Verkort jaarverslag van het Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening.
1. Algemeen
Het bestuursverslag over 2016 bevat een toelichting op hoofdlijnen van de activiteiten van het
Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
2. Oprichting en doelstelling
Het “Deputaatschap Kerkelijk Dienstverlening” (DKD) is opgericht op de synodevergadering van 8 juni
2016.
Het doel van het Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening is het oprichten en instandhouden van een
eigen Kerkelijk Bureau.
3. Vergaderingen
Kort na instelling is het deputaatschap, met de toen benoemde deputaten, voor het eerst
bijeengekomen op 11 juli 2016.
Het rapport van de Adviescommissie Kerkelijk Bureau is overgenomen op de eerste vergadering van
het deputaatschap. Allereerst zijn de verbouwing van het pand naast de kerk van onze gemeente in
Opheusden en de werving van een medewerker Kerkelijk Bureau in gang gezet.
Het Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening heeft steeds vergaderd in de huidige samenstelling.
Naast deze vergaderingen is er een sollicitatiecommissie geweest, die ook enkele malen bijeen is
gekomen.
4. Kerkelijk Bureau
Eind december is de voormalige woning aan de Burgemeester Lodderstraat 41 in Opheusden
opgeleverd na een intensieve verbouwing. Het pand is nu ingericht als kantoor met de nodige
hedendaagse faciliteiten. Ook is het pand gereed gemaakt voor de Dr. C. Steenblokbibliotheek. Met
234 meter ruimte middels een nieuw bibliotheekkasten-systeem, is hiervoor ook voldoende ruimte
gecreëerd. De bibliotheek zal D.V. worden ondergebracht in een geconditioneerde ruimte. Het DKD
wenst en hoopt medio 2017 het pand als Kerkelijk Bureau in gebruik te kunnen nemen.
Om te komen tot de benoeming van de algemeen medewerker is een uitgebreide sollicitatieprocedure
opgestart.
5. Financiën
Een financieel overzicht is nog niet van toepassing, wegens een verlengd boekjaar tot december 2017.
6. Samenstelling deputaatschap
De samenstelling van het deputaatschap was vanaf de oprichting als volgt: ouderling W. Verboom
(voorzitter), ouderling J.J. Hoekman (secretaris), diaken A. Fokker (penningmeester), ouderling I. Bal,
diaken J.W. van Berkum en ouderling J.M. Visser.

