Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde
Kerken Nederland, Ede 23 maart 2019, samengekomen
te Ede
Artikel 1. Opening
(agenda 1.)
Namens de samenroepende kerk, de Gereformeerde Kerk Ede e.o., opent br. A. Bolt de vergadering. Hij
leest 2 Korinthe 4:1-6, staat in het bijzonder stil bij vers 6, gaat voor in gebed en laat zingen Psalm 89: 7
en 8. Br. Bolt heet de afgevaardigden, de adviseurs en de aanwezigen op de publieke tribune van harte
welkom.

Artikel 2. Presentie
(agenda 2.)
De GK Ede e.o. doet onderzoek naar de geloofsbrieven.
Afvaardiging:
Kerk
GK Assen Kornhorn
GK Dalfsen
GK Ede e.o.
GK Hardenberg e.o.
GK Harderwijk e.o.
GK Kampen
GK Zwolle e.o.
GK Zwijndrecht e.o.

Primi
oud. J. Haarsma
oud. R. v.d. Meulen
oud. T. Tel
oud. H. Hoek
oud. A. Bolt
oud. J. de Voogd
ds. R. van der Wolf
oud. G.J. Pullen
oud. J.F. de Leeuw
oud. J.W. Meijer
ds. A. Bas
oud. J.J. de Bruijne
ds. J.R. Visser
oud. H.H. Post
ds. L. Heres
oud. J. Peters

Secundi
oud.
oud.
oud.
oud. J.P.C.Vreugdenhil
oud.
oud.
diaken K. de Jonge.
oud. J. Poutsma
oud. S.Koorn
oud. L.P. Meedendorp
oud. P.M.J. Verkuil
oud. M. van Wijk

Namens de Classis van de Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirchen (SERK) Duitsland zijn aanwezig:
Ds. V.E. d’Assonville en ds. R. Schuster.
Onderzoek door de samenroepende kerk wijst uit dat de geloofsbrieven in orde zijn, alle primi
afgevaardigden zijn aanwezig. De afgevaardigden van de GK Zwolle e.o. en de afgevaardigden van de GK
Harderwijk e.o. hebben een instructie mee gekregen.
Ds. E. Hoogendoorn en ds. A. Jager wonen de synode bij als adviseur.

Artikel 3. Verkiezing moderamen
(agenda 3.)
Achtereenvolgens worden een preses, een scriba en een assessor gekozen. De samenstelling van het
moderamen is:
Preses ds. J.R. Visser
Scriba ds. R. Van der Wolf
Assessor ds. L. Heres
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Artikel 4. Constituering van de vergadering
(agenda 3.)
De preses van de samenroepende kerk, br. Bolt, verklaart de Synode van de Gereformeerde Kerken voor
geconstitueerd. Hij nodigt de leden van het moderamen uit om hun plaatsen in te nemen.

Artikel 5. Opheffen onderzorgstelling GK Harderwijk e.o.
(agenda 9.3)
Voordat overgegaan wordt tot het instemmen met de belijdenis, wordt op voorstel van de preses, ds.
J.R. Visser, eerst gesproken over de instructie van de GK Zwolle e.o. en het verzoek van de GK
Harderwijk e.o. inzake het opheffen van de onderzorgstelling van de GK Harderwijk e.o. bij de
kerkenraad van de GK Zwolle e.o.
Materiaal:
Bijlage bij de geloofsbrief van afgevaardigden van de Gereformeerde Kerk Zwolle en omstreken
naar de Generale Synode van DV 23-03-2019.
INSTRUCTIE
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Zwolle en omstreken steunt het verzoek van de
Gereformeerde Kerk Harderwijk en omstreken om de onderzorgstelling naar art. 39 van de
Kerkorde te beëindigen en de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Zwolle en omstreken
en haar predikant, ds. J.R. Visser, te ontheffen van deze taak.
Schrijven van de Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
Aan: de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland d.d. 23 maart 2019
Ermelo, 4 februari 2019
Onderwerp: beëindiging onder zorgstelling
Geachte vergadering,
Op 9 januari 2017 werd de initiatiefgroep GK Harderwijk e.o. opgericht. Er werd een bestuur,
bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, aangesteld. De initiatiefgroep
besloot als GK Harderwijk e.o. aansluiting te vragen bij het kerkverband van de
Gereformeerde Kerken Nederland. Op 18 maart werd door de Generale Synode van de GKN
besloten aan het verzoek om aansluiting te voldoen. Omdat er in Harderwijk nog geen
kerkenraad kon zijn, werd ook invulling gegeven aan de vraag om GK Harderwijk e.o. naar
art. 39 KO onder zorg te stellen van een naburige kerkenraad. De synode stelde de GK
Harderwijk e.o. onder zorg van de kerkenraad van de GK Zwolle e.o.
Alle organisatorische en beheerszaken werden door het bestuur van de initiatiefgroep
waargenomen. Hiervoor werd o.a. een CvB aangesteld. Zaken met betrekking tot opzicht en
tucht werden (en worden) door de kerkenraad van Zwolle ingevuld. Op 18 juni 2017 startte
de GK Harderwijk e.o. met het beleggen van kerkdiensten.
Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de GK Zwolle e.o. werden door de
broeders en zusters van GK Harderwijk e.o. op 22 januari 2018 middels een vrije stemming
een ouderling en een diaken verkozen en aansluitend door de kerkenraad van de GK Zwolle
e.o. benoemd. De bevestiging vond plaats op 25 februari 2018. De onderscheiden taken en
verantwoordelijkheden van bestuur, CvB en de ambtsdragers werden omschreven.
De gemeentevergadering van juni 2018 nam het besluit tot het instellen van een vacature
voor een 2e ouderling. Op 8 oktober 2018 werd na een talstellingsprocedure uit een
dubbeltal een 2e ouderling verkozen en aansluitend benoemd. De bevestiging vond plaats op
28 oktober 2018.Op 29 oktober was de eerste kerkenraadvergadering van de GK Harderwijk e.o.
Er werden een preses en scriba aangewezen. Op 30 oktober werd de initiatiefgroep en het
bestuur in de gemeentevergadering onder dank voor al het verrichte werk ontbonden.
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Onder de zegen van de Here heeft het werk in en door de gemeente steeds goede voorgang
mogen hebben. De Here voorzag rijkelijk in de woordverkondiging, de catechisatie, de
bezoeken, Bijbelstudie, vervullen van de ambten, huisvesting, financiële middelen, in vele
onderscheiden gaven, groei in aantal leden en blijdschap in het geloof. Nu er een kerkenraad
is die leiding mag geven aan de gemeente en naar verwachting ook op langere termijn in de
ambten kan worden voorzien, is er een einde gekomen aan de periode dat er in Harderwijk
geen kerkenraad kan zijn zoals art. 39 KO daarover spreekt.
Dit is de reden voor de kerkenraad van GK Harderwijk e.o. aan uw vergadering te vragen de
onder zorgstelling naar KO art. 39 te beëdigingen en de kerkenraad van de GK Zwolle e.o. en
haar predikant ds. J.R. Visser te ontheffen van deze taak en hen te bedanken voor al het
verrichte werk en de aan de gemeente en gemeenteleden van Harderwijk gegeven
aandacht.
In het verlengde van het opheffen van de onder zorgstelling verzoeken wij u de broeders
ouderlingen J.F. de Leeuw en J.W. Meijer als afgevaardigden van GK Harderwijk e.o. in uw
midden te aanvaarden. De geloofsbrief die de broeders van de kerkenraad hebben meegekregen
bevat een instructie waarin aan uw vergadering gevraagd wordt om ds. J.R. Visser aan te wijzen
als consulent van de GK Harderwijk e.o., zoals KO art. 43 daarover spreekt.
Moge uw beraadslagingen en besluitvorming zijn ten dienste en opbouw van de kerken en
tot eer van onze Heer en Heiland.
Met broedergroet,
namens de kerkenraad,
Bespreking:
De kerkenraad van Zwolle ondersteunt van harte het verzoek van de GK Harderwijk en kijkt dankbaar
terug op hoe alles de afgelopen periode is verlopen. De kerkenraad van GK Zwolle heeft ingestemd en
toegezien op het instellen van de ambten in Harderwijk. Alles is in goede orde verlopen. De vergadering
neemt van deze ontwikkeling met dankbaarheid kennis.
Besluit:
De Synode besluit de onderzorgstelling van de GK Harderwijk e.o. op te heffen en de kerkenraad van de
GK Zwolle en haar predikant te ontheffen van deze taak. De afgevaardigden van de GK Harderwijk e.o.
worden in het midden van de vergadering ontvangen.

Artikel 6. Instemming met de belijdenis
(agenda 4.)
De preses verzoekt de leden van de synode hun instemming met de Drie Formulieren van Eenheid te
betuigen. De leden van de synode betuigen hun instemming door te gaan staan.

Artikel 7. Voorbereiden vergadering
Het moderamen gaat in overleg om de vergadering verder voor te bereiden.

Artikel 8. Vaststellen agenda
(agenda 5.)
De agenda wordt vastgesteld. Op voorstel van het moderamen zal voor de behandeling van de ter tafel
gebrachte zaken zoveel mogelijk de volgorde van agendapunt 12, rapporten, commissies en
benoemingen, worden aangehouden. Daarbij zal voorrang gegeven worden aan deputaten Begeleiding
studenten en deputaten Eenheid gereformeerde belijders
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Artikel 9. Deputaten Begeleiding studenten, rapport studiebegeleiding
(agenda 9.6, 9.7.)
Behandeling in Comité
In comité bespreekt de synode het rapport van deputaten studiebegeleiding studenten theologie inzake
noodzakelijk aanvullend onderwijs aan, op dit moment, zeven studenten. Naar aanleiding daarvan
besluit de synode:
1. De kerkenraden van de GK Hardenberg (e.o.) en de GK Zwolle (e.o.) te vragen hun predikanten
gedeeltelijk vrij te stellen van ambtelijke arbeid in hun gemeentes tot oktober 2019.
2. De predikanten ds. J.R. Visser en ds. R. van der Wolf en een nader te benoemen persoon, niet
predikant zijnde, op te dragen, in overleg en in samenwerking met de overige studiebegeleiders en
het RTS, de GS van oktober 2019 te dienen met een uitgewerkt voorstel over de organisatie, de
instructie, de voortgang en de bekostiging van aanvullend onderwijs in de komende jaren. Voor wat
betreft kosten en bekostiging dient advies ingewonnen te worden bij de Commissie Financieel
Beheer
3. De predikanten Visser en Van der Wolf op te dragen in de tussenliggende periode tot aan de GS van
oktober zorg te dragen voor intensieve studiebegeleiding en waar nodig aanvullend onderwijs van
en aan studenten in de theologie, die het verlangen hebben predikant te worden binnen de GKN

Artikel 10. Deputaten Begeleiding studenten, stagerapport
(agenda 9.11, 12.2)
Behandeling in comité
In comité neemt de synode kennis van het eindverslag van de stage van br. A. Jongeneel

Artikel 11. Vaststellen Acta GS Dalfsen 6 oktober 2018
(agenda 6.)
De Acta van de GS van 6 oktober 2018 worden vastgesteld.

Artikel 12. Zaken uit Acta GS Dalfsen 6 oktober 2018 en onderzoek naar
uitvoering genomen besluiten
(agenda 7.)
De genomen besluiten zijn uitgevoerd. De volgende zaken staan nog open:
 Vervullen vacature deputaten Eenheid gereformeerde belijders, heeft de aandacht van
deputaten.
 Verslag visitatie van Zwijndrecht, verslag wordt in deze vergadering voor gelezen.
 De deputaat-scriba heeft verzuimt de kerken uit te nodigen, uiterlijk twee weken voor aanvang
van de synode, ouderlingen voor te dragen die geschikt worden geacht en beschikbaar zijn om
te kunnen worden gekandideerd voor deputaat visitator. Bij onvoldoende kandidaten zal de
benoeming worden uitgesteld tot de oktobervergadering.
 De inventarisatie van de belangstelling voor een uitgave van de HSV Bijbel gecombineerd met
het Gereformeerd Kerkboek verloopt goed. Twee kerken hebben nog niet gereageerd. Op 29
maart is er een overleg met Uitgever Jongbloed over de haalbaarheid en de kosten van een
gecombineerde uitgave in één of meer uitvoeringen. Is het haalbaar en zijn de kosten bekend,
dan zal aan de kerken worden gevraagd een definitief opgave te doen van de aantallen die men
wil afnemen. GKN en DGK trekken in deze actie samen op. In de gesprekken met Jongbloed zal
ook aan de orde komen of de verkoop en distributie geheel via Jongbloed gaat, of dat het beter
is dit zelf te doen.
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Artikel 13. Naburige kerk GK Harderwijk e.o.
(agenda 9.3.)
De synode besluit de GK Ede e.o. aan te wijzen als naburige kerk voor de GK Harderwijk e.o.

Artikel 14. Correspondentie uitgegane stukken
(agenda 8.)
Van de lijst met uitgegane stukken in de periode 17 maart 2018 tot 6 oktober wordt kennisgenomen.

Artikel 15. Deputaten Eenheid gereformeerde belijders
(agenda 9.1/ 9.12, 12.6)
Materiaal:
Afschrift van schrijven aan deputaten Eenheid Gereformeerde belijders
naar de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Dalfsen 19 november 2018
Geachte broeders deputaten Eenheid Gereformeerde belijders,
Met dankbaarheid namen we kennis van de brief van uw synode, de synode van de
Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) dd. 6 oktober 2018, gericht aan de
eerstkomende synode van De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK), DV voorjaar
2021.
Uw synode herkent DGK op basis van haar publieke belijdenis en de gevoerde
gesprekken als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en
profeten. We zijn de Heere dankbaar voor dit besluit van uw synode.
Graag willen we met u spreken naar aanleiding van dit besluit van uw synode en bij
dezen doen wij ook het verzoek om te komen tot gesprek op korte termijn. De redenen
hiervoor zijn wat ons betreft de volgende:
1. Besluit 2 van uw synode t.a.v. ons kerkverband is dat ‘het door DGK bedoelde
gesprek kan niet worden hervat zonder de uitspraak van DGK dat de GKN herkend
worden als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en
profeten’. Over m.n. dit besluit en haar gronden zouden wij graag een toelichting
ontvangen. De behoefte aan nadere toelichting is er vooral vanwege het feit dat
naar ons oordeel de synode van Lansingerland al vergaande herkenning heeft
uitgesproken t.a.v. de GKN. Getuige o.a. de hierna volgende zin, in de brief van de
synode van Lansingerland aan uw synode: ‘Juist omdat er sprake is van erkenning
over en weer als kerken die willen staan op het fundament van de Heilige Schrift en
die zich binden aan de gereformeerde belijdenis en die de kerkregering zo willen
inrichten, zodat deze in overeenstemming is met Schrift en belijdenis’.
Deputaten Adresvoering, Contacten Overheid en Binnenlandse
Betrekkingen (ACOBB).
2. Als er geen tussentijdse synode van DGK zal worden gehouden zal de brief van uw
synode geagendeerd worden op de eerstvolgende synode, die zal worden
samengeroepen D.V. in het voorjaar van 2021. Dat zou betekenen dat er twee en
een half jaar ‘verloren gaan’, zonder dat er verdere stappen worden gezet op de weg
naar kerkelijke eenheid, waar zowel u als wij naar verlangen en ons ook toe
geroepen zien. Wij zouden deze vertraging zeer betreuren. Ons deputaatschap heeft
5
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de mogelijk stappen te zetten die leiden tot een vervroegd samengeroepen synode.
Volgens de instructie voor ons deputaatschap doet die situatie zich echter alleen dan
voor als de tussenliggende gesprekken aanleiding geven tot het samenroepen van
een bijzondere synode. Zoals u weet zijn er enkele gespreksonderwerpen die
voorafgaand aan de synode van Lansingerland wel geagendeerd waren, maar nog
niet aan de orde zijn geweest.
In verband hiermee stellen wij u voor te komen tot een ontmoeting in het vroege
voorjaar van 2019. In de hoop dat uw instructie en het besluit van uw laatste synode
ruimte geven voor zo’n ontmoeting, vragen wij u er mee in te stemmen dat wij een
datumprikker doen uitgaan, om tot dit gesprek te komen. Graag horen we van u of u
inderdaad voor deze ontmoeting openstaat.
We wensen u Gods zegen en wijsheid toe voor uw deputaten werk.
Met een hartelijke broedergroet,
namens deputaten ACOBB van DGK,
B. Lourens, secretaris
Schrijven van Deputaten Eenheid Gereformeerde Belijders aan:
de synode van de Gereformeerde Kerken Nederland (bijeenkomend op 23 maart 2019 te Ede)
Datum: 16 maart 2019
Betreft: contact deputaten ACOBB van DGK
Geachte broeders,
Door DGK deputaten ACOBB is een brief, gedateerd 19-11-2018 aan uw deputaten EGB met
afschrift aan uzelf gezonden.
Deputaten EGB zijn vervolgens niet ingegaan op het ACOBB verzoek om nog een gesprek (naar
aanleiding van ons synodebesluit om DGK als kerken van Christus te herkennen) te voeren, maar
zijn wel bereid geweest een toelichting op genoemd besluit te geven.
Deze toelichting heeft mondeling plaatsgevonden door een afvaardiging van twee deputaten
EGB in een gesprek op 6 maart 2019. Tijdens dit gesprek hebben deputaten ACOBB een
verklaring voorgelezen en aan uw synode ter beschikking gesteld. (bijlage). In deze verklaring
melden deputaten ACOBB dat zij daadwerkelijk voornemens zijn een vervroegde DGK synode
bijeen te roepen. Zij vragen ons echter ook om nog een gesprek om e.e.a. mogelijk te maken.
Dit verzoek willen wij aan u voorleggen. Vanzelfsprekend zullen wij verslag doen van het op 6
maart gevoerde gesprek en toelichten wat de achtergrond en inhoud van het verzoek tot (nog)
een gesprek zijn. Uw deputaten staan niet onverdeeld welwillend tegenover dit verzoek.
met hartelijke broedergroet,
Deputaten EGB,
J. Hartog, samenroeper
Verklaring afgegeven door deputaten ACOBB tijdens de vergadering van deputaten ACOBB samen met
een afvaardiging van deputaten Kerkelijke Eenheid van de GKN, gehouden op woensdag 6 maart 2019.
Wij menen dat het voor Gods aangezicht niet verantwoord is langer te wachten, dan
strikt nodig is, met het gesprek, met het oog op kerkelijke eenheid.
Wie zijn wij? Het overgrote deel van de leden van DGK en GKN zijn broeders en zusters
die zich gedrongen en geroepen zagen om de GKV te verlaten, om gereformeerd te
6
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blijven,.. om katholieke kerk te blijven.
Zo kenden we elkaar,.. zo hebben we in het verleden samen Avondmaal gevierd…
Als er dan gesproken mag worden van wederzijdse herkenning als kerken van Christus…
dan zullen er stappen gezet moeten worden om de kerkelijke verdeeldheid op te heffen.
Prof. Trimp schrijft in zijn boek ‘Kerk in aanbouw: ‘Wanneer in één plaats zich kinderen
van God iedere zondag in allerlei richting ‘ter kerke’ begeven en elkaars wegen kruisen,
dan is dat een gruwelijke zaak’…Daarmee wordt de Heilige Geest bedroefd, de eer van
God tegengestaan en het gebod van Christus genegeerd..
Als we belijden katholieke kerk van Christus te zijn dan moeten we beseffen: De
katholiciteit kan niet ten koste gaan van de eenheid van Christus’ kerk.
Kerkvaders, als Augustinus, benadrukken dat verdeeldheid van de kerk tegen de Heilige
Geest in gaat.. Ja, het wordt zelfs genoemd ‘een extreme zonde tegen de Heilige
Geest’.
Kortom, we moeten er zo gauw mogelijk mee stoppen om twee concurrerende
kerkverbanden te zijn.
Unaniem is het deputaatschap van oordeel dat er, voordat de door uw synode
gevraagde uitspraak over het kerk van Christus zijn door ons (de synode) gedaan wordt,
er wel eerst nog gesprek moet komen over de katholiciteit van de kerk en over de plaats
van het kerkverband. Bij dit laatste denken wij bijv. aan onderwerpen als het
functioneren van het gezag van meerdere vergaderingen. Wij menen dat op basis van de
uitkomst van dat gesprek ons deputaatschap een vervroegde synode bijeen kan roepen.
De onderwerpen die na de uitspraak van herkenning nog besproken moeten worden op
weg naar zo spoedig mogelijke erkenning zijn daaraan ondergeschikt en zullen ook
niet meer van kerkscheidend aard mogen zijn.
T.a.v. de scheuringen en schorsingen die er in het verleden hebben plaatsgevonden
menen wij dat het beste op plaatselijk niveau besproken kunnen worden nadat wij
elkaar op kerkverbandelijk niveau herkend/erkend hebben als kerken van Christus.
Toelichting
Deputaten Egb zijn niet ingegaan op het verzoek om een gesprek zoals genoemd in het schrijven van
deputaten ACOBB van 19 november. Een afvaardiging van deputaten Egb, de broeders J. Hartog en ds.
J.R. Visser, heeft op 6 maart aan deputaten ACOBB van de DGK een toelichting gegeven op de besluiten
van de GS van 6 oktober ten aanzien van het herkennen van DGK als kerken van Christus staande op het
fundament van apostelen en profeten. Zo is volgens br. Hartog o.a. gesproken over: waarom herkennen
en niet erkennen?
Bewust is gekozen voor een afvaardiging en niet voor het volledig deputaatschap.
Tijdens de bijeenkomst op 6 maart werd de verklaring van deputaten ACOBB voorgelezen waarin
gesproken wordt over het bijeenroepen van een vervroegde synode. Voor ACOBB is het nodig om tot
het bijeenroepen van een synode te kunnen komen, dat er nog een gesprek komt over de katholiciteit
van de kerk en de plaats van het kerkverband. De verklaring was een verrassing. De vraag is te
begrijpen. Het stuk dat deputaten ACOBB indertijd ingediend hebben over de katholiciteit, is niet echt
inhoudelijk meer is besproken. Voor deputaten Egb was dat niet nodig. Het was een keurig stuk
helemaal volgens de belijdenis. Maar deputaten ACOBB kunnen richting hun opdrachtgever nu niet
rapporteren: het stuk is besproken en de GKN kan zich er in vinden. De vraag over de plaats van het
kerkverband is ook te begrijpen. De vraag heeft alles te maken met wat de GKN in de gronden bij besluit
2 zeggen over kerkelijke verschillen die er zijn. Deputaten ACOBB vragen nu welke verschillen bedoeld
worden. Vragen die, zo bleek op 6 maart al, eenvoudig zijn te beantwoorden.
Vooral gelet op de door ACOBB ingeslagen weg van het bijeen willen roepen van een synode, stellen
deputaten Egb voor tegemoet te komen aan het verzoek van ACOBB.
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Bespreking
In de bespreking in 3 rondes worden door een aantal sprekers kritische kanttekeningen geplaats bij de
verklaring van deputaten ACOBB. Gewezen wordt op de hier en daar wat dwingende stijl en het gebruik
van grote woorden. Is het besluit van de GKN synode van oktober 2018 wel echt begrepen? Het besluit
was toch duidelijk. Na een periode van gesprekken in het kader van verkenning is door de GKN de
herkenning uitgesproken. Daarbij werd nadrukkelijk gezegd dat verder gesprek weer mogelijk is, nadat
de herkenning wederzijds is. Er zijn geen nieuwe argumenten of redenen om daar nu van af te wijken.
In de bespreking wordt ook gewezen op veranderingen en vooruitgang die in de verklaring van ACOBB
zijn op te merken en aan te wijzen. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Met de richting die deputaten
ACOBB nu gaan, geven ze aan te willen voldoen aan de vraag die GKN aan DGK stelt. Ze vragen aan
deputaten Egb om hen daarbij te helpen door nog een gesprek aan te gaan over o.a. de katholiciteit.
Zofat deputaten ACOBB zich kunnen verantwoorden tegen over hun opdrachtgever en achterban.
Meerdere sprekers geven aan wel open te staan voor een toelichtend gesprek over de katholiciteit
wanneer deputaten ACOBB daarmee geholpen zijn richting het bijeenroepen van een synode. Er is altijd
bereidheid om te helpen verduidelijken. Daarbij wordt er wel nadrukkelijk op gewezen dat het bij een
toelichting op het in oktober genomen besluit moet blijven. Ook dat het uitsluitend over de katholiciteit
gaat. Dus niet over zaken die op het niveau liggen van kerkorde.
Besluit
Naar aanleiding van het verzoek van deputaten ACOBB van de DGK, een verzoek dat gedaan is met het
oog op het bijeenroepen van een vervroegde DGK synode, besluit de Generale Synode aan deputaten
Eenheid gereformeerde belijders op te dragen om, binnen het kader van de uitspraken van de GS van 6
oktober 2018 inzake het herkennen van de DGK, met deputaten ACOBB nog een toelichtend gesprek
over de katholiciteit van de kerk te voeren. Het besluit wordt genomen met 11 stemmen voor 3 tegen
en 2 onthoudingen

Artikel 16. Deputaten Ad examina
(agenda 9.8)
Voorbespreking in Comité
De synode stelt vast dat behandeling van het advies inzake preekbevoegdheid vervalt

Artikel 17. Deputaten Buitenlandse kerken
(agenda 9.2 en 12.4)
Materiaal:
Afschrift van een schrijven van CanRC CRCA Subcommittee for Relations with the churches in the
Netherlands aan:
General Synod Edmonton (Immanuel) 2019
c/o Immanuel Canadian Reformed Church of Edmonton
21 January 2019
Esteemed brothers
Subsequent to our submitting the report on Relations with the Churches in the Netherlands we
recently received email correspondence from the Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)
informing us that a letter has been sent to General Synod Edmonton with the request that a
sister church relationship be established with them. See attached correspondence. Even though
the letter is dated ‘6 oktober 2018’ it was not forwarded to us till January 18, 2019.
As committee, unable to come together in a meeting, we discussed the request via emails and
have come to the following recommendation:
8
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a. To forward the correspondence to General Synod Edmonton (Immanuel) 2019
b. That Synod decide:
I. That it recognizes the brotherly contact between the CanRC deputies and the deputies
BBK of the GKN
II. That at this stage of our contact, and considering the fluid situation in the churches in
the Netherlands, a sister church relationship is premature
III. That Synod decide to refer this request to the Committee Relations Churches Abroad
(CRCA) or other appropriate (sub)committee as Synod Edmonton 2019 may appoint, and
mandate deputies to continue to monitor developments in both the DGK and GKN for
further study and consideration.
Grounds:
a. There is an expectation more ministers and members will leave the GKv in the course of time
and after decisions of Synod Goes 2020 in regards to appeals.
b. It would be beneficial to await the outcome of unity discussions between the GKN and the
DGK (De Gereformeerde Kerken).
c. It would be in line with the decision of our Australian sister churches, the Free Reformed
Churches in Australia (AFRCA). [See art 75 of the Acts of the 2018 Synod of the FRCA Bunbury,
Western Australia 18 – 26 June 2018]
For the CRCA-SRN
G.J. Nordeman
Secretary
Schrijven van de Generale Synode 6 oktober 2018 Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) aan:
CanRC CRCA Subcommittee for Relations with the churches in the Netherlands
Gerard J. Nordeman, secretary
Subject: Request for a sister-Church relationship
Ermelo, 12 January 2019,
Dear members of the subcommittee,
The General Synod (GS) of the Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Dalfsen 2018 has
adopted the proposal of her Deputees for Contact with Churches Abroad and has sent a
letter to the General Synod 2019 of your churches with the request to establish sister church
relations with our churches in The Netherlands.
For your information we enclose a copy of this request.
With fraternal greetings,
Rev. L. Heres,
Clerk of the General Synod of October 6th, 2018
Schrijven van de Generale Synode 6 oktober 2018 Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) aan:
General Synod Edmonton (Immanuel) 2019
Subject: Request for a sister-Church relationship
Ermelo, 27 November 2018,
Dear brothers,
In recent years there have been several meetings between delegates of the Reformed
Churches Netherlands (GKN) and delegates of the CanRC. During their visits in the
Netherlands, in connection with the Synod of the Reformed Churches Liberated (GKv), we
made appointments on every occasion. These conversations were reported by your deputies
to our synod.
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Until today, we have formally kept distance, due to your relationship with the GKv. We did
not want to stress your concerns about the course of the GKv and neither force you in our
direction. In the meantime, we were grateful for the informal, but substantive conversations
we had.
Due to your decision to suspend the relationship with the GKv, we think the time is right to
approach you with to request a sister Church relationship with the GKN. We would like to
intensify and formalize the contact with another. As small church assembly we see such a
relation as God’s gift. In practice that means that we permit each other’s members to
participate at the Lords Supper and each other’s ministers to preach the Gospel in our
services. But we’d also have possibilities to translate sermons and use other gifts, churches
of our Lord Jesus Christ share. We ask for your prayers for the situation in the Netherlands as
well, as there are many concerns.
Please feel free to ask any questions that might arise, we would be glad to answer them at
your Synod and to explain our request. We think about you in our prayers to our Lord Jesus
Christ, the supreme Head of all churches. May you be blessed with wisdom and strength in
Christ.
With fraternal greetings,
Rev. L. Heres, scriba General Synod of October 6th,2018
Reactie deputaten:
Deputaten hebben met teleurstelling kennis genomen van het voorstel van de subcommissie van
deputaten van de CanRC. Deputaten hebben het voornemen om aan de subcommissie een brief te
sturen. In de brief zullen deputaten hun teleurstelling kenbaar maken over het door subcommissie
uitgebrachte advies inzake het verzoek van de GKN tot het aangaan van een zusterkerkrelatie. Ze zullen
de subcommissie vragen de GKN op zich te beoordelen en niet afhankelijk van een ander kerkverband.
Dus op gelijke wijze zoals ook de GKN de CanRC op zich beoordeelt.
De synode neemt kennis van dit voornemen van deputaten.

Artikel 18. Deputaten CFB
(agenda 9.4 en 12.5
Materiaal:
Jaarverslag 2018 van de CFB.
De Commissie Financieel Beheer (CFB) is door de GKN benoemd en heeft tot taak de
gezamenlijke financiële en beheerszaken te behartigen.
Leden van de CFB zijn
br. R. van der Meulen, Geref. Kerk Assen- Boerakker (voorzitter), rvdm@cfbgkn.nl;
br. C.M. Blootens, Geref. Kerk Hardenberg (quaestor 1), cmb@cfbgkn.nl;
br. C.G. Broeks, Geref. Kerk Zwijndrecht e.o. (quaestor 2), nbroeks@cfbgkn.nl;
zr. A.M. Prins, Geref. Kerk Ede e.o., gprins@cfbgkn.nl;
br. L. Roorda, Geref. Kerk Zwijndrecht e.o. (secretaris), cfbgkn@gmail.com.
Bij alle CFB leden is hun CFB e-mail adres weergegeven.
De personele bezetting van de CFB is in 2018 ongebruikelijk gewijzigd. Uit onvrede over het
besluit van de Generale Synode van 17 maart 2018 over art. 15 en 16 van het Reglement
studiefinanciering zijn twee leden van de CFB voortijdig uit de CFB gestapt. De CFB is blij
dat br. Blootens de bereidheid toonde om nog een jaar langer lid van de CFB wilde blijven en
de taak van quaestor 1 op zich te nemen. Door de benoeming van zr. Prins en br. Broeks is
het aantal leden van de CFB weer op 5 gekomen.
Vanwege de grote afstanden is een aantal zaken per e-mail afgehandeld, daarnaast heeft de
CFB een aantal malen vergaderd, waarvan één maal met de Commissies van Beheer
10

Acta van de Generale Synode Ede, 23 maart 2019

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

11

(CvB’s) van de GKN op 22-9-2018. De status van deze vergadering met de CvB’s is een
informele raadpleging van de CvB’s door de CFB. Deze vergadering leent zich voor het
uitwisselen van ervaringen en wordt positief gewaardeerd.
Het blijkt dat kerken en kerkelijke commissies de CFB steeds vaker weten te vinden.
Bijvoorbeeld met vragen over financiën, ANBI, regelingen die binnen de GKN zijn
vastgesteld en afspraken die ooit gemaakt zijn en waarvan men wel enige herinnering heeft
maar het fijne er niet meer van weet. De meeste vragen zijn gemakkelijk door de secretaris
te beantwoorden. Andere vergen wat meer aandacht.
Hieronder staat het ANBI overzicht van de GKN, groepsbeschikking G 134 met RSINnummer:
8534 31 553.

Toelichting:
11
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Voor de begroting 2019 is uitgegaan van € 40 per lid, conform het besluit van de Generale
Synode van 6-10-2018: … besloten het quotum vast te stellen op € 40,00 per ziel.
Er zijn twee studenten theologie die in 2018 financiële steun hebben ontvangen.

Toelichting:
Activa
Verzamel Lening studenten: uitgekeerde financiële steun aan studenten in de vorm van
leningen die (nog) niet zijn kwijtgescholden.
Passiva
Verzamel studenten: het bedrag aan uitstaande leningen die de potentie hebben
kwijtgescholden te worden.
De terug te vorderen lening van een oud-student is in 2018 voor het afgesproken deel
terugbetaald (12 delen à € 53,03 van de 180).
De Generale Synode neemt onder dank voor de verrichte werkzaamheden kennis van het verslag en de
jaarstukken over het boekjaar 2018.

Artikel 19. Benoeming kascontrolecommissie
De synode besluit broeder G.H. Werkman en broeder J.A. Heida te benomen in de kascontrole
commissie voor het controleren van de boeken van de penningmeester van de CFB over het jaar 2018.
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Artikel 20. Instructie steunverlenende kerk voor het RTS
(agenda 10./9.)
Materiaal:
Schrijven van de GK Hardenberg e.o. inzake instructie steunverlenende kerk
Geachte broeders,
De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, bijeen op 6 oktober 2018 heeft
het volgende besluit genomen:
Om de GK Hardenberg (e.o.) op haar verzoek op te dragen namens de GKN als
steunverlenende kerk voor het RTS op te treden en van de verleende steun
verantwoording te doen aan de GS van de GKN.
Gronden:
 De kerken van de Here Jezus Christus zullen hun zendingsroeping vervullen, zoals
de Here Jezus dat heeft opgedragen in Matt. 28: 18 e.a. en gezamenlijk is
afgesproken in art. 24 K.O;
 Het contact dat de GK Hardenberg (e.o.) inmiddels met het RTS heeft biedt goede
mogelijkheid om voor de kerken van de GKN op te treden;
 Van de kerk te Hardenberg mag verwacht worden dat zij verantwoording aflegt van
gelden die door het kerkverband zijn opgebracht.
De GS nam vervolgens de volgende twee besluiten:
Om de GK Hardenberg (e.o.) te machtigen een jaarlijks quotum van de kerken te
vragen van 40,= per ziel, ten bate van het RTS in Heidelberg.
Gronden:
 Het gestelde bedrag biedt een substantiële bijdrage aan de jaarlijkse begroting van
het RTS;
 De geestelijke nood in Duitsland en andere landen in Europa maakt de
hulpverlening dringend noodzakelijk en mag offers vragen;
Om de GK Hardenberg (e.o.) op te dragen de eerstvolgende GS te dienen met een
voorstel betreffende de instructie voor steunverlenende kerken ten bate van het
RTS.
In de nu volgende bijdrage treft u een concept-instructie aan, overeenkomstig het door de GS
van 6 oktober 2018 bepaalde.
CONCEPT-INSTRUCTIE BETREFFENDE DE STEUNVERLENENDE KERK TEN BATE
VAN HET RTS IN HEIDELBERG
ARTIKEL 1
De GK Hardenberg (e.o.) is door de kerken van de GKN verzocht op te treden als
steunverlenende kerk ten bate van het Reformatorisch Theologisches Seminar in Heidelberg
ARTIKEL 2
Voornoemde kerk is aan de kerken verantwoording verschuldigd over haar werkzaamheden
en blijft daarvoor verantwoordelijk, ook als zij zich laat vertegenwoordigen door een door haar
ingestelde commissie, belast met de uitvoering van het besluit.
ARTIKEL 3
Taken van voornoemde kerk zullen zijn:
 Innen van het door de GS vastgestelde quotum naar de nadere bepaling van artikel 4;
 Rapportage van de werkzaamheden aan de GS, zoals gesteld in de nadere
13
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bepaling van artikel 5;
Verantwoording van de gelden en jaarlijks indienen van een begroting, met nadere
toelichting;
Periodieke voorlichting aan de kerken, ten minste twee keer per jaar, in de daarvoor
bestemde bladen betreffende het werk van het RTS en de voortgang van het beleid;
Contact met de opleiding van het RTS en haar bestuursorganen;
Voorstellen met betrekking tot eventuele samenwerking met het RTS, waar een
gezamenlijk belang in de onderlinge verhoudingen tussen de kerken van GKN en
SERK aanwezig is (curatorium, opleiding van studenten)

ARTIKEL 4
De GK Hardenberg (e.o.) dient jaarlijks een verantwoording over het financieel beleid van het
voorgaande jaar in, een begroting voor het volgende jaar en een voorstel voor het quotum per
kerklid. Tot nadere bepalingen worden gegeven, zal deze verantwoording zes weken voor de
Generale Synode van de GKN in maart worden ingediend.
ARTIKEL 5
Naast de begroting en op dezelfde condities als gesteld in artikel 4 dient de GK Hardenberg
(e.o.) de GS met een jaarrapport over de werkzaamheden, zoals deze in artikel 3 bepaald zijn.
ARTIKEL 6
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
ARTIKEL 7
De gelden zijn bij de kerken volgens het vastgestelde quotum te innen voor 1 januari van het
nieuwe boekjaar. Daarnaast kunnen inkomsten voortkomen uit erfenissen, legaten,
schenkingen en bijzondere acties.
ARTIKEL 8
In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, beslist de Generale Synode.
Vastgesteld, etc.
Bespreking
Gevraagd wordt of het niet verstandig is bv in artikel 7 de wijze van het innen van het quotum te
omschrijven. Er is nu wat onduidelijkheid. Gevraagd wordt de formuleringen van de instructie nog eens
goed te bekijken. Alles staat er wel zo ongeveer in maar de formuleringen kunnen zomaar
misverstanden oproepen. Zo is in artikel 1 de opdracht van de steunverlenende kerk anders
geformuleerd dan in het besluit van de synode. Beter is het deze gelijk te houden. Met de CFB zijn
duidelijke en werkbare afspraken gemaakt over het vaststellen en innen van het quotum voor de CFB.
Het zou goed zijn dezelfde afspraken vast te leggen voor het quotum voor de steunverlenende kerk.
Gevraagd wordt waarom de steunverlening niet via de Commissie Financieel Beheer loopt maar dat
daar een kerk voor is aangewezen?
Voorgesteld wordt wanneer over de inhoud grote mate van overeenstemming is, deze nu op
hoofdlijnen vast te stellen zodat er mee gewerkt kan worden. Hardenberg zou dan samen met de
deputaat-scriba de definitieve formuleringen onder de loep kunnen nemen. De steunverlenende kerk
Hardenberg kan zich in dit voorstel vinden. Steun aan het RTS ligt in de lijn van de zendingsroeping.
Daarom is er een kerk aangewezen.
Besluit
De Generale Synode besluit de instructie voor de Steunverlenende kerk voor het RTS, op hoofdlijnen
vast te stellen. In onderling overleg zullen de GK Hardenberg en de deputaat-scriba de tekst van de
instructie definitief invullen.
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Oproep
De afgevaardigde van de steunverlenende kerk vraagt de afgevaardigden er bij hun kerkenraden op aan
te dringen zo spoedig mogelijk de gevraagde bijdrage over te maken. De steun die maandelijks wordt
afgedragen aan het RTS is dringend nodig.
Definitief voorstel tekst instructie
INSTRUCTIE STEUNVERLENENDE KERK VOOR HET REFORMATORISCH THEOLOGISCHES SEMINAR (RTS)
IN HEIDELBERG
Artikel 1. Opdracht
De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, d.d. 6 oktober 2018, heeft de
Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. opgedragen om namens de GKN als steunverlenende kerk voor
het Reformatorisch Theologisches Seminar in Heidelberg op te treden
Artikel 2. Taken
Tot de taken van de steunverlenende kerk behoren:
a. Onderhouden van contacten met het RTS, de opleiding, de bestuursorganen en het curatorium.
b. Kennis nemen van de activiteiten van het RTS en jaarlijks laten informeren over het onderwijs, de
studenten en onderwijsgevenden, de plannen en vorderingen, neven activiteiten en
samenwerkingen, de financiële situatie en het toezicht op de activiteiten van het RTS.
c. Mee toezien op en beoordelen van begroting, jaarrekening en balans van het RTS
d. Ten minste twee keer in het jaar de kerken middels een nieuwsbrief informeren over de activiteiten
en het reilen en zeilen van het RTS
e. Signaleren en in overleg met GKN deputaten Begeleiding studenten, beoordelen van mogelijkheden
voor verdere samenwerking met het RTS bij het begeleiden en opleiden van studenten theologie en
daartoe eventueel indienen van voorstellen bij de Generale Synode van de GKN.
f. Het uitvoeren van de financiële steun aan het RTS en het innen en beheren van de daarvoor
benodigde gelden.
Artikel 3. Vertegenwoordiging
a. De steunverlenende kerk kan zich voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden laten
vertegenwoordigen door een door haar ingestelde commissie.
b. De steunverlenende kerk benoemd een penningmeester voor de financiële administratie, het
beheer en uitvoeren van financiële transacties.
Artikel 4. Rapportage
a. De steunverlenende kerk doet jaarlijks, in de maand maart, aan de Generale Synode van de GKN
schriftelijk verslag van de uitvoering van de in artikel 3 omschreven taken en de jaarrekening over
het afgelopen jaar.
b. De steunverlenende kerk dient jaarlijks in de maand oktober, bij de Generale Synode van de GKN
een begroting in voor het volgende jaar inclusief een voorstel voor het quotum. Het quotum wordt
in de maand oktober door de GS vastgesteld.
c. Het verslag en de begroting worden 6 weken voor aanvang van de synode, in respectievelijk maart
en oktober, ingediend bij de deputaat-scriba.
Artikel 5. Financiën
a. De inkomsten voor de steunverlening worden gevormd door:
 bijdragen van de kerken op basis van een door de GS van de GKN jaarlijks vast te stelen quotum
per ziel;
 giften, schenkingen;
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 legaten;
 opbrengst bijzondere acties.
Uitgaande van het aantal leden op 1 oktober van het vorige jaar wordt het door de synode
vastgestelde quotum door de steunverlenende kerk jaarlijks in 4 termijnen bij de kerken geint. De
kerken dienen het quotum steeds bij vooruitbetaling, 2 weken voor aanvang van een nieuw
kwartaal, te voldoen.
De steunverlenende kerk stelt jaarlijks op basis van de ontvangen gelden en de van het RTS
ontvangen informatie, de hoogte van de aan het RTS te verlenen steun vast. Dit bedrag wordt in
overleg met het RTS maandelijks uitgekeerd.
Het boekjaar is gelijk aan het kalender jaar
De ontvangen gelden dienen te worden bewaard bij een solide bankinstelling.
De boeken van de penningmeester worden bij toerbeurt, op aanwijzing van de synode van maart,
door een van de kerken gecontroleerd.

Artikel 5 Overige zaken
In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, beslist de Generale Synode.
Aldus opgesteld door de GK Hardenberg in samenwerking met de deputaat-scriba in opdracht van de
Generale Synode Gereformeerde Kerken Nederland, d.d. 23 maart 2019

Artikel 21. Consulent GK Zwijndrecht e.o.
(agenda 9.9)
Materiaal:
Schrijven van de GK Zwijndrecht e.o. aan de Generale Synode 23 maart 2019
Betreft: Consulentschap
Papendrecht, 6-3-2019
Geachte broeders,
Zoals u bekend heeft onze predikant, Dominee L. Heres, het beroep dat door de gereformeerde
kerk Assen / Kornhorn op hem is uitgebracht aangenomen.
De Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o. zal hierdoor per komende zomer vacant zijn, en verzoekt
de Generale Synode daarom een consulent voor deze gemeente aan te wijzen. De kerkenraad
spreekt zijn voorkeur uit voor Ds. A. Bas, predikant van Geformeerde kerk te Kampen en Dalfsen
Met broedergroet,
Peter Verkuil
Scriba
Besluit:
De Generale Synode besluit dr. A. Bas naar art. 43 van de Kerkorde aan te wijzen als consulent van de
GK Zwijndrecht e.o.

Artikel 22. Emeritus predikant ds. A. Geelhoed.
(agenda 9.10)
Materiaal:
Schrijven van de GK Zwijndrecht e.o. aan de Generale Synode 23 maart 2019
Betreft: Ds. A. Geelhoed
Papendrecht, 6-3-2019
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Geachte broeders,
Met blijdschap mocht de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o. emeritus
predikant A. Geelhoed toelaten tot de gemeente.
Er is contact geweest met Ds. Geelhoed, die reeds op hoge leeftijd is, over of hij zijn ambt als
predikant binnen onze kerken nog zou kunnen uitvoeren. Ds. Geelhoed heeft aangegeven dat dit
niet het geval is. Wel zou hij graag door de synode als emeritus predikant worden erkent, en
zodoende ook officieel als emeritus predikant binnen ons kerkverband worden opgenomen.
Er wordt momenteel door de familie van Ds. Geelhoed geïnventariseerd of er preken zijn die
kunnen worden aangeleverd om tijdens de zondagse erediensten te lezen.
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o. verzoekt de Generale Synode om Ds.
A. Geelhoed te erkennen als emeritus predikant.
Met broedergroet,
Peter Verkuil
Scriba
Besluit:
De GS besluit ds. Geelhoed, lid van de GK Zwijndrecht e.o. te erkennen als emeritus predikant binnen
het kerkverband van de GKN

Artikel 23. Deputaten Visitatoren
(agenda 12.7)
Bespreking in Comité
In comité neemt de synode kennis van het verslag van de visitatie in de GK Zwijndrecht e.o. De visitaties
in de GK Dalfsen en de GK Kampen moeten nog plaatsvinden.

Artikel 24. Goedkeuring beroeping ds. L. Heres
(agenda 9.13)
Materiaal:
De door GK Assen Kornhorn respectievelijk GK Zwijndrecht e.o. opgestelde en ingestuurde documenten
ten behoeve van de goedkeuring van het door de GK Assen Kornhorn op ds. L. Heres uitgebrachte en
door hem aangenomen beroep.
Beoordeling
Na controle door het moderamen stelt de synode vast dat, behoudens een verklaring van de
beroepende kerk, GK Assen Kornhorn, inzake de goedkeuring van het beroep door de gemeente (art. 6
kerkorde), alle vereiste stukken aanwezig zijn en in orde bevonden.
De afgevaardigden van de GK Assen Kornhorn geven aan dat de afkondiging door een misverstand
eenmaal in plaats van op twee achtereenvolgende zondagen heeft plaats gevonden. De vereiste
verklaring zal worden overhandigd nadat de afkondiging alsnog volgens afspraak heeft plaatsgevonden.
Besluit
De synode besluit, onder voorbehoud van het insturen van een verklaring inzake de goedkeuring door
de gemeente zoals bepaald in art. 6 van de Kerkorde, de beroeping van ds. L. Heres door de GK Assen
Kornhorn goed te keuren.
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Artikel 25. Consulent GK Harderwijk e.o.
(agenda 10)
Materiaal:
Bijlage bij de geloofsbrief van de Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
INSTRUCTIE
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o. verzoekt de Generale Synode van de
Gereformeerde Kerken Nederland, in vergadering bijeen op 23 maart 2019 te Ede,
overeenkomstig art. 43 van de Kerkorde een consulent aan te wijzen voor de GK Harderwijk e.o.
Aangezien ds. J.R. Visser goed bekend is met de gemeente in Harderwijk gaat de voorkeur uit
naar deze predikant als consulent gedurende de periode dat GK Harderwijk e.o. vacant is.
J.W. Meijer, preses
J.F. de Leeuw, scriba
Besluit:
De Generale Synode besluit ds. J.R. Visser naar art. 43 van de Kerkorde aan te wijzen als consulent van
de GK Harderwijk e.o.

Artikel 26. Benoeming visitatoren
(agenda 12)
Geen van de predikanten in actieve dienst heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn als kerkvisitator.
Daarnaast heeft de kerkenraad van GK Zwijndrecht ouderling br. L. Groeneveld voorgedragen als
geschikte en beschikbare kandidaat. Omdat de regeling kerkvisitatie bepaalt dat er minimaal 4 en
maximaal 6 visitatoren moeten zijn besluit de synode in deze vergadering de broeders:
ds. A. Bas, br. R. Groeneveld, ds. L. Heres, ds. J.R. Visser en ds. R. van der Wolf te benoemen als
visitatoren voor een periode van 1 jaar.

Artikel 27. Deputaten Eenheid gereformeerde belijders, contacten HHK en CGK
(agenda 11.)
Deputaten hebben gesproken met deputaten van de HHK. Afgesproken is dat in een volgend gesprek op
1 mei een preek wordt besproken, van beide kanten een. Ook is er een brief uitgegaan naar de
Christelijk Gereformeerde deputaten. Deputaten CGK hebben laten weten dat i.v.m. drukke interne
werkzaamheden, een gesprek op een later moment zal worden ingepland. In april nemen deputaten van
de CGK weer contact met ons op.

Artikel 28. Vragen uit de kerken ( kerkelijke rondvraag)
(agenda 11.)
Door geen van de kerken wordt gebruik gemaakt van deze rondvraag

Artikel 29. Rondvraag naar art 41 Kerkorde
(agenda 13)
Navraag leert dat de ambtelijke diensten in de kerken goede voortgang hebben, dat de besluiten van de
meerdere vergadering worden nageleefd en er geen zaken zijn waarbij de kerken het oordeel of hulp
van de synode nodig hebben voor de goede voortgang van hun plaatselijk kerkelijk leven.
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Artikel 30. Persoonlijke rondvraag
(agenda 14)
Br. J.W. Meijer bedankt de vergadering voor het besluit de onder zorgstelling van de GK Harderwijk e.o.
op te heffen en het daarin gegeven vertrouwen.
Ds. Visser wenst de kerk van Zwijndrecht Gods zegen toe bij straks het afscheid van ds. Heres en het
verdere werk dat wacht als u vacant geworden bent.
Ds. Visser wenst ds. Heres sterkte bij de overgang naar de kerk van Assen Kornhorn en alles wat daarbij
komt kijken.
Ds. Van der Wolf bedankt ds. Visser voor de wijze waarop hij leiding heeft gegeven aan de vergadering.

Artikel 31. Volgende Generale Synode
(agenda 15)
De synode wijst de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. aan als samenroepende kerk voor de volgende
Generale Synode die D.V. op 2 november 2019 gehouden zal worden. Aanvang is 10.00 uur.

Artikel 32. Censuur naar art 48 Kerkorde
(agenda 16)
De preses acht censuur zoals bedoeld in KO art 48 niet nodig.

Artikel 33. Sluiting
(agenda 17)
Nadat de assessor ds. L. Heres is voorgegaan in gebed sluit de preses de vergadering.
Vastgesteld en ondertekend door het moderamen van de GS 2019 Ede, 23 maart 2019

Preses, ds. J.R. Visser,

Scriba, ds. L. Heres,

Assessor, ds. R. van der Wolf.
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BIJLAGEN A.

Agenda
van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland Ede, 23 maart 2019
Locatie: Kerkgebouw Elim Stakenberg 94, 6718 DG Ede
Aanvang: 10.00 u.
1. Opening namens de samenroepende kerk GK Ede e.o.
2. Onderzoek van en rapport over de geloofsbrieven
3. Constituering van de vergadering en samenstellen van het moderamen
4. Instemming met de belijdenis
5. Vaststelling van de agenda
6. Vaststelling acta GS GKN Dalfsen 6 oktober 2018
7. Zaken uit acta GS 6 oktober 2018 en onderzoek naar uitvoering genomen besluiten
8. Correspondentie uitgegane stukken
8.1. t/m 8.44 periode 6 oktober 2018 tot 23 maart 2019
9. Correspondentie ingekomen stukken
9.1. Afschrift schrijven deputaten ACOBB DGK aan deputaten Eenheid gereformeerde belijders GKN
9.2. Schrijven G.J. Nordeman CRCA-SRN met afschrift schrijven aan synode CanRC 2019
9.3. Schrijven GK Harderwijk e.o. inzake beëindiging onder zorgstelling
9.4. Deputaten CFB, jaarverslag en jaarcijfers 2018
9.5. Steunverlenende kerk GK Hardenberg e.o., voorstel instructie
9.6. Deputaten Studiebegeleiding, rapport studiebegeleiding (vertrouwelijk)
9.7. Deputaten studiebegeleiding, bijlage bij rapport studiebegeleiding (vertrouwelijk)
9.8. Deputaten Ad-examina, advies mogelijkheid en voorwaarden preekbevoegdheid
9.9. Schrijven GK Zwijndrecht e.o. inzake aanwijzen consulent
9.10. Schrijven GK Zwijndrecht betreffende emerituspredikant ds. A. Geelhoed
9.11. Deputaten Studiebegeleiding Stagerapport met bijlagen (vertrouwelijk)
9.12. Schrijven deputaten Eenheid gereformeerde belijders met bijlage (vertrouwelijk)
9.13. GK Assen Kornhorn en GK Zwijndrecht documenten t.b.v. goedkeuring beroeping ds. L. Heres
10. Voorstellen en instructies uit de kerken
11. Vragen uit de kerken (kerkelijke rondvraag)
12. Rapporten, commissies, benoemingen
12.1. Deputaten Appelzaken,
12.2. Deputaten Begeleiding studenten,
12.3. Deputaten Ad-examina
12.4. Deputaten Buitenlandse kerken
12.5. Deputaten Commissie Financieel Beheer
12.6. Deputaten Eenheid gereformeerde belijders
12.7. Deputaten Visitatoren
12.8. Deputaat-scriba
12.9. Synode Contracta
13. Rondvraag naar art 41 KO
14. Persoonlijke rondvraag
15. Aanwijzen samenroepende kerk, vaststellen datum, tijd en plaats volgende synode
16. Censuur naar artikel 48 KO
17. Sluiting
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