OPENBAAR DEPUTATENVERSLAG
over 2018 van het Deputaatschap Algemene kerkelijke zaken (Akz).
1. Instelling
Het Deputaatschap Algemene kerkelijke zaken (Akz) is ingesteld bij besluit van de Synode van 6 juli
2011. De grondslag voor instelling van het deputaatschap is afgeleid van artikel 49 van de Dordtse
Kerkorde (DKO), alwaar de synode de bevoegdheid is toegekend om ter bevordering van een geordend
kerkelijk leven deputaten te benoemen.
2. Doelstelling en taak, vertegenwoordiging
Het deputaatschap heeft als doel om zaken die het geheel van het kerkelijke leven aangaan en die niet
specifiek behoren tot het terrein van een van de andere kerkelijke organen, deputaatschappen of stichtingen die onder verantwoordelijkheid van de synode functioneren, te initiëren, nader te doordenken,
daarover te adviseren en met voorstellen aan de synode te komen, zulks ter bevordering van een geordend kerkelijk leven.
Het deputaatschap vervult ook anderszins een adviserende en/of coördinerende rol in zaken of aangelegenheden die haar door de synode worden opgedragen.
Het deputaatschap heeft tevens tot taak de synode na het sluiten van de vergadering te vertegenwoordigen in zaken die het geheel van het kerkelijk leven aangaan of die anderszins van voldoende
zwaarwichtig belang zijn en het spreken van de kerk tussentijds noodzakelijk maken.
3. Werkzaamheden in 2018
In het verslagjaar heeft het deputaatschap zich bezig gehouden met de gebruikelijke kerkelijke activiteiten die binnen de taakopdracht van het deputaatschap vallen.
Tijdens de synodevergadering van 2018 heeft het deputaatschap mandaat gekregen om de coördinatie
ter hand te nemen voor de instelling van twee nieuwe deputaatschappen: Deputaatschap Opvoeding,
Onderwijs, Catechese en Deputaatschap Zending en Evangelisatie. Tevens is mandaat verleend voor
werving en benoeming van de deputaten. Beiden deputaatschappen zijn inmiddels gevormd en bestaan elk uit vijf deputaten.
3.1. Kerkelijk procesrecht
De synode van 2018 stemde in met de opgestelde notitie van de werkgroep DKO d.d. 22 mei 2018,
waarin de principiële uitgangspunten en randvoorwaarden zijn beschreven bij de voorgenomen actualisering van de Dordtse Kerkorde (DKO). Tevens verleende de synode het deputaatschap mandaat tot
het voorbereiden van een voorstel tot aanpassing van de DKO binnen de hiervoor genoemde kaders,
met inbegrip van een voorstel voor een nadere regeling voor kerkelijke procedures. De besprekingen
met het Deputaatschap Kerkrecht van de Gereformeerde Gemeenten over de actualisering van de DKO
zijn inmiddels afgerond en hebben geleid tot een concept voor een geactualiseerde kerkorde.
4. Geldmiddelen
Het deputaatschap beschikt niet over een eigen budget. Voor zover er kosten worden gemaakt in het
kader van de uitoefening van haar taak, worden deze gedeclareerd bij het Deputaatschap Kerkelijke
Dienstverlening.
5. Verantwoording
Het deputaatschap is verantwoording verschuldigd aan de Synode en brengt daartoe jaarlijks verslag
uit aan dit orgaan.
6. ANBI-regels
Ter voldoening aan de ANBI-voorschriften is een eigen website actief (www.ggin.info). Op deze website zijn de voor de ANBI relevante gegevens van de kerken en kerkelijke deputaatschappen etc. gepubliceerd.
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