €
6.662 €

144.000 €

137.938 €

140.614 €

88.000 €
56.000 €
35.000 €

84.872 €
62.357 €
34.620 €

84.000 €
61.776 €
23.473 €

totaal lasten (b)

179.000 €

181.849 €

169.249 €

Resultaat (totaal a-b)

-35.000 €

-43.911 €

-28.635 €

totaal baten (a)
Lasten
Bijdrage Centrum voor Israëlstudies
Kosten voorlichting
Overige kosten

Toelichting op de staat van baten en lasten
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.

