GELOOF EN SAMENLEVING, verslag 2017
Inleiding
G & S is het landelijk diaconaal orgaan van de Remonstranten. In de kerkorde staat in Reglement L
artikel 1.1: Ter ondersteuning van de uitvoering van de opdracht van de Broederschap, als bedoeld
in artikelen VI 10 en VI 11 van Deel 1 van de Kerkorde, heeft de Broederschap een instelling
opgericht voor diaconaat, vrede, duurzame ontwikkeling en Europese contacten, genoemd Geloof en
Samenleving, gevestigd in Utrecht.
In artikel 4.1: De instelling ondersteunt de werkzaamheden op het terrein van diaconaat, zending,
vrede en duurzame ontwikkeling van de gemeenten en de broederschap.
Prioriteiten
G & S heeft twee prioriteiten: tegengaan van klimaatveranderingen en vluchtelingen. Zie voor de
inhoud van het werk rond het thema vluchtelingen, het artikel in de AdRem van januari 2018. Dat
stuk staat ook op de G&S website: diaconie.remonstranten.org.
Samenstelling
Het bestuur bestaat momenteel uit negen personen en wordt ondersteund door Michel Peters,
werkzaam op het landelijk bureau. Die negen personen zijn een uitvloeisel van de vier taakgroepen
die in het verleden bestonden en nu bijeen zijn gebracht. Het streven is om het aantal bestuursleden
te verminderen.
Gemeenten
Er zijn grote verschillen tussen de diaconieën van de remonstrantse gemeenten qua activiteiten en
reserves. We hebben gemerkt dat de gemeenten sterke behoefte hebben aan onderlinge
uitwisseling en ondersteuning. In oktober 2017 hebben we een nuttige bijeenkomst met de
diaconieën gehad, die in april 2018 een vervolg zal krijgen. In onze huidige samenstelling met een
beperkt aantal vrijwilligers kunnen we die ondersteuning onvoldoende bieden. We hebben een opzet
gemaakt voor een diaconale opbouwwerker voor 0,3 fte voor een jaar om te kijken of dat helpt. Een
subsidieaanvraag daartoe is ingediend bij de Insingerstichting en de Maatschappij voor Welstand.
Financiën
G &S vraagt alle remonstranten jaarlijks in het voorjaar om een bijdrage. De opbrengst was in 2017
c.a. 45.000 euro. G & S beheert ook het fonds Diaconale Opbouw en Activering (DOMA). Er wordt
bewust gewerkt aan een vermindering van de reserves, omdat geld bestemd voor diaconale doelen
ook uitgegeven moet worden. Er zijn geen personele verplichtingen.
Publiciteit
G & S publiceert regelmatig in AdRem, en laat van zich horen via de website en Facebook dankzij
Michel Peters.
Vrede
De Remonstranten zijn lid van IKV/PAX. De voorzitter neemt deel aan de ledenraad, die ca. zes keer
per jaar bijeenkomt. Een aantal gemeenten doet mee aan de jaarlijkse Vredesweek. PAX is
medeoprichter van ICAN, dat in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede ontving. PAX komt voort uit de
internationale RK-vredesorganisatie Pax Christi. Het IKV was een oecumenisch
samenwerkingsverband.

Zending
In het verleden was de voorzitter van G & S q.q. lid van de Nederlandse Zendingsraad. In goed
overleg met de vorige algemeen secretaris is deze functie overgedragen aan Tina Geels.
Europese contacten
Na het opheffen van de Taakgroep Europese Contacten zijn haar activiteiten deels overgenomen
door gemeenten. Het ging om het uitwisselen met gemeenten over hun contacten over de grens,
zoals met gemeenten in de voormalige DDR.
Kerkorde
De tekst van de kerkorde en het huishoudelijk regelement zijn evident verouderd.
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