Gereformeerde Kerken Nederland ( GKN)
Acta van de buitengewone Generale Synode van de
Gereformeerde Kerken Nederland, Hardenberg 22 juni
2019.
Artikel 1. Opening
Namens de samenroepende kerk, de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o., opent ds. R. van der
Wolf de vergadering. Hij leest Lucas 5: 1-11 en gaat voor in gebed. Ds. van der Wolf heet de
afgevaardigden, de adviseurs, de aanwezigen op de publieke tribune en in het bijzonder br. A.
Jongeneel en zijn vrouw van harte welkom.

Artikel 2. Presentie
(agenda 2.)
De samenroepende kerk doet onderzoek naar de geloofsbrieven. Alle kerken zijn middels een
afvaardiging aanwezig. De GK Hardenberg doet onderzoek naar de geloofsbrieven.
Afvaardiging:
Kerk
GK Assen Boerakker
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. R. van der Meulen
oud. H. van der Vinne
ds. A. Bas
oud. T. Tel
oud. A.J.E. Wattel
diaken H.H. van der Linden
ds. R. van der Wolf
oud. J.F. Bos
oud. J.F. de Leeuw
oud. J.W. Meijer
oud. J. Poutsma
oud. A.H.J. Rook
Ds. J.R. Visser
oud. L.P. Meedendorp
ds. L. Heres
oud. J. Peters

Secundi
oud. J.L.I. Kramer
oud. H.G. Werkman

diaken A.D.J-H.R. Kolkman
oud. A. Pullen
diaken K. de Jonge
oud. G. van Es
oud. S. Koorn
oud. H.H. Post
oud. L. Groeneveld
oud. P.M.J. Verkuil

Het onderzoek wijst uit dat de geloofsbrieven in orde zijn. Alle primi-afgevaardigden zijn aanwezig.
Ds. E. Hoogendoorn en ds. A.de Jager wonen de synode bij als adviseur.
Als deputaten Ad-examina zijn aanwezig: Ds. A. de Jager, ds. J.R. Visser en ds. R. van der Wolf

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

Artikel 5. Instemming met de belijdenis
(agenda 4.)
De preses ds. Van der Wolf verzoekt de leden van de synode, door op te staan, hun instemming met de
Drie Formulieren van Eenheid te betuigen. De leden van de synode betuigen hun instemming door te
gaan staan.

Artikel 6. Vaststellen agenda
(agenda 5.)
De agenda wordt vastgesteld.

Artikel 7. Ingekomen stukken
(agenda 6.)
Schrijven van de GK Zwolle e.o. en de GK Hardenberg e.o. inzake verzoek tot het bijeenroepen van een
buitengewone synode
Samenroepende kerk voor de eerstvolgende GS van de GKN
Scriba: J.F. de Leeuw
Hardenberg, 10 april 2019
Geachte broeders,
Conform de regelingen voor de Generale Synode van de GKN, vragen de kerken van Hardenberg
en Zwolle om een vervroegde synode. Br. A. Jongeneel (Mt) heeft bij deputaten ad examina
namelijk verzocht om een preparatoir examen. Wij willen hem dat graag ruim voor de herfst
gunnen.
Met broedergroet,
Koelewijn, scriba GK Zwolle e.o.

R. de Boer, scriba GK Hardenberg e.o.

De vergadering neemt kennis van de aanvraag voor een buitengewone synode en gaat over tot het
Preparatoir examen volgens de Regeling examina van de GKN

Artikel 8. Preparatoir examen onderzoek vereiste stukken en motivatiegesprek
(agenda 7.1)
Commissie
Op voorstel van de preses benoemt de vergadering ds. E. Hoogedoorn, br. J.F. Bos en br. A.H.J. Rook in
de commissie die de vooraf door br. Jongeneel ingediende stukken moet onderzoeken en een
motivatiegesprek met br. Jongeneel moet voeren. Voor het uitvoeren van deze taak wordt een half uur
uitgetrokken.
Comité
Verslag
Nadat de commissie de opgedragen werkzaamheden heeft uit gevoerd gaat de synode in comité.
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De vereiste stukken zijn aanwezig en door de commissie in goede orde bevonden.
Het oordeel van de commissie over de motivatie van br. Jongeneel is ronduit positief.
De synode stelt dankbaar vast dat gehoord dit positieve oordeel het examen kan worden afgenomen.

Artikel 9. Preparatoir examen, preekvoorstellen
(agenda 7.2)
Preekvoorstellen
Br. Jongeneel heeft twee preekvoorstellen ingediend.
Een voorstel n.a.v. de door deputaten opgegeven tekst Psalm 42: 6.
En een voorstel n.a.v. de zelfgekozen tekst Colossenzen 3: 2-3.
Br. Jongeneel spreekt het eerste preekvoorstel, n.a.v. de opgegeven tekst Psalm 42:6, uit.
Comité
Bespreking
De vergadering gaat in comité om beide preekvoorstellen te bespreken.
Samenvattend is het oordeel van de vergadering over de bekwaamheid tot de Woordbediening positief
De synode heeft dan ook de vrijmoedigheid het examen voort te zetten

Artikel 10. Preparatoir examen, kennis van de gereformeerde geloofsleer
(agenda 7.3)
Gedurende 30 minuten wordt br. Jongeneel door deputaat ds. A. de Jager geëxamineerd in de kennis
van de gereformeerde geloofsleer en dat in nauwe aansluiting aan de gereformeerde
belijdenisgeschriften. Daarvoor heeft ds. Jager aan br. Jongeneel ter voorbereiding twee hoofdstukken
opgegeven uit de Christelijke Dogmatiek van Van den Brink en Van der Kooi.
Nadat de 30 minuten verstreken zijn krijgen de leden van de vergadering 5 minuten gelegenheid om
nadere vragen te stellen.
Na het examen gaat de synode in comité voor de beoordeling

Artikel 11. Preparatoir examen Beoordeling
(agenda 7.4)
Comité
Beoordeling

Artikel 12. Beroepbaarstelling
(agenda 7.5)
Nadat het comité is opgeheven maakt de preses de uitslag bekend en spreekt br. Jongeneel toe.
Het niveau lag wat hoog. Daar is inhoudelijk niets over op te merken, u bent een gereformeerd theoloog
volgens het oordeel van deze vergadering. Dat betekend dat de synode u met dankbaarheid de ruimte
geeft om te proponeren. Om als kandidaat de kerken in te gaan en u beroepbaar te stellen.
Daar ga ik zo meteen een akte voor voorlezen.
Wij zien ook dat uw wijsgerigheid en uw geleerdheid en uw feeling met die geleerdheid, af en toe bijna
voorkomt dat u predikant bent
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Want een predikant staat midden in de kerk. En spreekt de taal van de belijdenis die hij aan zijn
catechisanten onderwijst en die hij met zijn pastoranten bespreekt. Dat is hun wereld, hun belijdenis,
hun liefde. Daar zijn ze mee groot geworden
Daar zit een overbrugging. Er is dus, vinden wij, nog wel een beetje werk wanneer het gaat om het
vertalen, het concretiseren van alles waarvan u duidelijk hebt laten merken dat u het wel beheerst. Dat
u er zelfs wel aardig bovenuit kunt redeneren. Op dat punt bevelen wij u een gesprek aan met het
moderamen. Omdat nog eens wat meer uit te leggen En daar nog eens over door te praten waar het
dan in zou kunnen zitten. Dat is een puntje van zorg, maar dat is meer een praktisch punt dan dat het
een principieel punt bevat.
Wij gaan met vrijmoedigheid en unaniem u die gelegenheid geven om in de dienst van de Heer zijn
Woord te verkondigen en in afhankelijkheid aan de Here dat Woord in de gemeente te brengen.
Onder het gebed dat Hij u een plaats in de kerken wil geven als bedienaar van dat Woord.
En als die gang door de Here zo gezegend wordt dan zien we elkaar vanzelf in een volgende vergadering
weer terug om dan de laatste punten op de i te zetten.
Wij zijn ook de Here dankbaar dat wij in u een man krijgen die op een geheel eigen wijze en een heel
andere manier, geleerd, maar ook als een broeder in de Here Jezus, in de kerken dat evangelie wil
verkondigen. Dat dat de adem is van ons als Christenen elke dag weer
En we bidden u daar van harte Gods zegen in toe.
In de dank en felicitatie betrekt de preses ook zr. Jongeneel. Dit zijn momenten dat u beide in de studie
en in de gang naar de kerken de zegen van de Here mag zien.
Ondertekeningsformulier
De preses leest het ondertekeningsformulier voor waarna br. Jongeneel het formulier ondertekent.
Ondertekeningsformulier preparatoir examen
Ondergetekende,
A. Jongeneel
verklaart hierbij voor het aangezicht van de Here oprecht en met een goed geweten, dat hij er
hartelijk van overtuigd is, dat de leer van de Drie Formulieren van Eenheid
– de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels –
in alle delen geheel met Gods Woord overeenstemt.
Hij belooft daarom dat hij deze leer met toewijding zal onderwijzen en trouw verdedigen,
zonder dat hij openlijk of anderszins, al of niet rechtstreeks, iets zal leren of publiceren wat
daarmee in strijd is.
Deze ondertekening vond plaats tijdens het examen voor de Generale Synode van de
Gereformeerde Kerken Nederland op 22 juni 2019 te Hardenberg
Vervolgens leest de akte voor die door het moderamen van de synode wordt ondertekend
Akte met betrekking tot afgelegd preparatoir examen
De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op zaterdag 22 juni 2019 te
Hardenberg,
heeft overeenkomstig de vastgestelde bepalingen voor het preparatoir examen onderzocht
de heer A. Jongeneel
en hem, nadat hij beloofd heeft bij zijn optreden voor de gemeenten niets te zullen leren dat niet
overeenstemt met de Drie Formulieren van Eenheid van de Gereformeerde Kerken Nederland,
toegelaten om gedurende een periode van één jaar te staan naar het ambt van dienaar van het
Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland.
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Namens de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland,
Preses:
Scriba:
Assessor:
Staande wordt Gezang 30 : 3 gezongen

Artikel 13. Rondvraag
(agenda 8)
Ds. Heres maakt van de gelegenheid gebruik om door te geven dat de kerkenraad van GK Zwijndrecht
e.o. voornemens is op 18 augustus ‘s morgens in Goes en ‘s middag in Zwijndrecht een afscheidsdienst
te houden i.v.m. het vertrek van ds. Heres. De preses verzoekt de naburige kerk hier aandacht aan te
besteden.

Artikel 14. Censuur naar art 48 Kerkorde
(agenda 9)
De preses stelt vast dat de vergadering in goede orde is verlopen.

Artikel 15. Sluiting
(agenda 10)
Nadat ds. Van der Wolf is voorgegaan in gebed sluit hij de vergadering.
Vastgesteld en ondertekend door het moderamen van de buitengewone GS 22 juni 2019 te Hardenberg

Preses, ds. R. van der Wolf,

Scriba, ds. A. Bas,

Assessor, ds. L. Heres
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Concept agenda
van de buitengewone Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland samen te
komen op zaterdag 22 juni 2019 te Hardenberg
Locatie: de Esch, Hessenweg 47, 7771 RD Hardenberg
Aanvang: 10.00 u.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening namens de samenroepende kerk GK Hardenberg e.o.
Onderzoek van en rapport over de geloofsbrieven
Constituering van de vergadering en samenstellen van het moderamen
Instemming met de belijdenis
Vaststelling van de agenda
Correspondentie ingekomen stukken
6.1. Aanvraag van br. A. Jongeneel voor een preparatoir examen
6.2. Verzoek van GK Hardenberg e.o. en de GK Zwolle e.o. voor het bijeenroepen van een
buitengewone Generale Synode i.v.m. preparatoir examen br. A. Jongeneel
7. Preparatoir examen volgens Regeling examina GKN
7.1. Aanwijzen commissie, onderzoek vereiste stukken en motivatiegesprek
7.2. Preekvoorstellen, vaststellen bekwaamheid om Gods Woord te bedienen
7.3. Voortgezet examen, kennis van de gereformeerde geloofsleer
7.4. Beoordeling
7.5. Beroepbaarstelling
8. Persoonlijke rondvraag
9. Censuur naar artikel 48 KO
10. Sluiting
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