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BELEIDSPLAN 2014-2016 
DEPUTAATSCHAP KERK EN ISRAËL CGK 

 

AANLEIDING 

De generale synode stimuleert deputaatschappen om te werken langs de lijnen van een beleidsplan. 
Het voordeel van een beleidsplan is dat het het werkveld afbakent, helderheid geeft en het werk 
structureert. Ook kunnen verantwoordelijkheden beter worden ingevuld en is het mogelijk binnen het 
deputaatschap elkaar duidelijker te steunen en te sturen.  
 

INLEIDING 

“Teneinde gestalte te geven aan de roeping van de kerken om luisterend, dienend en getuigend de 

ontmoeting te zoeken met Israël worden door zowel de particuliere synoden als door de generale 

synode deputaten benoemd, onder de naam ‘deputaten Kerk en Israël’.” Zo luidt artikel 1 van bijlage 

19 van de kerkorde (KO).  

Bijlage 19 hoort bij artikel 21a KO, dat zegt: “Aan de roeping om het evangelie bekend te maken, willen 

de kerken als volgt gestalte geven: a. Zij zoeken de ontmoeting met Israël waarin zij met vrijmoedigheid 

getuigen en verantwoording afleggen van de hoop die in hen is (Hand. 28: 20,31; 1 Petr. 3:15).” 

Het deputaatschap Kerk en Israël bestaat momenteel uit de volgende deputaten: 

generaal deputaten: 

drs. C.J. van den Boogert, adviseur 

H.H. van Braak, 1e penningmeester 

drs. F.W. van der Rhee, 1e secretaris 

drs. A.J. van der Toorn, 2e secretaris 

P.A.J. Pruijssers, 2e penningmeester 

 

particulier deputaten: 

ds. C.J. Droger, particuliere synode van het Zuiden 

drs. W.P. de Groot, particuliere synode van het Zuiden 

drs. R. Jansen, particuliere synode van het Noorden 

ds. J. Groenleer, particuliere synode van het Westen  

drs. C. de Jong, particuliere synode van het Oosten 

ds. D.J.K.G. Ruiter, particuliere synode van het Noorden 

ds. M.W. Vrijhof, particuliere synode van het Oosten 

dr. B.T. Wallet, particuliere synode van het Westen 
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MISSIE EN VISIE1 

Onze missie is als volgt te omschrijven: 

Als gelovigen in Jezus Christus, Israëls beloofde Messias, zijn wij wezenlijk, actief en voorgoed 

verbonden met Israël, het volk dat God als eerste gekozen heeft en liefheeft en aan wie Hij trouw 

blijft.2  Zo verstaan wij het als onze roeping om de ontmoeting met Israël te zoeken door naar Israël te 

luisteren, te getuigen en het te dienen. In die ontmoeting willen we nadrukkelijk verantwoording 

afleggen van de hoop die in ons is (cf. Handelingen 28,20.31 en 1 Petrus 3,15). 

 

Om te komen tot een uitwerking van onze missie gelden de volgende aandachtspunten: 

- in de ontmoeting met Israël spelen een rol:  

a. het met Israël samen luisteren naar de Schriften;  

b. het ervaren van de smartelijke scheiding tussen kerk en Israël, dat nl. Israël in groten dele 

Jezus niet als zijn Messias erkent;  

c. een ootmoedige erkenning van schuld van de kerk in hoogmoed, traagheid en vormen van 

antisemitisme;  

d. de erkenning dat verzoening in Christus behalve persoonlijke ook politieke perspectieven 

heeft; 

e. het met verwachting uitzien naar het behoud van heel Israël.3 

 

Onze visie is als volgt te omschrijven: 

We zoeken daadwerkelijk de ontmoeting met het volk Israël, zowel in het land Israël als in Nederland. 

Dat willen we dankbaar, bewogen, bescheiden en hoopvol doen door een gezamenlijk lezen van de 

Schriften met Israël. Daarbij willen we betrokken op en luisterend naar Israël getuigen van Jezus, Israëls 

Messias, onze Heer.  

Het grootste gedeelte van het werk in Israël voeren we uit als participant van het Centrum van 

Israëlstudies, waardoor ook ds. Aart Brons als Israëlwerker is uitgezonden. 

                                                           
1 Gehanteerde definitie: ‘Missie is waar je voor staat en visie is waar je voor gaat’. Hierbij ontstaat dan 

mogelijk wel wat spraakverwarring als het gaat om ons ‘visiedocument’; dat beschrijft in één document 

zowel onze missie (stelling 1-4 (of 5)) als onze visie (stelling 5 (of 6)-10). 

2 Zie stelling 1-4 van ‘Voorgoed verbonden’. 

3 Zie stelling 5-10 van ‘Voorgoed verbonden’. 
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Voor het aangaan en onderhouden van de ontmoeting met Israël is studie en bezinning voortdurend 

nodig. De komende jaren willen we ons hierbij richten op de vraag ‘Wat betekent de term ‘Israël’ in 

kerk en theologie?’, waartoe de generale synode van 2013 ons een studieopdracht gaf. 

In het zoeken van de ontmoeting met Israël geven we als deputaatschap metterdaad gehoor aan wat 

de kerken als hun roeping ten aanzien van Israël verstaan. Deze roeping blijft de roeping van de kerken 

en mag nooit gezien worden als de roeping van ‘slechts’ deputaten. Daarom is essentieel voor het werk 

van deputaten de kerken te onderwijzen over, toe te rusten voor en te betrekken bij deze ontmoeting 

met Israël. De generale synode van 2013 heeft ons nadrukkelijk opgedragen om bij onze bezinning nog 

meer rekening te houden met wat er leeft in de plaatselijke gemeenten en waar mogelijk die te 

betrekken bij het proces van de bezinning; én om de resultaten van onze studie en bezinning nog meer 

dan voorheen met plaatselijke gemeenten te delen. 

SPEERPUNTEN 

We formuleren de volgende speerpunten van beleid: 

1. uitwerken studieopdracht ‘Wat betekent de term ‘Israël’ in kerk en theologie?’ 

2. onderzoek doen naar het instellen van een ‘Israëlzondag’ 

3. verbeteren publicatie en voorlichting 

4. verbeteren werkwijze en organisatie deputaatschap 

5. vervangen betaalmiddel 'acceptgiro'  

 

DOELSTELLING 

Uit de geformuleerde missie en visie én de daarbij behorende speerpunten volgen de volgende 

doelstellingen. Achter de doelstellingen staat in de kolom ‘actiehouder’ wie verantwoordelijk is voor 

het halen van de doelstelling en het begeleiden van het proces daar naar toe. In de kolom ‘tijdspad’ 

wordt de deadline voor het halen van de doelstelling genoemd. Onder elke doelstelling worden 

puntsgewijs kaders aangegeven voor het behalen van de doelstelling.  
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1. Uitwerken studieopdracht ‘Wat betekent de term ‘Israël’ in 

kerk en theologie?’  

Doelstelling 1 - lange termijn Actiehouder tijdspad 
Rapportage van onze studie over de vraag ‘Wat betekent de term 
‘Israël’ in kerk en theologie?’ voor generale synode van 2016 

Wim de Groot 
(inhoudelijk) + 
Bart Wallet 
(inhoudelijk) + 
Kees de Jong (PR - 
digitalisering) 

eind 2015 

Doelstelling - kortere termijn tijdspad 
schrijven projectplan en 
voorleggen ter goedkeuring aan 
dep.verg. 

vergadering 18 juni 2014 

uitvoering van projectplan tot eind 2015 
 

1. In de rapportage moet duidelijk worden: 

a. hoe spreekt de Schrift over Israël?  

b. in hoeverre is de landbelofte nog altijd van kracht?  

c. welke denkbeelden leven er in de kerken t.a.v. ‘Israël’? Dit sluit aan bij een andere 

opdracht die de GS van 2013 ons gaf, nl. ‘6. deputaten op te dragen bij hun bezinning 

nog meer rekening te houden met wat er leeft in de plaatselijke gemeenten…’ 

d. mogelijk nog andere vragen waarop we eind 2015 een (voorlopig) antwoord willen 

hebben 

2. Om te komen tot een rapportage moet eerst een plan van aanpak worden geschreven. Daarin 

moet duidelijk worden met welke middelen we onze doelstelling willen bereiken. Te denken 

valt aan:  

a. studie binnen het deputaatschap  

a.i. hoe bezinnen we ons als deputaten gestructureerd op het thema?  

a.ii. welke schriftstudies worden er van ons gevraagd?  

a.iii. samenstellen literatuurlijst 

a.iv. wat zijn potentiële gesprekspartners en bij welke gelegenheid nodigen we hen 

uit?  

b. studie samen met de kerken 

b.i. wat is de relevantie van het studiethema voor onze kerken?  

b.ii. hoe geven we vorm aan de studie samen met de kerken? Wellicht enkele 

gemeente ‘adopteren’ voor een ‘leerhuis’? Hoe komen we in contact met 

gemotiveerde deelnemers?  
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b.iii. hoe kunnen we predikanten inschakelen en toerusten?  

b.iv. welke communicatievormen willen we gebruiken? Te denken valt aan VoI, 

website, nieuwsbrief, Facebook, ontwikkelen folder, nieuwe vormen.  

b.v. Hoe zetten we deze communicatievormen in?  

3. Mogelijk is het tijdpad te ambitieus gekozen. Eventueel is het mogelijk om bij het opstellen 

van plan van aanpak al uit te gaan van een periode van 6 jaar en het tijdspad de uiterste datum 

van januari 2018 mee te geven.  

4. Vanuit het deputaatschap kunnen andere gaven worden ingezet: Kees de Jong voor het maken 

van powerpoints etc.; Robbert Jansen voor bijdrages die binnen kortere termijn zijn af te 

ronden (bijv. samenstellen folder).  
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2. Onderzoek ‘Israëlzondag’  

Doelstelling 2 - lange termijn Actiehouder tijdspad 
Rapportage onderzoek naar Israëlzondag voor generale synode 
2016 

Robbert Jansen 
(projectmatig) + 
Piet Pruijssers 
(facilitair) 

eind 2015 

Doelstelling - kortere termijn tijdspad 
schrijven onderzoeksplan en 
voorleggen ter goedkeuring aan 
dep.verg. 

vergadering 18 juni 2014 

 

1. In de rapportage moet duidelijk worden:  

a. wat zijn de voordelen en nadelen van een vastgestelde Israëlzondag? 

b. hoe leeft de Israëlzondag op dit moment in de kerken?  

2. Om tot een zinvolle rapportage te komen moet een plan van aanpak worden geschreven, 

waarin duidelijk wordt 

a. welke middelen zetten we in om te peilen hoe Israëlzondag leeft in de kerken? Een 

enquête?  

b. kan het onderzoek wellicht meer informatie verstrekken die zinvol is voor ons 

deputaatschap?  

3. In de rapportage formuleren we een concreet advies aan de synode.  
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3. Verbeteren publicatie en voorlichting  

Doelstelling 3 - lange termijn Actiehouder tijdspad 
Het beleggen van 10 contactmomenten (cursus, spreekbeurt, 
Israëlavond etc.) in plaatselijke gemeenten waarbij we onze missie 
kunnen overdragen 

Florimco van der 
Rhee, (inhoudelijk) 
+ Rob van der 
Toorn (PR-
digitalisering) 

eind 2015 

Doelstelling - kortere termijn tijdspad 
kort plan van aanpak schrijven voor 
organisatie en PR 

vergadering 18 juni 2014 

 

1. De tien contactmomenten met de achterban kunnen een verschillende inhoud hebben. Wenselijk is 

echter dat ze verband houden met de studieopdracht (zie 1).  

2. In het plan van aanpak worden voorstellen gedaan m.b.t. 

a. inventarisatie beschikbaarheid deputaten (o.a. aan de hand van de nu al beschikbare lijst 

onderwerpen op de website)  

b. de vraag of het mogelijk is de lezingen en presentaties van elkaar in te zien? Misschien van elk 

een korte beschrijving voor een completer en wervend overzicht en dit publiceren op de 

website? 

c. PR: op welke manier maken we de kerken ‘warm’ om avonden te organiseren waar een 

deputaat wordt uitgenodigd?  

d. onze verhouding ten opzichte van het CIS: de Israëlconsulent, de directeur en de diaconaal 

consulente geven ook veel lezingen tijdens zijn twee tournees per jaar. Hoe gaan we daar wijs 

mee om?  

e. er is overlap mogelijk in de uitwerking van speerpunt 1; daarbij is creativiteit gevraagd bij het 

nadenken over de vormgeving van de contactmomenten; te denken valt aan de ‘oude’ vormen 

(lezingen, Israëlavond, gemeenteavond) maar ook aan ‘nieuwe’ vormen (leerhuis, Israëlcursus, 

bezoek plaatselijke synagoge, discussieplatform, jongerenbijeenkomsten etc.). Interactiviteit is 

daarbij sleutelwoord.  

 

Doelstelling 4 - lange termijn Actiehouder tijdspad 
Waar mogelijk in samenwerking met classiscorrespondenten meer 
structurele aandacht voor Israël in plaatselijke gemeenten.  

Kees Droger 
(inhoudelijk) + 
Rien Vrijhof 
(bestuurlijk - 
inhoudelijk) 

eind 2015 

Doelstelling - middellange termijn tijdspad 
plan van aanpak schrijven met 
daarin concrete voorstellen 

vergadering 19 november 2014 

Doelstelling - kortere termijn  

inventarisatie binnen achterban 
van huidige stand van zaken - waar 
zijn er goede voorbeelden voor 
functioneren Israëlcommissie?  

vergadering 10 september 2014 
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1. Met structurele aandacht wordt in ieder geval bedoeld: het Joodse volk in beeld binnen elke 

plaatselijke gemeente. Bijv. door het instellen van een Israëlcommissie of het uitbreiden van 

de taken van een zendingscommissie met dit werkveld.  

2. In het plan van aanpak moet duidelijk worden: 

a. wat stellen we ons voor bij structurele aandacht voor Israël in de plaatselijke 

gemeente? 

b. wat leert de huidige praktijk over de do’s en don’ts?  

c. evaluatie werkwijze en effectiviteit classiscorrespondenten 

d. hoe ontwikkelen we goed toerustingsmateriaal voor commissies binnen plaatselijke 

gemeentes en wat zou dit materiaal moeten inhouden?  

3. De inventarisatie kan plaatsvinden in overleg met het CIS. Eventueel kan ook gekeken worden 

naar het functioneren van Israëlcommissies binnen PKN-gemeenten. Ook het raadplegen van 

websites van plaatselijke gemeentes kan zinvol zijn. Doel is om enig inzicht te krijgen in het 

huidige functioneren van Israëlcommissies of zendingscommissies die ook het Joodse volk in 

hun taakomschrijving hebben staan.  

 

Doelstelling 5 - lange termijn Actiehouder tijdspad 
3 momenten van toerusting van predikanten over de verhouding 
Kerk en Israël 

Jan Groenleer 
(inhoudelijk), Rien 
Vrijhof (bestuurlijk 
- inhoudelijk) 

eind 2015 

Doelstelling - kortere termijn tijdspad 
schrijven kort plan van aanpak en 
voorleggen ter goedkeuring aan 
dep.verg. 

vergadering 10 september 2014 

 

1. Hierbij streven we naar samenwerking met ‘derden’ als bijv. CIS of OJEC. Daarbij participeren we als 

deputaatschap dan actief in voorbereiding, bezoek en event. presentatie tijdens deze gelegenheden.  

2. In het korte plan van aanpak worden voorstellen gedaan t.a.v. 

a. doelstelling: wat willen we de predikanten meegeven en op welke deelgebieden willen we hen 

toerusten?  

b. data en gelegenheden waarbij we deelnemen in de organisatie van derden of zelf een 

bijeenkomst organiseren 

c. verslaglegging van deze bijeenkomsten, zodat meetbaar wordt of doelstelling wordt gehaald 
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Doelstelling 6 - lange termijn Actiehouder tijdspad 
Evaluatie en waar mogelijk verbetering van VoI aan de hand van 
het doel: ‘toerusten en informeren van de kerken over het werk 
van Kerk en Israël’.  

redactie VoI: Kees vd 
Boogert (inhoudelijk) 
+ Robbert Jansen 
(digitalisering) + Hans 
Ruiter (inhoudelijk), 
aangevuld met Piet 
Pruijssers (facilitair) 
en Herman van Braak 
(financieel) 

eind 2015 

Doelstelling - kortere termijn  
Kees vd Boogert, Robbert Jansen, 
Hans Ruiter 

tijdspad 
voorstellen t.a.v. wijziging inhoud 
VoI 

vergadering 9 april 2014 

voorstellen t.a.v. wijziging 
vormgeving VoI 

Piet Pruijssers + Herman van Braak vergadering 9 april 2014 

 

1. Er wordt zowel gewerkt aan een verbetering in vormgeving, als ook aan een verbetering qua 

indeling en inhoud.  

2. Qua vormgeving: geopperd is om naar een groter formaat met minder bladzijdes te gaan. Een 

kostenanalyse is gewenst. 

3. Qua inhoud: geopperd is om met min of meer vaste rubrieken te gaan werken. Mogelijk kan 

één van die rubrieken zijn: CIS-nieuws en ‘van de Israëlconsulent’. Verder naast inhoudelijke 

artikelen ook meer aandacht voor het werk zoals we dat als deputaatschap doen.  
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4. Verbeteren werkwijze en organisatie deputaatschap  

Doelstelling 7 - lange termijn Actiehouder tijdspad 
Indienen voorstel ‘beleidsplan 2016-2019’ aan GS 2016  Florimco van der 

Rhee (bestuurlijk) 
+ Rob van der 
Toorn (bestuurlijk) 

eind 2015 

 

1. Het beleidsplan 2016-2019 borduurt voort op dit beleidsplan, zowel qua vormgeving als 

inhoud. Het zal als bijlage bij het GS-rapport worden voorgelegd aan de synode ter 

goedkeuring.  

 

Doelstelling 8 - lange termijn Actiehouder tijdspad 
Herschikking van taken en verantwoordelijkheden binnen het 
deputaatschap + sturende voordrachten voor benoeming richting 
PS en GS 

moderamen eind 2014 

Doelstelling - kortere termijn tijdspad 
voorstellen voor vernieuwde 
taakverdeling en het overleggen 
van een overzicht aan de 
deputatenvergadering ter 
goedkeuring 

vergadering 9 april 2014 

 

1. Het gaat er hierbij om deputaten voor die taken in te delen, dat ze zich daarbij prettig voelen 

en het werk hen ‘makkelijk’ afgaat.  

2. Bij de voorstellen houden we rekening met datgene wat tijdens de intervisie in de vergadering 

van 31-01-14 naar voren is gekomen. 
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5. Vervangen betaalmiddel 'acceptgiro'  

Doelstelling 9 - lange termijn Actiehouder tijdspad 
Vervangen betaalmiddel 'acceptgiro' Penningmeesters eind 2017 

 

1. Het betaalmiddel 'acceptgiro', door het deputaatschap gebruikt om fondsen te werven 

voor de uitgave van het Israëlmagazine 'Verbonden' zal met ingang van 1-1-2019 niet 

meer beschikbaar zijn en dient dus te worden vervangen 

2. Er dient een andere methode te worden gevonden om de ontvangers van het blad te 

vragen om een vrijwillige geldelijke bijdrage. Dit dient gepaard te gaan met het 

aanbieden van een middel met een zo groot mogelijke 'betaalgemak'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijlage: besluit synode 

bijlage: lange termijn doelen met daarbij meetinstrument 

bijlage: taakverdeling binnen deputaatschap 
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BIJLAGE 1: BESLUITEN GENERALE SYNODE 2013 

 

“De generale synode 2013 nam inzake uw deputaatschap de volgende besluiten: 
 
a. inzake uw eigen rapportage: 
 
1. deputaten een opdracht tot studie voor de kerken te geven t.a.v. de vraag ‘Wat betekent de 

term ‘Israël’ in kerk en theologie?’; 
2. akkoord te gaan met de nieuwe bestuursvorm van het CIS;  
3. deputaten de opdracht te geven om te onderzoeken of er voldoende draagvlak in de kerken is 

voor een Israëlzondag en daar op de volgende generale synode verslag van te doen en te komen 
met voorstellen ter zake;  

4. de tekst van art. 21 K.O. aan te passen (conform rapport 3a commissie 3) 
5. de tekst van bijlage 19 (bij art. 21 K.O.) aan te passen (conform rapport 3a commissie 3) 
6. deputaten op te dragen bij hun bezinning nog meer rekening te houden met wat er leeft in de 

plaatselijke gemeenten en waar mogelijk hen te betrekken bij het proces van de bezinning;  
7. deputaten op te dragen om de resultaten van hun studie en bezinning nog meer dan voorheen 

met plaatselijke gemeenten te delen en daarbij gebruik te maken van de deskundigheid die in 
andere deputaatschappen aanwezig is op het gebied van pr. 

 
b. in het kader van de commissie doelmatigheid (‘besluit 2 b’): 
 
De taken van dit deputaatschap dienen anders georganiseerd te worden. Er dient in elk geval in de 
komende GS-periode structureel meer aandacht te komen voor promotie van het werk van dit 
deputaatschap. Het deputaatschap zal daarom een aanzienlijk deel van de middelen die de komende 
periode voor studie en bezinning gereserveerd staan, gebruiken voor middelen die de bekendheid van 
het werk binnen de plaatselijke gemeenten vergroten. 
 
c. De teksten van resp. art. 21 K.O. en bijlage 19 zijn door de GS 2013 als volgt vastgesteld:  
 
…” 
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BIJLAGE 2: LANGE-TERMIJN-DOELEN EN MEETINSTRUMENTEN 

 

Doelstelling Actiehouder Tijdspad Meetinstrument  
1. Rapportage van onze studie over de 

vraag ‘Wat betekent de term ‘Israël’ in 

kerk en theologie?’ voor generale 

synode van 2016 

Wim de Groot (inhoudelijk) + 

Bart Wallet (inhoudelijk) + Kees 

de Jong (PR - digitalisering) 

eind 

2015 

fysiek 

2. Rapportage onderzoek naar 

Israëlzondag voor generale synode 

2016 

Robbert Jansen (projectmatig) 

+ Piet Pruijssers (facilitair) 

eind 

2015 

fysiek 

3. Het beleggen van 10 
contactmomenten (cursus, 
spreekbeurt, Israëlavond etc.) in 
plaatselijke gemeenten waarbij we 
onze missie kunnen overdragen 

Florimco van der Rhee, 
(inhoudelijk) + Rob van der 
Toorn (PR-digitalisering) 

eind 
2015 

overzichtslijst 
‘contactmomenten’ 

4. Waar mogelijk in samenwerking met 
classiscorrespondenten meer 
structurele aandacht voor Israël in 
plaatselijke gemeenten.  

Kees Droger (inhoudelijk) + 
Rien Vrijhof (bestuurlijk - 
inhoudelijk) 

eind 
2015 

rapportage 

5. 3 momenten van toerusting van 
predikanten over de verhouding Kerk 
en Israël 

Jan Groenleer (inhoudelijk), 
Rien Vrijhof (bestuurlijk - 
inhoudelijk) 

eind 
2015 

overzichtslijst 
‘contactmomenten’ 

6. Evaluatie en waar mogelijk 
verbetering van VoI aan de hand van 
het doel: ‘toerusten en informeren van 
de kerken over het werk van Kerk en 
Israël’.  

redactie VoI: Kees vd Boogert 
(inhoudelijk) + Robbert Jansen 
(digitalisering) + Hans Ruiter 
(inhoudelijk), aangevuld met 
Piet Pruijssers (facilitair) en 
Herman van Braak (financieel) 

eind 
2015 

lezersonderzoek 

7. Indienen voorstel ‘beleidsplan 2016-
2019’ aan GS 2016  

Florimco van der Rhee 
(bestuurlijk) + Rob van der 
Toorn (bestuurlijk)  

eind 
2015 

fysiek 

8. Herschikking van taken en 
verantwoordelijkheden binnen het 
deputaatschap + sturende 
voordrachten voor benoeming richting 
PS en GS 

moderamen  eind 
2014 

overzicht ‘taken en 
verantwoordelijkhe
den’ 

9. Betaalmiddel 'acceptgiro' vervangen 
door een ander middel t.b.v. de 
fondsenwerving voor Israëlmagazine 
'Verbonden'. 

Penningmeesters eind 
2017 

voor onze situatie 
logistiek en finan-
cieel bruikbaar 
gebleken betaal-
middel     
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BIJLAGE 3: TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN DEPUTATEN 

 

DEPUTAAT KWALITEIT HUIDIGE BIJZONDERE TAKEN  VOORSTEL NIEUWE TAKEN 
C.J. van den Boogert inhoudelijk  hoofdredactie VoI 

bestuurslid CIS 
werkgroep Jeruzalempost CIS 
afgevaardigde Nes Ammim 

redactielid VoI (actiehouder doel 6) 
afgevaardigde Nes Ammim 
werkgroep Jeruzalempost CIS 

H.H. van Braak financieel - 
facilitair 

1e penningmeester 
financiële verslaglegging 

1e penningmeester (actiehouder doel 8) 
financiële verslaglegging 
actiehouder doel 6 
actiehouder doel 9 

C.J. Droger  inhoudelijk - 
bestuurlijk 

werkgroep ‘overleg LCJ’ 
contactpersoon Ger. Gem. 

werkgroep ‘overleg LCJ’ 
contactpersoon Ger. Gem. 
bestuurslid CIS 
actiehouder doel 4 

J. Groenleer inhoudelijk  1e voorzitter 
 

2e voorzitter (actiehouder doel 8) 
actiehouder doel 5 

W.P. de Groot inhoudelijk  werkgroep MBJ CIS werkgroep MBJ CIS 
actiehouder doel 1 

R. Jansen PR - 
digitalisering - 
projectmatig 

redactielid VoI 
werkgroep communicatie CIS 

redactielid VoI (actiehouder doel 6) 
actiehouder doel 2 

C. de Jong PR - 
digitalisering 

werkgroep ‘overleg LCJ’ 
bestuurslid OJEC 

werkgroep ‘overleg LCJ’ 
bestuurslid OJEC 
actiehouder doel 1 

F.W. van der Rhee bestuurlijk - 
inhoudelijk - 
digitalisering 

1e secretaris 
bestuurslid CIS 

1e secretaris (actiehouder doel 8) 
bestuurslid CIS 
actiehouder doel 3 
actiehouder doel 7 

D.J.K.G. Ruiter inhoudelijk  redactielid VoI redactielid VoI (actiehouder doel 6) 
A.J. van der Toorn PR - bestuurlijk - 

digitalisering 
2e secretaris 
beheer facebook + nieuwsbrief 

2e secretaries (actiehouder doel 8) 
actiehouder doel 3 
actiehouder doel 7 

P.A.J. Pruijssers facilitair - 
financieel 

2e penningmeester 
facilitaire taken 
 

2e penningmeester (actiehouder doel 8) 
facilitaire taken 
actiehouder doel 2 
actiehouder doel 6 
actiehouder doel 9 

M.W. Vrijhof bestuurlijk - 
inhoudelijk 

2e voorzitter 
bestuurslid ICI 
 

1e voorzitter 
bestuurslid ICI 
actiehouder doel 4 

B.T. Wallet  inhoudelijk - PR   actiehouder doel 1 

 


