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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 gekozen: tegengaan van klimaatveranderingen en vluchtelingen. Op die
terreinen wil G&S onder meer externe projecten financieren en gemeentelijke diaconieën
ondersteunen.
Samenstelling
Het bestuur bestaat momenteel uit zeven personen en wordt ondersteund door Michel Peters,
werkzaam op het landelijk bureau. In het jaar 2018 hebben wij afscheid genomen van Dolf Eshuis en
Casper Ebeling Koning, met dank voor hun jarenlange inzet. In januari 2019 mochten wij Rachelle van
Andel in ons midden verwelkomen.
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 2018 hebben we daartoe een inspirerende bijeenkomst
met de diaconieën georganiseerd in Bussum.
In onze huidige samenstelling met een beperkt aantal vrijwilligers kunnen we onvoldoende
ondersteuning bieden aan de diaconieën en inspelen op de vragen die vanuit het land zijn gesteld.
We hebben daarom een opzet gemaakt voor de aanstelling van een diaconaal werker voor 0,3 fte
voor de periode van een jaar om te kijken of dat helpt. Subsidieaanvragen daartoe zijn ingediend bij
en toegekend door de Insinger Stichting en de Maatschappij voor Welstand. Met genoegen hebben
wij per 1 januari 2019 mevrouw Julia Shamojan in deze functie kunnen aanstellen.
Financiën
G &S vroeg in 2018 op twee momenten aan alle remonstranten om een bijdrage. De opbrengst was
in 2018 ruim 57.000 euro. Er wordt bewust gewerkt aan een vermindering van de reserves, omdat
geld bestemd voor diaconale doelen ook uitgegeven moet worden.

In 2018 ondersteunde G&S onder meer de organisaties Movement on the Ground (hulp aan
vluchtelingen op Lesbos) en het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO)
(onderzoek naar martelingen in het verleden bij mensen die hier asiel aanvragen).
Publiciteit
G & S publiceert regelmatig in AdRem, geeft twee katerns per jaar uit 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.
Kerkorde
De tekst van de kerkorde en het huishoudelijk regelement zijn evident verouderd.
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