Gereformeerde Kerken Nederland ( GKN)
Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde
Kerken Nederland, samen gekomen te Ede op zaterdag
1 oktober 2016.
Artikel 1. Opening
Namens de samenroepende kerk de Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus) opent ds. E. Hoogendoorn
de vergadering, laat zingen de verzen 1, 3 en 6 van Psalm 84, gaat voor in gebed en leest Lucas 17:1-10.
Aan de hand van het gelezen Schriftgedeelte spreekt de preses een openingswoord.
Broeders afgevaardigden, wij zitten hier niet op persoonlijke titel. Wij zijn gestuurd. Met een
opdracht. Het zijn de kerken die ons de opdracht hebben gegeven, vastgelegd in onze
geloofsbrieven, om op deze vergadering te helpen handelen en besluiten over alle kerkelijke
zaken die naar recht in de vergadering aan de orde komen. Achter die opdrachtgevers , die
kerken, staat de Héér van de kerk, onze Here Jezus Christus. Zo is onze positie hier die van
knechten van deze hoog-heilige Heer. Zoals we dat in ál ons andere werk als ambtsdragers in de
kerk al zijn, dienstknechten.
Dat is de aanleiding waarom ik dit Schriftgedeelte heb gekozen, dat spreekt over de Heer en de
knecht, de diensttaak van de knecht.
Misschien zijn sommigen van u wel hier naar toe gekomen met de verzuchting in de gedachten:
pff, wat een agenda, wat een zaken, wat een stukken, wat een klus! En dan die
verantwóórdelijkheid als je beseft dat het in dit alles gaat om het werk van Christus’
kerkvergadering: dat wereldwijde werk van verlossing van zondaars. Dat we aan dat heilige
werk dienstbaar hebben te zijn. En dat naar de hoge eisen die ‘de Here Christus daaraan stelt:
‘dién heilig, want Ik ben heilig’.
We zien in dit Schriftgedeelte zijn eigen discipelen zich klein voelen voor die grote taken in
Christus’ dienst.Een diensttaak die voor deze toekomstige apostelen geen geringe zaak
betekende. Jezus had hun er op voorbereid dat het niet altijd gemakkelijk zou zijn, zelfs wel heel
moeilijk kon worden. Rond hun Meester hing een gespannen sfeer. Vooraanstaande
wetgeleerden en Farizeeën zaten boven op hun Meester met hun kritiek. En wat ze de Meester
aandoen, dat komt natuurlijk ook op het hoofd van de discipelen.
In vs 1 van ons teksthoofdstuk spreekt Jezus over verleidingen die er zullen komen. In vs 3 en 4
roept Hij zijn discipelen op: ‘let op uzelf!’. Vervolgens heeft Hij het over het ‘vergeven’ richting
mensen die tegen hen zondigen. En dat niet maar één keer maar wel zéven keer - dat
symbolische getal voor ‘vele malen’.
Kunnen we ons indenken dat, als de discipelen dit allemaal horen, ze wel een beetje de schrik in
de benen krijgen. ‘Als dat allemaal hoort bij het apostel van Christus zijn! Hoe zullen ze dat
ooit…. ‘
Het doet hen de vraag aan Jezus stellen: ‘geef ons meer geloof!’ Letterlijk staat er: ‘voeg geloof
aan ons toe’.
Je zou zo denken: dat is toch een mooie vraag! ‘Meer geloof’; dan zullen ze ook tot meer in staat
zijn. Dan kunnen ze zijn hoog gegrepen geboden doen, dan worden ze ook sterker op hun taak
berekend tussen al dat verzet en verdere toestanden.
De discipelen gelóven dus wel, maar ze vragen Jezus of Hij er bij hen nog wat bíj wil doen; zeg
maar meer geestelijk motor-vermogen wil geven.
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We hebben het antwoord van de Here gelezen. ‘Een geloof zo klein als een mosterdzaadje is al
voldoende’. Als jullie dát geloof hebben, hoeft er niets meer bij!
Hier in de tekst wordt niet gesproken over de groeikracht van zo’n zaadje; zoals in een andere
gelijkenis waar het koninkrijk der hemelen door Jezus wordt vergeleken met een mosterdzaadje,
dat zo klein begint en dan uitgroeit tot een enorme boom. Nee, het gaat hier juist om dat
piepkleine korreltje.
De discipelen vragen om een grotere hoeveelheid geloof.. En dan neemt de Heiland juist een
beeld van iets heel kleins. Hij zegt: als u gelóóft, al mag dat geloof zo ongelooflijk klein lijken,
dan is het genoeg!
Als jullie geloof hebben als zo’n klein zaadje, dan is alles mogelijk. Zeg maar een geloof als een
speldeknop!
Eén ding moet dan direct duidelijk zijn : dat het geen kwestie is van meer of minder geloof: méér
geloof – dan tot grótere krachten in staat; minder geloof - dan veel mínder vermogen.
Als je op die toer gaat, dan lijkt het wel alsof we het geloof zien als een eigen energiebron in de
mens; waarover we kunnen beschikken. Hoe groter de motor hoe sterker de auto is. Dan maken
we het geloof tot een kracht op zichzelf. Een vermogen waardoor je van alles en nog wat kunt
doen. Dan zoek je de kracht van het geloof in het geloof zelf, in jouw geloven waardoor je van
alles en nog wat áán kunt.
Maar dan heb je het geloof lós van de Here gemaakt! Als een energiebron die de Here ter
beschikking kan stellen; en waarmee je dan zelfstandig op pad kunt gaan en dingen kunt
ondernemen. Maar zó is het niet!
Als het zó zou zijn, dan zou het al gauw aan de Here liggen als wij bepaalde taken niet
aankunnen. Dan zou Hij daarvoor zeg maar te weinig geloof hebben gegeven.
Maar als deze discipelen in hun aposteldienst een boze geest niet konden uitdrijven, zoals een
keer gebeurde, dan komt dat niet omdat de Here hun van te weinig geloofsvermogen heeft
voorzien. Dat komt, zegt Jezus dan, omdat zij niet gelóófd hebben. Dus door hun ON-geloof. En
dan wijst Jezus hun de weg van het gebed. Dat laat zien hoe het wèl mogelijk was geweest voor
hen. Als ze maar niet vertrouwen op hun eigen geloofskracht, maar op de Hére. Want hoe groot
je geloof ook zou mogen zijn, nooit komen zulke dingen tot stand door eigen kracht; alleen door
Gód!
Nee, de discipelen moesten voor hun diensttaak niet naar zichzelf kijken. Als je dat doet, dan ga
je toch weer als kleine zelfstandige aan het werk. Nee, ze moeten, - mooier nog: ze mógen –
naar hun Heer kijken die hun de opdrachten geeft.
We maken in deze tijd mee dat mensen soms zo druk kunnen zijn met hun persoonlijk geloof,
met hun eigen geloofskracht, geloofservaring en geloofsgevoel. Om op die manier een
aftakelende kerk weer nieuw leven in te blazen.
Maar zeg nou zelf: wat kún je daar nu mee dóen?! Kun je daar jezelf mee overwinnen? Of de
wereld, en de verleidingen daarin? Put je uit dat gelovige binnenste van je zelf de kracht om je
naasten te vergeven, eindeloos te vergeven? En wat dan als dat alles bij je als een plumpudding
in elkaar zakt, en je vertwijfeld je afvraagt : waar is nu mijn geloof?
Je kunt beter vragen: waar is God?! Want Dié blijft tot in eeuwigheid. En je kunt beter je slappe
machteloze handen biddend in de Zijne leggen.
Een geloof als een mosterdzaadje. Dat is genoeg. Als dat korreltje van je geloof maar één ding
doet: op de Here zien, geloven in Hèm; alles van Hem verwachten. Je hebt geen groot geloof
nodig, je hebt de grote en machtige God nodig. Dat is voldoende!
Dan kun je geweldige dingen meemaken. Kijk maar naar de beelden waarmee de Here Jezus het
illustreert.
‘Als jullie een geloof hebben als een mosterdzaadje, en je zou tegen deze moerbeiboom zeggen:
wordt ontworteld en in zee geplant, dan zou hij je gehoorzamen!’
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Dat is sterk! Wat wil de Here Jezus hiermee zeggen?
Laten we eerlijk zijn: met dit voorbeeld stelt de Here Jezus twee onmogelijke dingen voor ogen.
Twee volstrekt onmogelijke zaken.
1e. dat zo’n boom, die bekend staat om z’n hechte wortels, zomaar even op een woord los van de
grond komt;
2e. dat die boom vervolgens in de zee wordt geplant. Niet gegooid, nee, geplánt; in de zéé!
Dat kan natuurlijk niet. Zomaar uit die grond opgetild, en dan rechtop in zee planten; in wáter
wat geen enkel houvast aan wortels geeft. Onmogelijke mogelijkheden dus.
Wat wil de Here hiermee zeggen? Dat, als we maar sterk op de Here vertrouwen, we dan zulke
kunstgrepen kunnen toepassen? Zo van: dus als ik nu maar echt geloof, dan moet dat toch
kunnen, want de Here Jezus zégt het toch?
Maar als we zo met Jezus’ woord te werk gaan, dan zit je niet ver van magie, van toverkunsten.
En het einde daarvan is altijd ontgoocheling.
Denk aan sommige kringen van gebedsgenezing; waar wordt beweerd: als je maar gelooft, dat
God het kan en ook wil doen, dan gebeuren er de grootste wonderen, de wonderlijkste
genezingen. ( De kranten staan er deze tijd weer vol van.)
Met als gevolg dat, als zulke gehoopte wonderen niet gebeuren, je ook nog eens de geestelijke
dreun krijgt dat je te weinig geloofd hebt, of misschien wel helemaal niet gelooft.
Maar hoe bedoelt Jezus het dan wel? Met dit extreme beeld maakt Hij zijn dienstknechten
duidelijk: wat bij mensen onmogelijk is, is bij God wel degelijk mogelijk.
Dan gaat het niet om dingen die ze zelf verzinnen. Maar dan gaat het om de uitvoering van de
taken die Hij uitdeelt. Als de Heer dan zijn knechten dienstopdrachten geeft, die hun onmogelijk
lijken, mogen zij er van verzekerd zijn dat de Here het zal dóen. Apostelen in hun speciale dienst.
Ambtsdragers in de hun toevertrouwde taken. Alle gemeenteleden in hun christendienst.
Zien we hoe vertroostend dit onderwijs van Christus is; in al die taken die de Here op onze
schouders legt?
Nee, laten we maar geen wonderen bestellen waarvan we niet weten of de Here ze wel wil. De
Here werkt soms ándere wonderen dan ons wenselijk lijkt.
Maar als we maar een geloof hadden als van een mosterdzaadje, als we maar dat ene
eenvoudige doen – alleen maar gelóven in Hém! – dan maken we vaak nog veel mooiere
wonderen mee dan we zelf hadden bedacht of gehoopt. Onverzettelijke bomen worden dan
zomaar verplaatst. En bergen worden verzet. Of, zoals David ons voorzingt: met mijn God spring
ik over een muur, en lóóp ik door een legerbende heen. (Ps. 18)
Dat het om die diensttaken gaat, laten die laatste verzen ook zien: over die ‘heer en zijn slaaf’.
Het is de HERE die de taken verdeelt en de mogelijkheden opent om Hem daarin van dienst te
zijn.
Hij hoeft óns geen ‘dank u wel’ te zeggen, wij Hèm! Het is genáde om in zijn dienst te mogen
staan; van zo’n grote Heer!
Wij doen, als we ons werk trouw verrichten, niet meer dan we moesten doen.
Zo ook dit synodewerk in dienst van de kerken, in dienst van de Heer van de kerk.
Wat rijk dat we deze vergadering konden en mochten beginnen met gebed. Met de vraag: Here,
wilt U ons helpen dat wij trouw onze dienst verrichten. Maak ons met uw zegen rijk. Laat zo alles
U tot eer strekken, en uw kerkvergaderend werk mogen dienen.
Er is maar een geloof als van een mosterdzaadje nodig, willen we het wonder van die zegen zien.
Als we het maar van Hem alleen verwachten.
Zo heet ik namens de roepende kerk u welkom, en wens ik u als dienstknechten de zegen van uw Heer
toe over uw werk .
Hiermee verklaar ik deze synode voor geopend.
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Artikel 2. Presentie
De GK Kampen doet onderzoek naar de geloofsbrieven.
Afvaardiging:
Kerk
Primi
Secundi
GK Assen Boerakker
oud. H. van Dijk
oud. J. Haarsma
oud. J. Hartog
oud. R. Holtland
GK Dalfsen
oud. H. Hoek
oud. H. Hoogers
GK Ede
oud. L.H.J. de Jong
oud. A. van Pijkeren
GK Hardenberg e.o.
oud. D. Bosma
oud. A. Pullen
oud. H. Nijman
GK Kampen
ds. E. Hoogendoorn
oud. K.H. Poll
oud. H.P.C. Bos
oud. A.H.J. Rook
GK Zwolle
ds. J.R. Visser
oud. J. Sebens
oud. W. Koelewijn
oud. H. Kroes
GK Zwijndrecht
ds. L. Heres
oud. J. Peters
oud. L. Roorda
oud. D. Vonkeman
De geloofsbrieven zijn in orde. De kerkenraad van de GJK Kampen (Ichtus heeft de afgevaardigden een
instructie inzake goedkeuring emeritering meegegeven.
Alle primi-afgevaardigden zijn aanwezig.
Dr. J. Douma is als adviseur aanwezig.

Artikel 3. Verkiezing moderamen
Achtereenvolgens worden een preses, een scriba en een assessor gekozen. Daarvoor zijn enkele
stemrondes nodig. De samenstelling van het moderamen is:
Preses ds. J.R. Visser
Scriba ds. L. Heres
Assessor ds. E. Hoogendoorn

Artikel 4. Constituering van de vergadering
De preses van de samenroepende kerk, ds. E. Hoogendoorn, verklaart de Synode van De Gereformeerde
Kerken voor geconstitueerd. Hij nodigt de leden van het moderamen uit om zitting te nemen en draagt
de leiding over aan de preses van de synode, ds. J.R. Visser

Artikel 5. Toegang tot de vergadering
(agenda 8.13, 8.14, 8.15 en 8.21)
Na overleg in comité deelt de preses naar aanleiding van een 4 tal verzoeken van broeders en zusters
uit de GKv en DGK mee dat zij welkom zijn de vergadering als belangstellenden bij te wonen,
uitgezonderd die gedeelten wanneer de vergadering besluit tot behandeling in comité.
Omdat specifiek gevraagd is naar het bijwonen van de vergadering tijdens de behandeling van de brief
van deputaten ACOBB heeft de synode besloten direct duidelijkheid te geven over het wel of niet
openbaar behandelen van deze brief. Met name vanwege publicaties van en over de besluiten van de
GS van 12 maart is er voor gekozen de zaak betreffende contact DGK in comité te behandelen.
Veder deelt de preses mee dat wanneer iemand een weergave wil geven van de synodevergadering, dit
door bezoekers alleen naar buiten kan worden gebracht wanneer het moderamen vooraf inzage krijgt in
de weergave van wat is gezegd en besloten en dit is goedgekeurd.
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Artikel 6. Vasstellen agenda
(agenda 4.)
Enkele nagekomen stukken worden toegevoegd aan de agenda.
Op voorstel van het moderamen wordt besloten bij voorrang agendapunt 11 rapporten, commissies en
benoemingen te behandelen zodat de structuur van de synode vast ligt en verder kan worden gewerkt.
Vervolgens komen dan eerst de agendapunten aan de orde die om directe besluitvorming vragen.

Artikel 7. Acta GS 12 maart 2016
(agenda 5.1)
Acta GS 12 maart worden vastgesteld en ondertekend
(agenda 6)
Zaken uit de notulen.
Van de kerk te Hardenberg is nog geen voorstel voor de begeleiding van studenten theologie
ontvangen. De afgevaardigden van Hardenberg zeggen toe navraag te doen.

Artikel 8. Samenwerking en structuur
(agenda 10.1)
Voorstellen Commissie Samenwerking en Structuur.
Aanbiedingsbrief:
Weleerwaarde en eerwaarde broeders,
De CSS biedt u hierbij haar voorstellen aan met betrekking tot de zaken die haar zijn opgedragen
door de Generale Synode van de GKN d.d. 12 maart 2016.
Een groot deel van de opgedragen werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd. De commissie heeft
besloten de kerken nu reeds over dat deel te informeren zodat er voldoende tijd voor beoordeling
en voorbereiding is voor de synode van 1 oktober.
De bijgesloten teksten voor huishoudelijk reglement met bijlagen spreken voor zich. Toch een
enkele kanttekening:
Opdracht 1 en 3
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
In het huishoudelijk reglement is alles verwerkt dat voortvloeit uit de op 12 maart 2016 genomen
besluiten. Ook zijn eerder gemaakte afspraken en besluiten zoals deze zijn opgenomen in het
besluitenboek, in het huishoudelijk reglement en bijlagen verwerkt. De voorbereidingstijd voor de
kerkenraden is verruimd. De mogelijkheid van een synode contracta is opgenomen. Regelingen
en instructies zijn als bijlagen toegevoegd.
BIJLAGEN
A. Instructie deputaat-scriba, is afgestemd op de op 12 maart genomen besluiten.
B. Geloofsbrief, geen opmerkingen.
C. Regeling examina, het reeds eerder vastgestelde voorstel is als regeling opgenomen.
D. Regeling spreekconsent, het voornemen waartoe eerder was besloten is nu als regeling
opgenomen.
E. Regeling kerkvisitatie, is afgestemd op de op 12 maart genomen besluiten. Inhoudelijk
ongewijzigd. De CSS geeft de synode in overweging deze regeling op termijn geheel onder de
loep te nemen.
F. Appelregeling, is voor zover dat nog niet was gebeurd afgestemd op de besluiten van 12
maart.
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G. Instructie Commissie Financieel Beheer, is afgestemd op de besluiten van 12 maart. Ook is
art. 10 over emeritering geschrapt.
H. Reglement studiefinanciering studenten theologie, is afgestemd op de besluiten van 12
maart. Nadrukkelijk is in dit document aangegeven dat de Generale Synode de
rechtsopvolger is van de GKN vergadering.
BESLUITENBOEK
In de bijlagen ontbreekt het besluitenboek. Alle relevante nog vigerende afspraken en besluiten
hebben een plek gekregen in het huishoudelijk reglement met bijlagen. De commissie stelt
daarom voor het besluiten boek te laten vervallen en in het vervolg besluiten alleen op te nemen
in de acta van de synode.. De acta dient ( ten minste) toegankelijk te zijn voor alle leden van de
kerken van het kerkverband. Vertrouwelijke zaken worden op genomen in de vertrouwelijke acta
Eén van de in het besluiten boek opgenomen besluiten heeft geen logische plaats kunnen krijgen
in het huishoudelijk reglement en de bijlagen. De commissie stelt daarom voor dit besluit een
plaats te geven in de acta van de GS Ede 1 oktober 2016. Het betreft het op 17 september 2010
genomen besluit inzake nog niet vastgestelde kerkgrenzen:
“Er wordt soepel met de kerkgrenzen omgegaan; zoveel als mogelijk wordt de dichtstbijzijnde
kerk gezocht. Het geheel moet zich nog ontwikkelen omdat we nog geen vastgestelde grenzen
hebben”
Een ander op 22 februari 2014 genomen besluit: in comitégenomen besluiten zullen beknopt
weergegeven worden in de notulen van het openbare gedeelte zonder daarbij zaken en namen
te vermelden, is volgens de commissie geborgd in de instructie voor het opstellen, beoordelen,
vaststellen en ondertekenen van (vertrouwelijke) acta. De CSS stelt voor dit besluit te laten
vervallen.
In het huishoudelijk reglement en de bijlagen heeft de commissie opgenomen dat de oproep aan
de kerken voor een Generale Synode, de conceptagenda en het kortverslag wordt aangeboden
voor publicatie in de plaatselijke kerkbladen. Ook is aangegeven dat de acta van de synode,
nadat deze zijn vastgesteld, geplaatst wordt op de site van de GKN. De commissie is van oordeel
dat de acta, zonder het vertrouwelijke deel, algemeen toegankelijk moeten zijn via de site van de
kerken. Er is binnen de commissie wel verschil van inzicht over de manier waarop de acta, zonder
het vertrouwelijk deel, algemeen toegankelijk moeten zijn. De meerderheid van de commissie is
van mening dat de acta zonder enige afscherming op de site van de kerken geplaatst kunnen
worden. Bij het opstellen van de acta dient daar dan rekening mee gehouden te worden. Een
minderheid is van mening dat de acta afgeschermd op de site geplaatst moeten worden, waarbij
kerkleden met een inlogcode toegang hebben en niet- kerkleden de acta kunnen ontvangen op
aanvraag. Dit om misbruik door toevallige passanten en ongezonde nieuwsgierigheid te
voorkomen. En voorkomen moet worden dat synodeafgevaardigden zich geremd voelen om te
spreken als zij weten dat de acta zonder afscherming op het internet worden geplaatst. De
weergave van overwegingen en namen in de acta kan uitgebreider zijn bij afscherming.
(Opdracht 3)
WEBSITE GEREFORMEERDE KERKEN NEDERLAND.
De commissie stelt voor de site eenvoudig te houden en alles wat de plaatselijke kerk betreft
bereikbaar te laten zijn via een Link naar de site van de plaatselijke kerk. De CSS stelt verder voor
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informatie van de Generale Synode aan de site toe te voegen onder het hoofdje Generale Synode
GKN. Zie verder de bijlage.
BEKNOPTE PRESENTATIE GEREFORMEERDE KERKEN NEDERLAND.
Dit onderdeel heeft de commissie nog niet afgerond. De presentatie is gedateerd daarom is meer
nodig dan alleen wat teksten verbeteren. De bedoeling is dit onderdeel in augustus af te ronden
en aan de kerken toe te sturen.
Opdracht 2
Op 27 mei heeft de CSS in het kader van het doen van voorstellen voor het voorbereiden van
benoemingen deputaten, een schrijven gestuurd naar de kerken. Tot op heden heeft de
commissie nog geen namen mogen ontvangen voor de invulling van het deputaatschap
appelzaken. Ook dit onderdeel hoopt de commissie in augustus af te ronden.
De commissie wenst de kerken een goede voorbereiding voor de Generale Synode Ede 1 oktober
2016.
Met broedergroet,
Regeling kerkvisitatie
De CSS geeft de synode in overweging de regeling kerkvisitatie op termijn geheel onder de loep te
nemen. De vergadering constateert dat de commissie daarvoor geen argumenten, overwegingen of
gronden noemt. Voor de synode is er geen reden om nu iets met de regeling te doen anders dan de
voorgestelde herziening vast te stellen
Besluitenboek
De vergadering besluit het voorstel van de commissie om het Besluiten boek te laten vervallen, over te
nemen onder de afspraak dat het besluit inzake kerkgrenzen, zoals dat genomen is op 17 september
2010, in de acta van de synode 1 oktober 2016 op te nemen.
Kerkgrenzen
Inzake kerkgrenzen hebben de kerken op 17 september 2010 besloten:
“Er wordt soepel met de kerkgrenzen omgegaan; zoveel als mogelijk wordt de dichtstbijzijnde kerk
gezocht. Het geheel moet zich nog ontwikkelen omdat we nog geen vastgestelde grenzen hebben”
In comité genomen besluiten
Een voorstel om het op 22 februari 2014 genomen besluit: in comitégenomen besluiten zullen beknopt
weergegeven worden in de notulen van het openbare gedeelte zonder daarbij zaken en namen te
vermelden, nog elders terug te laten komen of te vermelden, krijgt geen steun uit de vergadering.
Plaatsen Acta op website GKN
De vergadering besluit om de acta van de synode nadat deze zijn vastgesteld te plaatsen op de website
van de GKN zodat een ieder daar kennis van kan nemen. Afschermen wordt niet nodig geacht.
Website
De synode besluit de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van de website van de GKN in
handen te stellen van de deputaat-scriba en de webmaster
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Artikel 9. Huishoudelijk reglement
Art.5.
De vergadering besluit in art. 5. Samenroepen, in de conceptagenda na punt 3 constitueren van de
vergadering toe te voegen: instemmen met de belijdenis.
Dit agendapunt is door de commissie niet meegenomen terwijl het bij een generale synode gebruikelijk
is deze instemming van de synodeleden te vragen
Instemming belijdenis
Nadat dit besluit is genomen verzoekt de preses de leden van de synode, door op te staan, hun
instemming met de Drie Formulieren te betuigen. De leden van de synode betuigen hun instemming
door te gaan staan.
Art. 6.
Bij afvaardiging wordt alleen gesproken over predikanten en ouderlingen. Dit zou voor een kerk een
probleem kunnen zijn. Moeten hier ook de diaken niet genoemd moeten worden?
De regel is beschreven;, wanneer een diaken afgevaardigd wordt, dient men dit te melden zodat de
vergadering ermee kan instemmen.
Art.10
Een voorstel om art. 10 zo te wijzigen dat het moderamen van de voorgaande synode voor aanvang van
de synode beslist over het toelaten van andere personen dan leden van de bij het kerkverband aan
gesloten kerken, wordt niet gesteund.
Art.12
Het vastleggen van 3 ronden voor de bespreking kan ook als beklemmend worden ervaren. Met een
goede voorbereiding zijn in de regel 3 ronden voldoende voor een verantwoorde besluitvorming. De
preses heeft altijd de mogelijkheid hier vanaf te wijken. Soms kan het nodig zijn meer ruimte te geven.
Art. 15
De vergadering besluit in art 15 het gedeelte, na gunstig advies van de deputaten van de GKN, te laten
vervallen. Het huishoudelijk reglement betreft de GS, daarom is dit niet van toepassing. Ook besluit de
synode in principe toe te voegen aan de zin:
De leeftijd voor het aanvragen van emeritaat zal in principe gelijk oplopen met de AOW gerechtigde
leeftijd.
Na het aanbrengen van deze wijzigingen en aanvullingen, stelt de synode conform het voorstel van de
commissie het huishoudelijk reglement vast.

Huishoudelijk reglement Generale Synode
Art. 1. SAMENSTELLING KERKVERBAND
Het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) is het verband van gereformeerde
kerken in Nederland op 12 maart 2016 in Generale Synode bijeen te Ede.
Art. 2. NABURIGE KERKEN
GK Zwolle e.o. is aangewezen als naburige kerk van GK Hardenberg e.o.
GK Hardenberg e.o. is aangewezen als naburige kerk van GK Kampen (Ichthus).
GK Kampen (Ichthus) is aangewezen als naburige kerk van GK Zwijndrecht e.o.
GK Zwijndrecht e.o. is aangewezen als naburige kerk van GK Ede e.o.
GK Ede e.o. is aangewezen als naburige kerk van GK Dalfsen e.o.
GK Dalfsen e.o. is aangewezen als naburige kerk van GK Assen/Boerakker.
GK Assen/Boerakker is aangewezen als naburige kerk van GK Zwolle e.o.
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Art. 3. ADRES EN ARCHIEF
De Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus), Postbus 427, 8260 AK, Kampen, is aangewezen als de adres
voerende en archief bewarende kerk van het kerkverband.
De synode benoemt jaarlijks een deputaat-scriba die de werkzaamheden van de samenroepende kerk
en van de scriba van de synode verzorgt zoals omschreven in de instructie deputaat-scriba (bijlage A)
Stukken voor synode en deputaten van de synode worden (door)gestuurd naar de deputaat-scriba.
De deputaat-scriba overhandigt na afloop van de synode stukken voor het archief aan de archief
bewarende kerk.
Art. 4. VERGADERINGEN
De synode zal twee maal per jaar worden gehouden, tenzij er dringende redenen zijn eerder bijeen te
komen. De reguliere synodevergaderingen zullen als regel plaatsvinden in maart en in oktober.
Voor een buitengewone synode zullen de kerken worden samengeroepen wanneer twee of meer
kerken het nodig vinden dat de synode eerder dan op de vastgestelde datum bijeenkomt. Een verzoek
daartoe moet ingediend worden bij de samenroepende kerk. Een buitengewone vergadering kan geen
andere zaken behandelen dan die waarvoor ze is samengeroepen.
Voor afhandeling van de agenda kan de synode in voortgezette zitting bijeen komen.
Art. 5. SAMENROEPEN
De synode wijst in alfabetische volgorde de samenroepende kerk voor de volgende synode aan.
 Ten minste acht weken voor de datum dat de synode bijeenkomt stuurt de deputaat-scriba namens
de samenroepende kerk een oproep naar de kerken met het verzoek binnen 2 weken zaken voor de
agenda op te geven. Deze bepaling geldt niet wanneer een buitengewone synode moet worden
gehouden.
 Tenminste zes weken voor de datum dat de synode bijeenkomt stuurt de deputaat-scriba namens
de samenroepende kerk de concept agenda naar de kerken. Voor zover dit nodig en verantwoord is
( bijvoorbeeld ten aanzien van vertrouwelijke stukken), worden daarbij de afschriften van de
ingekomen stukken gevoegd.
 Op de conceptagenda zullen de volgende punten worden vermeld:
01. opening namens de samenroepende kerk
02. onderzoek van en rapport over de geloofsbrieven
03. constituering van de vergadering en samenstellen van het moderamen
04. instemming met de belijdenis
05. vaststelling van de agenda
06. vaststelling notulen van de vorige vergadering
07. zaken uit de notulen en onderzoek naar uitvoering van genomen besluiten
08. correspondentie uitgegane stukken
09. correspondentie ingekomen stukken
10. voorstellen en instructies uit de kerken
11. vragen uit de kerken
12. rapporten, commissies, benoemingen
13. rondvraag naar art 41 KO
14. persoonlijke rondvraag
15. aanwijzen samenroepende kerk, vaststellen datum, tijd en plaats volgende vergadering
16. censuur naar art. 48 K.O.
17. sluiting
 Namens de samenroepende kerk nodigt de deputaat-scriba tijdig de deputaten van de synode uit
wanneer hun aanwezigheid wordt vereist onder toezending van de concept agenda en van de
overige stukken die zij nodig hebben.
 De deputaat-scriba zorgt ervoor dat de binnen gekomen stukken aan het begin van de synode
aanwezig zijn.
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De deputaat-scriba zorgt er eveneens voor dat de oproep en de voorlopige agenda wordt
aangeboden voor publicatie in de plaatselijke kerkbladen.

Art. 6. AFVAARDIGING EN GELOOFSBRIEVEN
De kerken vaardigen elk een predikant en een ouderling af naar de generale synode. Wanneer een kerk
vacant is zullen twee ouderlingen worden afgevaardigd.
 Elke kerkenraad geeft aan zijn afgevaardigden een geloofsbrief (bijlage B) mee, waaruit de
wettigheid van hun afvaardiging blijkt en tevens de gebondenheid van de kerkenraad aan Gods
Woord, de Drie Formulieren van Eenheid en de Kerkorde.
 De afgevaardigden hebben in de vergadering zitting en stemrecht op grond van hun geloofsbrief
ondertekend door hun zenders. Bij zaken die henzelf betreffen, blijven zij buiten stemming.
 Predikanten in het kerkverband die niet door hun kerk zijn afgevaardigd, kunnen als adviseur aan de
synode deelnemen.
Art. 7. INSTRUCTIE EN VOORSTELLEN
Een kerk kan door middel van een instructie alleen een zaak aan de orde stellen die haar zelf aangaat. Zij
zal deze instructie op de geloofsbrief vermelden.
De kerken zullen voorstellen over zaken die de gezamenlijke kerken aangaan tijdig maar uiterlijk zes
weken voor de vergadering aan de deputaat-scriba doen toekomen.
Art. 8. CONSTITUERENDE VERGADERING
Het eerste (constituerende) onderdeel van de vergadering staat onder leiding van een afgevaardigde
van de samenroepende kerk. Hij opent de vergadering, draagt er zorg voor dat de leden van de
vergadering de presentielijst tekenen, dat de afgevaardigden van de samenroepende kerk aan de hand
van deze lijst de geloofsbrieven controleren en dat zij over de wettigheid van de afvaardiging en over
eventuele instructies rapporteren.
Nadat de wettigheid van de afgevaardigden is vastgesteld wordt het moderamen samengesteld volgens
de in art. 9 omschreven regeling. Vervolgens constitueert de vergadering zich en neemt het moderamen
de leiding over.
Art. 9. MODERAMEN
Het moderamen van de vergaderingen wordt gevormd door een preses, een scriba en een assessor.
 De synode kiest uit haar midden een preses, een scriba en een assessor waarbij de preses niet
tweemaal achtereen dezelfde mag zijn.
 Bij verhindering van één van de andere moderamenleden valt de assessor in.
 Het schrijven van de acta en de correspondentie worden verzorgd door de deputaat-scriba.
 Uitgaande brieven en andere documenten worden getekend door de scriba.
 De stukken die voor het archief bestemd zijn stuurt de deputaat-scriba zo spoedig mogelijk naar de
adresvoerende kerk.
 De assessor vervangt indien nodig de preses of de scriba van de vergadering. Hij zorgt ook voor het
kort verslag. Nadat dit door de vergadering (of namens de vergadering door het moderamen) is
vastgesteld wordt het zo spoedig mogelijk aangeboden voor publicatie in de plaatselijke kerkbladen.
 De moderamenleden van de laatstgehouden synode zorgen voor vertegenwoordiging van de GKN
bij zich onverwacht voordoende bijzondere gelegenheden. Zij dienen op de eerstvolgende gewone
synode rapport uit te brengen.
 De preses is woordvoerder tegenover de pers en andere media inzake besluiten die onder zijn
presidium genomen zijn.
Art. 10. TOEGANG TOT DE VERGADERINGEN
 De synodezittingen kunnen worden bijgewoond door leden van de bij het kerkverband aangesloten
kerken. Over toelating van andere personen beslist de vergadering.
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Toegang tot de besloten zittingen hebben alleen de afgevaardigden die spreekrecht hebben, de
deputaat-scriba en eventuele betrokkenen in zover de afgevaardigden hen wensen te horen. Tevens
hebben dan toegang de adviseurs en ambtsdragers van de kerken, tenzij de synode anders beslist.

Art. 11. AGENDA
De synode stelt bij het begin van haar werkzaamheden de agenda vast aan de hand van de conceptagenda. Na vaststelling van de agenda kunnen daaraan geen zaken meer worden toegevoegd.
Art. 12. BESLUITVORMING
Wanneer de besluitvorming plaats heeft in spreekronden zal de preses alleen bij uitzondering meer dan
drie ronden geven over een zelfde zaak.
 In de eerste ronde krijgen de afgevaardigden gelegenheid zich een goed beeld van het onderwerp te
vormen.
 In de tweede ronde kan worden ingegaan op wat in de eerste ronde gezegd is en kunnen
voorstellen en amendementen worden ingediend.
 In de derde ronde kan kort worden ingegaan op de ingediende voorstellen en amendementen.
 Voorstellen en amendementen kunnen alleen worden ingediend door stemgerechtigde leden en
komen slechts in behandeling wanneer deze door tenminste één ander stemhebbend lid worden
gesteund.
 Indien de preses dit verzoekt, moeten voorstellen schriftelijk worden ingediend. Voor een goede
voorbereiding van de bespreking kan de synode een commissie benoemen. De synode geeft de
commissie een duidelijke taak omschrijving en stelt een termijn waarbinnen moet worden
gerapporteerd.
 Er zal zoveel mogelijk gestreefd worden naar overeenstemming van gevoelen. Wanneer een
stemming nodig blijkt, valt de beslissing bij meerderheid van stemmen. Bij het bepalen van de
meerderheid tellen blanco en ongeldige stemmen niet mee. Stemming bij zaken gebeurt mondeling.
Indien meerdere voorstellen voor stemming in aanmerking komen, hebben eventuele
commissievoorstellen voorrang, vervolgens worden de meest verstrekkende voorstellen in
stemming gegeven. Wanneer bij een voorstel de stemmen staken wordt dit als verworpen
beschouwd.
Art. 13. VERKIEZING EN BENOEMINGEN
De verkiezing van personen heeft als regel schriftelijk plaats.
 Wanneer na twee vrije stemmingen over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen wordt een derde stemming gehouden tussen hen die de meeste stemmen kregen.
Wanneer de stemmen staken wordt de oudste in leeftijd als verkozen beschouwd.
 De vergadering kan voor de uitvoering van besluiten commissies of deputaten benoemen.
 Wanneer niet anders geregeld is kunnen deputaten met instemming van de synode op enkelvoudige
voordracht van het moderamen worden benoemd.
 De synode kent de volgende deputaat schappen:
o Deputaten Commissie Financieel Beheer. Vijf personen zittingsduur 3 jaar volgens rooster van
aftreden.
o Deputaten Buitenlandse kerken; 6 deputaten, zittingsduur 3 jaar
o Deputaten Ad Examina; 3 deputaten, zittingsduur 3 jaar
o Deputaten Visitatoren; 4 deputaten 2 secundi zittingsduur 1 jaar
o Deputaten Begeleiding studenten; minimaal 2 predikanten
o Deputaten Appelzaken; 3 deputaten, 3 secundi, zittingsduur 2 jaar
o Deputaat-scriba; 1 deputaat, zittingsduur 1 jaar
o Synode Contracta; 2 kerken en secunda, jaarlijks aan te wijzen
 Benoemingen c.q. herbenoemingen vinden plaats in oktober.
 Voor het benoemen van deputaten visitatoren geldt de volgende procedure:
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1.Zolang het aantal predikanten in het kerkverband beperkt is worden deze als kerkvisitator
benoemd. Kan een predikant zich niet beschikbaar stellen, dan dient dat van te voren bekend te
zijn.
2a.Ouderlingen benoemt de vergadering uit kandidaten die door de kerken uit haar eigen midden
geschikt geacht worden (en ook beschikbaar zijn) en aan de vergadering zijn voor gedragen.
2b.Deze benoeming vindt plaats op voordracht van het moderamen (na overleg met de
predikanten) of –als de vergadering dat wenst- door stemming uit de voorgedragen kandidaten.

Art. 14. GOEDKEURING VAN BEROEPING VAN PREDIKANT
Om de beroeping van een predikant goed te keuren naar art 6 Kerkorde dient de synode van de
beroepende kerk de volgende stukken te ontvangen en in orde te bevinden:
 De beroepsbrief met opgave traktement, emolumenten en nadere bepalingen.
 De verklaring dat het beroep is aangenomen.
 De akte van ontslag met een goede attestatie van de kerk die hij heeft gediend (art 7 Kerkorde).
 Een verklaring van de beroepende kerk inzake de goedkeuring van het beroep door de gemeente
(art 6 kerkorde).
 Een verklaring van beide kerkenraden inzake bekendheid en instemming met de voorzieningen die
de predikant heeft getroffen t.a.v. arbeidsongeschiktheid en financiële uitkering tijdens emeritaat.
Uitkering.
 En verklaring van de beide kerken, waarin datum en tijd wordt vastgesteld waarop de predikant
voor rekening van de beroepende kerk komt.
Predikanten die na hun bevestiging voor het eerst een synode bijwonen zullen overeenkomstig art 53
Kerkorde de Drie Formulieren van Eenheid van de Gereformeerde Kerken Nederland ondertekenen, met
het daarvoor vastgestelde formulier.
Art. 15. EMERITERING
Voor emeritering van een predikant zijn de volgende stukken nodig:
 De aanvraag van het emeritaat van de betrokken predikant, met vermelding van de reden voor
emeritaat, dat in geval van ziekte vergezeld behoort te gaan van een verklaring van twee bevoegde
deskundigen.
 Een verklaring van de kerkenraad dat hij in de emeritering bewilligt.
 Een verklaring van de kerkenraad inzake het levens onderhoud.
Wanneer de synode op grond van deze stukken oordeelt dat de aanvraag gewettigd is en dat de
predikant kan voorzien in zijn levensonderhoud zal zij emeritaat verlenen. Hiervan wordt een akte
opgemaakt waarvan de betrokken kerk en de predikant een afschrift krijgen.
De leeftijd voor het aanvragen van emeritaat zal in principe gelijk oplopen met de AOW gerechtigde
leeftijd.
Art. 16. SYNODE CONTRACTA
Een synode contracta kan worden belegd wanneer de goedkeuring van een beroep naar art 6 Kerkorde
of het verlenen van een acta van ontslag naar art 7 Kerkorde niet tot de eerstkomende gewone synode
kan wachten. Hiertoe wordt een verzoek ingediend bij de twee kerken die door de synode daarvoor zijn
aangewezen. In geval één van de twee aangewezen kerken zelf bij het beroep c.q. ontslag betrokken is,
zal in plaats van deze de secunda-kerk optreden. Zij informeren de andere kerken minstens 10 dagen
van tevoren over de tijd en de plaats van samenkomst, opdat deze kerken desgewenst afgevaardigden
kunnen sturen. De synode contracta rapporteert haar werk schriftelijk aan de eerstkomende gewone
synode.
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Art. 17. PREPARATOIR PEREMPTOIR EXAMEN
Overeenkomstig art 5 Kerkorde worden kandidaten bij beroepbaarstelling als bij beroeping
geëxamineerd. Daarvoor zijn regelingen examina (bijlage C ) vastgesteld en worden deputaten ad
examina benoemd.
Art. 18. SPREEKCONSENT
Door studenten in de theologie kan na voldoende studiejaren consent tot het spreken van een stichtelijk
woord in de gemeente worden aangevraagd. Daarvoor is een regeling spreekconsent (bijlage D)
vastgesteld.
Art. 19. VACANTE KERKEN, CONSULENTSCHAPPEN
De synode wijst voor iedere vacante kerk een consulent aan volgens art. 43 van de Kerkorde. Hierbij
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wens van de betrokken kerk. De kerken zullen de door
de consulent gemaakte onkosten vergoeden en hem voor zijn werkzaamheden honoreren.
Art. 20. KERKVISITATIE
Kerkvisitatie naar art 44 Kerkorde zal ieder jaar in alle kerken van het kerkverband gehouden worden
door twee van de door de synode benoemde deputaten. De deputaten visitatoren verdelen onderling
de werkzaamheden. Zij dienen zich te houden aan de visitatieregeling (bijlage E). Van hun bevindingen
brengen zij aan de synode in maart mondeling rapport uit. Vooraf ontvangt de betrokken kerk van dit
rapport een afschrift. Tevens ontvangt de deputaat-scriba een afschrift voor het archief.
Een buitengewone visitatie kan door een kerk worden aangevraagd bij de deputaat-scriba.
Art. 21. TUCHTZAKEN
Wanneer een kerk aan de synode de in de artikelen 76,77,79 of 82 Kerkorde bedoelde instemming
vraagt met betrekking tot de kerkelijke censuur, zullen daarbij de volgende regels in acht genomen
worden:
 In de vergadering van de synode zal de naam van de persoon over wie het gaat niet worden
genoemd;
 Als de censuur is opgeheven zal dat aan de synode worde meegedeeld;
 Tuchtzaken worden behandeld in besloten zitting
Art. 22. APPELZAKEN
Bij het behandelen van appelzaken zal de procedure worden gevolgd zoals omschreven in de regeling
appelzaken GKN (bijlage F)
Art. 23. FINANCIEEN
Alle gezamenlijke financiële en beheerszaken van het kerkverband en steun voor het onderhoud van
predikanten (art 11 Kerkorde) en studenten in de theologie (art 19 Kerkorde) zijn in handen gegeven van
de Commissie Financieel Beheer.
 Taken, verantwoordelijkheid en bevoegdheden van deputaten CFB en de quaestor zijn beschreven
in de instructie Commissie Financieel Beheer GKN (bijlage G).
 In maart wordt verslag gedaan van het afgelopen jaar en presenteert de quaestor de jaarrekening.
 De synode wijst bij toerbeurt in maart twee personen aan om de boeken van de quaestor te
controleren.
 In oktober wordt de begroting voor het volgende jaar ingediend en op voorstel het quotum door de
synode vastgesteld.
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Art. 24. WIJZIGINGEN
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement en de bijlagen kunnen alleen worden aangebracht wanneer
een voorstel daartoe volledig op de conceptagenda van een synode zal zijn vermeld en door de
kerkenraden tijdig en behoorlijk zal zijn besproken.
BIJLAGEN
A. Instructie deputaat-scriba
B. Geloofsbrief
C. Regeling examina
D. Regeling spreekconsent
E. Regeling kerkvisitatie
F. Appelregeling
G. Instructie Commissie Financieel Beheer
H. Reglement studiefinanciering studenten theologie
Ede, 1 oktober 2016

Artikel 10. Instructie deputaat-scriba
Na toevoeging dat de deputaat-scriba samen met de webmaster verantwoordelijk is voor het
onderhoud en beheer van de GKN website site, stelt de synode conform het voorstel van de commissie
de instructie voor deputaat-scriba vast.

Bijlage A. INSTRUCTIE VOOR DEPUTAAT-SCRIBA
1. Algemeen
Jaarlijks in oktober (her)benoemt de synode een deputaat-scriba. Deze dient een belijdend manslidmaat
te zijn van één van de kerken in het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland
 De deputaat-scriba verzorgt de werkzaamheden van de samenroepende kerk en van de scriba van
de synode.
 De deputaat-scriba is tijdens elke synodezitting aanwezig. Hij is geen lid van de vergadering, noch
van het moderamen. Met betrekking tot vertrouwelijke zaken heeft hij de plicht tot geheimhouding.
Bij de benoeming zal aan de deputaat-scriba gevraagd worden te antwoorden op de vraag: “Belooft
u alles wat in het werk van de deputaat-scriba van vertrouwelijke aard is, als vertrouwelijk te
behandelen?”.
 De deputaat-scriba ontvangt de stukken die op de synode behandeld moeten worden zowel van de
adresvoerende als de samenroepende kerk en houdt deze aan tot de eerstvolgende synode of
stuurt ze door naar de desbetreffende deputaten.
 De deputaat-scriba is samen met de webmaster verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer
van de GKN website site. De deputaatscriba is verantwoordelijk voor het aanbrengen van
wijzigingen en aanvulling op de site die voortvloeien uit synode besluiten.
 De door de deputaat-scriba gemaakte kosten ten behoeve van het secretariaat komen voor
rekening van de synode
2. Te verrichten werkzaamheden namens de samenroepende kerk
a. Acht weken voor aanvang van de synode versturen van een oproep naar de kerken met het verzoek
om binnen twee weken zaken voor de agenda op te geven.
b. Aanbieden oproep voor publicatie in de plaatselijke kerkbladen.
c. Het in ontvangst nemen van stukken en opgave van zaken voor de agenda tot uiterlijk zes weken
voor de synode. Ingekomen stukken die na deze datum worden ontvangen, worden aangehouden
tot de volgende synode, tenzij deze een spoedeisend karakter dragen.
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d. Het completeren van de stukken met de stukken die aan de adresvoerende resp. de
samenroepende kerk zijn gezonden en de van deputaten ontvangen rapporten.
e. Opstellen concept agenda
f. Zes weken voor de aanvang van de synode versturen van de concept agenda naar de kerken met
daarbij voor zover nodig en verantwoord de afschriften van de ingekomen stukken.
g. Aanbieden concept agenda voor publicatie in de plaatselijke kerkbladen.
h. Een oproep voor een buitengewone synode gaat minstens twee weken voor aanvang uit naar de
kerken met toezending van de concept agenda.
i. Ondertekenen van de voorbereidende correspondentie.
j. Uitnodigen deputaten van de synode en toezenden concept agenda en stukken.
k. Afstemmen vergaderlokaliteit, inrichting en catering met samenroepende kerk en beheerder.
l. Beheer van de originele stukken en zorgen dat deze op de synode aanwezig zijn.
m. Zorgdragen voor aanwezigheid acta van voorgaande synodes en vergaderingen van de GKN.
n. Zorgdragen voor aanwezigheid Kerkorde, huishoudelijk reglement, regelingen en instructies.
o. In ontvangst nemen van de geloofsbrieven voor aanvang van de synodevergadering
p. Laten tekenen van de presentielijst voor aanvang van de synodevergadering. De geloofsbrieven
worden door het moderamen aan de hand van de presentielijst gecontroleerd.
3. Te verrichten werkzaamheden voor de scriba van het moderamen van de synode
a. Notuleren van wat voor schriftelijke vastlegging van waarde is.
b. Op aanwijzing van het moderamen vastleggen van door synode genomen besluiten in de acta
c. Laten beoordelen, vaststellen en ondertekenen van (vertrouwelijke) acta door het moderamen van
de synode.
d. Toesturen van de door het moderamen ondertekende acta aan de kerken.
e. Beheren van de ondertekende vertrouwelijke acta
f. Gereedmaken en voeren van alle correspondentie die voortvloeit uit de besluiten van de synode.
Uitgaande brieven worden ondertekend door de scriba van het moderamen.
g. Toesturen van het door de assessor opgestelde en door de synode of moderamen vastgestelde
kortverslag aan de kerken voor publicatie in het kerkblad.
h. Publiceren van de vastgestelde acta op de website
4. Te verrichten werkzaamheden voor het archief van de GKN:
Zo spoedig mogelijk na afloop van de synode gereedmaken van de relevante stukken voor archivering
en het aanbieden van deze stukken aan de adresvoerende kerk.
De adresvoerende kerk dient voor het archief in ordelijke staat te ontvangen:
a. de concept-agenda’s
b. een afschrift van uitgegane stukken
c. de ingekomen stukken
d. de geloofsbrieven
e. de presentielijsten
f. een exemplaar van commissie- en deputatenrapporten
g. met betrekking tot ontslag en emeritering: het daartoe strekkende verzoek, de daarmee verband
houdende kerkenraadsverklaring en afschrift van de verleende akten
h. alle overige stukken waarvan de synode tot opneming in het archief besluit
i. de vrijgegeven korte verslagen
j. de vastgestelde en ondertekenede acta
k. de vastgestelde en ondertekende vertrouwelijke acta
l. het huishoudelijk reglement, de regelingen en instructies
Ede, 1 oktober 2016
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Artikel 11. Geloofsbrief
De synode stelt conform het voorstel van de commissie de concept tekst voor een geloofsbrief vast.
Bijlage B GELOOFSBRIEF
L.S.
De raad van de Gereformeerde Kerk …………………………………………………………………………………………………...
heeft in zijn vergadering d.d. …………………………………….……………………………………………………………………….
afgevaardigd naar Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, die D.V. zal samen
komen op ………………………………………………………………. te……………………………………………………………………….
de broeders
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..………………….
en als secundi ……………………………………………………………………………………………………………..………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Hij gaf deze broeders last en volmacht om volgens het Woord van God en in gebondenheid aan de Drie
Formulieren van Eenheid en in overeenstemming met de geldende gereformeerde Kerkorde te helpen
handelen en besluiten over alle kerkelijke zaken, die naar recht in de synode aan de orde zullen komen
en tot haar bevoegdheid en taak behoren.
Hij verklaart voorts, dat hij overeenkomstig artikel 31 van de Kerkorde de uitspraken die bij
meerderheid van stemmen zijn gedaan als bindend zal aanvaarden, tenzij wordt bewezen dat zij in strijd
zijn met het Woord van God of met de kerkorde.
Voor de kerkenraad voornoemd:
(h.t. praeses)
(h.t. scriba)

Artikel 12. Regeling examina
De synode stelt conform het voorstel van de commissie de regeling examina vast.

Bijlage C. REGELING EXAMINA
Overwegingen vooraf
1. Principieel uitgangspunt:
De Gereformeerde Kerken hebben vanouds het als hun plicht gezien de toegang tot de bediening van
Gods Woord in de kerken te bewaken.
Daarom hebben zij in de Kerkorde vastgelegd dat zowel bij een beroepbaarstelling van een kandidaat als
bij een beroeping door een gemeente de kandidaat wordt geëxamineerd (art.5 KO).
Zo hebben we met twee examina te maken.
Het eerste wordt wel aangeduid met het 'preparatoir (voorbereidend) examen', of ook
'Beroepbaarstellend Onderzoek' (BSO); het tweede met 'peremptoir (definitief of afsluitend) examen',
of ook 'Toelatend Onderzoek'(TLO).
Het eerste examen onderzoekt of de kandidaat kan worden toegelaten om in de kerken ('op beroep')
voor te gaan in de erediensten.
Het tweede examen onderzoekt of de kandidaat bekwaam geacht kan worden voor het ambt van
dienaar van het Woord. Dit bredere examen richt zich op de onderscheiden taken die de dienaar van
het Woord in de gemeente en in de kerken heeft te vervullen.
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In art. 18 KO is afgesproken dat de kerken voor de opleiding tot deze dienst van het Woord een eigen
theologische hogeschool/universiteit onderhouden. Dit bewijst eveneens dat de kerken de weg naar de
kansel bewaken vanaf het moment van voorbereiding tot de uiteindelijke bediening van het Woord.
Het principe dat voor deze opleiding is gehuldigd in de Gereformeerde Kerken is steeds geweest: 'door
de kerk voor de kerk'.
2. Ontbreken van een eigen Opleiding tot de Dienst van het Woord
In de huidige situatie missen de kerken een eigen kerkelijke opleiding tot de dienst van het Woord.
Dat vraagt extra bewaking van de theologische kandidaten die zijn afgestudeerd aan een academische
opleiding van andere kerkgenootschappen. Het vraagt bovendien om alertheid op eventuele zwakheden
in de gevolgde opleiding.
Belangrijke aandachtsvelden zijn onder meer: confessionele betrouwbaarheid als het gaat om
Schriftgezag, bekwaamheid om Gods Woord uit te leggen, kennis van en omgaan met de gereformeerde
leer naar de belijdenisgeschriften, kennis van de gereformeerde ethiek, van de kerkgeschiedenis alsook
van het gereformeerd kerkrecht, inzicht in de ambtelijke aspecten van de taak van dienaar van het
Woord.
3. Huidige situatie van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland
Op dit moment is er naast de kerkenraad slechts één kerkelijke vergadering in het kerkverband, de
synode van de GKN. Dat betekent dat examinatie alleen op deze vergadering kan plaatsvinden.
Het betekent ook dat beroepbaarstelling en daaropvolgende toelating tot het ambt van dienaar van het
Woord door dezelfde vergadering geschiedt.
Omdat het hele kerkverband in deze vergadering is vertegenwoordigd, kan de vraag opkomen of het
niet gerechtvaardigd is de weg naar de kansel in ons kerkverband via één examen te bewaken (en niet
door twee zoals de gereformeerde kerkorde kent).
De synode is van oordeel dat het staan naar het ambt te onderscheiden is van het geroepen zijn (door
beroep van een gemeente) tot het ambt. Eerst in het laatste geval gaat het om een (definitieve)
toelating tot het ambt van dienaar van het Woord. Het eerste geeft toestemming om te 'staan naar het
ambt'.
De synode acht het wijs om dit onderscheid geheel in de lijn van de kerkorde te verdisconteren in de
handhaving van de beide examina en de onderscheiden invulling daarvan.
4. Exameneisen
In de Gereformeerde Kerken zijn in het verleden voor elk van beide examina door de generale synode
regels afgesproken. De synode houdt in grote lijnen de regels aan die destijds zijn afgesproken voor het
preparatoir en het peremptoir examen. (GS Rotterdam-Delfshaven 1964/65 art. 105c en d)
Dit in onderscheid van de regels die later zijn vastgesteld voor het BSO en het TLO. (GS Leusden 1999
art. 28)
Met name het feit dat de kerken momenteel niet beschikken over een eigen opleiding rechtvaardigt
deze keus. In de eerstgenoemde examina bewaken de kerken veel meer de inhoud van de vereisten
voor het ambt van dienaar van het Woord. Dit is in het BSO en het TLO voor een belangrijk deel
overgelaten aan de theologische opleiding onder het motto van: de kerken hoeven niet over te doen
wat zij in haar opleiding al onderzocht hebben.
I. Het preparatoir examen
Voor de beroepbaarstelling van een kandidaat stelt de synode de volgende procedure vast:
1. Aanvraag
Het toelatingsexamen behoort door de kandidaat, in overleg met de deputaten ad examina van de GKN,
te worden aangevraagd bij de synode.
2. Onderzoek vereiste stukken voor de kandidaat
De kandidaat dient vooraf de volgende stukken te overleggen.
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1. het bewijs dat de theologische opleiding met goed gevolg is afgelegd.
2. een goede attestatie van de kerk of de kerken waartoe de kandidaat de laatste twee jaar heeft
behoord. Deze attestatie behoort een beargumenteerde verklaring te geven omtrent de vraag
of de kandidaat voldoet aan de voorschriften die de Schrift bevat ten aanzien van de leer en de
levenswandel van hen, die staan naar het ambt van dienaar van het Woord
(o.a. 1 Tim 3:1-7; Tit 1:7-9).
3. een motivatiebrief.
Een daartoe aangestelde commissie onderzoekt vooraf de vereiste stukken, voert een motivatiegesprek
met de kandidaat en doet hiervan verslag aan de vergadering die daartoe in comité gaat.
Nadat de synode hierover tot een positief oordeel is gekomen, zal het examen worden afgenomen.
3. Bekwaamheid om Gods Woord te bedienen
De kandidaat levert twee weken voor het examen bij de deputaten ad examina een preekvoorstel in. Dit
preekvoorstel handelt over een Schriftplaats die hem vier weken voor het examen is opgegeven door de
deputaten.
Tegelijk levert hij schriftelijk een preekvoorstel in dat niet eerder is beoordeeld door een docent en/of
mentor over een door hem zelf gekozen tekst. Deze tekst dient gekozen te worden uit het andere
Testament dan de opgegeven tekst.
Deputaten dragen er zorg voor dat de afgevaardigden deze beide preekvoorstellen tijdig van te voren
krijgen toegestuurd.
De kandidaat spreekt het eerstgenoemde preekvoorstel uit. Daarna bespreekt de vergadering de beide
preekvoorstellen. Deputaten geven een schriftelijk vastgelegde beoordeling van de preekvoorstellen.
De bekwaamheid tot de Woordbediening stelt de vergadering vast aan de hand van de volgende
criteria:
1. is de exegese verantwoord
2. wordt de boodschap van de tekst concreet naar de gemeente toegebracht
3. is het preekvoorstel in overeenstemming met de gereformeerde leer
4. is het preekvoorstel een ordelijk en begrijpelijk betoog.
Na positief oordeel over de preekvoorstellen zal het examen worden voortgezet.
4. Voortgezette examinatie
Vervolgens wordt gedurende 30 minuten de kennis van de gereformeerde geloofsleer geëxamineerd in
nauwe aansluiting aan de gereformeerde belijdenisgeschriften.
Na de examinatie door de examinator krijgen de andere leden van de vergadering 5 minuten
gelegenheid om nadere vragen te stellen.
5. Beoordeling
De beoordeling van het examen vindt in comité plaats, in afwezigheid van de kandidaat
6. Beroepbaarstelling
Nadat de vergadering het examen positief heeft beoordeeld zal de kandidaat, door ondertekening van
het ondertekeningsformulier voor het preparatoir examen (zie bijlage 2), beloven dat hij niets zal leren
wat niet overeenstemt met de Drie Formulieren van Eenheid van de Gereformeerde Kerken Nederland.
De vergadering verklaart hem daarna beroepbaar en verleent hem het recht om gedurende één jaar te
staan naar het ambt van dienaar van het Woord. Hiervan zal de broeder een akte (zie bijlage 1) worden
verleend.
II. Het peremptoir examen
Voor de toelating van een kandidaat tot het ambt van dienaar van het Woord stel t de synode de
volgende procedure vast:
1. Aanvraag
Het toelatingsexamen behoort door de kandidaat, in overleg met de deputaten ad examina van de GKN,
te worden aangevraagd bij de synode.
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2. Onderzoek vereiste stukken voor de kandidaat
1. De kandidaat dient vooraf de volgende stukken te overleggen.de beroepsbrief en de verklaring
dat het beroep is aangenomen
2. de akte van beroepbaar-verklaring van de synode die het preparatoir examen heeft afgenomen
3. een goede attestatie van de kerk of de kerken waartoe de kandidaat sinds het preparatoir
examen behoorde. Deze attestatie behoort een beargumenteerde verklaring te geven omtrent
de vraag of de kandidaat voldoet aan de voorschriften die de Schrift stelt aan dienaren van het
Woord (o.a. 1 Tim 3:1-7; Tit 1:7-9).
4. een verklaring van de beroepende kerk inzake de goedkeuring van het beroep door
de gemeente.
Nadat deze stukken door de vergadering in orde zijn bevonden kan het examen plaatsvinden.
3. Bekwaamheid om Gods Woord te bedienen
De kandidaat levert twee weken voor het examen bij de deputaten ad examina een preekvoorstel in.
Dit preekvoorstel handelt over een Schriftplaats die hem vier weken voor het examen is opgegeven
door de deputaten.
Tegelijk levert hij schriftelijk een preekvoorstel in over een door hem zelf gekozen tekst uit het andere
Testament dan de opgegeven tekst.
Ten slotte levert hij een preekvoorstel in over een door hem zelf gekozen Catechismuszondag.
Deze preekvoorstellen dienen niet eerder beoordeeld te zijn door een docent en/of mentor.
Deputaten dragen er zorg voor dat de afgevaardigden deze preekvoorstellen tijdig van te voren krijgen
toegestuurd.
De kandidaat spreekt het eerstgenoemde preekvoorstel uit. Daarna bespreekt de vergadering de
verschillende preekvoorstellen. Deputaten geven een schriftelijk vastgelegde beoordeling van de
preekvoorstellen.
De bekwaamheid tot de Woordbediening stelt de vergadering vast aan de hand van de volgende
criteria:
1. is de exegese verantwoord
2. wordt de boodschap van de tekst concreet naar de gemeente toegebracht
3. is het preekvoorstel in overeenstemming met de gereformeerde leer
4. is het preekvoorstel een ordelijk en begrijpelijk betoog.
Na positief oordeel over de preekvoorstellen zal het examen worden voortgezet.
4. Voortgezette examinatie
Vervolgens wordt de kandidaat geëxamineerd in de volgende vakken gedurende de daarbij aangegeven
tijd:
1. exegese Oude Testament: 20 minuten
2. exegese Nieuwe Testament: 20 minuten
3. kennis van de gereformeerde dogmatiek: 30 minuten
4. kennis van de Heilige Schrift: 10 minuten
5. kennis van de symboliek: 10 minuten
6. kennis van de kerkgeschiedenis: 15 minuten
7. kennis van de ethiek: 15 minuten
8. kennis van de ambtelijke vakken: 15 minuten
9. kennis van het kerkrecht: 15 minuten
De examenstof voor deze vakken wordt zes weken voor het examen opgegeven.
Voor de exegesevakken worden twee hoofdstukken uit het Oude en twee uit het Nieuwe Testament
opgegeven.
Na de examinatie in ieder vak door de examinator krijgen de andere leden van de vergadering 5
minuten gelegenheid om nadere vragen te stellen.
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5. Beoordeling
De beoordeling van het examen vindt in comité plaats, in afwezigheid van de kandidaat
6. Toelating tot het ambt van dienaar van het Woord
Nadat de vergadering het examen gunstig heeft beoordeeld zal de kandidaat met het
ondertekeningsformulier voor predikanten de Drie Formulieren van Eenheid van de Gereformeerde
Kerken Nederland ondertekenen (zie bijlage 3).
De vergadering verleent hem daarna een akte van toelating tot het ambt van dienaar van het Woord.
Bijlage 1. Akte met betrekking tot afgelegd preparatoir examen
De synode van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op …......... te …..........,
heeft overeenkomstig de vastgestelde bepalingen voor het preparatoir examen onderzocht
de heer …......................................................................................... 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.
Namens de synode van de Gereformeerde Kerken Nederland,
Preses:

scriba:

assessor:

Bijlage 2. Ondertekeningsformulier preparatoir examen
Ondergetekende, …............, 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 synode van de Gereformeerde Kerken
Nederland op …......... te …...............
Bijlage 3. Ondertekeningsformulier voor predikanten
Wij ondergetekenden, dienaren van het Woord bij de Gereformeerde Kerken Nederland,
verklaren hierbij voor het aangezicht van de Here, oprecht en met een goed geweten dat wij er
hartelijk van overtuigd zijn 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.
Wij beloven daarom dat wij deze leer met toewijding zullen onderwijzen en trouw verdedigen,
zonder dat wij openlijk of anderszins, al of niet rechtstreeks, iets zullen leren of publiceren wat
daarmee in strijd is. Verder beloven wij dat wij niet alleen elke dwaling, die in strijd is met deze
leer, zullen afwijzen, maar die ook zullen weerleggen, bestrijden en helpen weren.
Voor het geval wij ooit een bedenking tegen deze leer of een afwijkende mening zouden krijgen,
beloven wij dat wij die niet openlijk noch anderszins zullen uiteenzetten, leren of verdedigen,
hetzij mondeling of schriftelijk, maar dat wij ons gevoelen in de kerkelijke weg aan de kerkelijke
vergadering voor onderzoek zullen voorleggen.
Wij beloven dat wij daarbij bereid zullen zijn ons altijd gewillig aan het oordeel van deze kerkelijke
vergadering te onderwerpen. Indien wij in strijd hiermee handelen, zullen wij als gevolg daarvan
terstond geschorst worden.
Voor het geval de kerkenraad of de synode van de Gereformeerde Kerken om gegronde redenen,
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ter wille van de bewaring van de eenheid en zuiverheid in de leer, ooit een nadere verklaring zou
eisen van ons gevoelen omtrent enig deel van deze leer, beloven wij dat wij daartoe altijd bereid
zullen zijn.
Indien wij deze belofte niet nakomen, zullen wij eveneens worden geschorst, onverminderd het
recht van appel in geval van bezwaar. Gedurende de tijd van het appel zullen wij ons gedragen
naar de uitspraak van de kerkenraad.
....….. (plaats)

………. (datum)

…………..

(handtekening)

…………………. ( naam)

Artikel 13. Regeling spreekconsent
De synode stelt conform het voorstel van de commissie de regeling spreekconsent vast.
Bijlage D. REGELING SPREEKCONSENT
Voor het verlenen van spreekconsent aan studenten in de theologie stelt de synode de volgende
regeling vast:
1. Studenten die voldoende studiejaren in de theologie hebben gevolgd, kunnen consent tot het
spreken van een stichtelijk woord in de gemeente aanvragen bij de synode.
2. Bij deze aanvraag dient de student de volgende stukken te overleggen:
a. een duidelijk overzicht van de vorderingen van zijn studie;
b. een advies van de studiebegeleider van de opleiding die hij volgt;
c. een advies van de persoonlijke begeleider die door de synode aan de student is toegewezen;
d. een goede attestatie van leer en leven, afgegeven door de kerkenraad van de gemeente waarvan hij
belijdend lid is.
3. De synode stelt na kennisneming van deze stukken een onderzoek in conform de volgende regeling:
a. de student geeft door een op de vergadering voor te dragen preekvoorstel alsmede een daarnaast
schriftelijk in te leveren tweede preekvoorstel blijk van geschiktheid tot het spreken van een stichtelijk
woord voor de gemeente;
beide preekvoorstellen zullen de afgevaardigden tijdig van te voren worden toegestuurd;
b. de vergadering stelt een onderzoek in naar de kennis van de hoofdzaken van de gereformeerde
geloofsleer; de duur van het gesprek wordt bepaald op een uur, eventueel met een kwartier te
verlengen.
4. De beoordeling van het onderzoek vindt in comité plaats, in afwezigheid van de student.
5. nadat de vergadering het onderzoek positief heeft beoordeeld zal de kandidaat, door ondertekening
van het ondertekeningsformulier voor het spreekconsent [zie bijlage 1], beloven dat hij niets zal leren
wat niet overeenstemt met de Drie Formulieren van Eenheid van de Gereformeerde Kerken Nederland.
6. hierna verleent de vergadering de student het recht tot het spreken van een stichtelijk woord.
Hiervan wordt de broeder een akte [zie bijlage 2] verleend.
7. De synode benoemt één van de predikanten tot begeleider voor de student. Deze mentor zal de
preekvoorstellen die worden gehouden met de student bespreken.
8. Dit consent wordt als regel voor de termijn van zes maanden verleend. Het kan voor dezelfde termijn
nog eens worden verlengd als de evaluatie van de eerste termijn door de begeleider voor de
vergadering voldoet.
9. Het toezicht op en de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van het spreekconsent door de
student ligt bij de synode. Eventuele ernstige klachten over de uitoefening van het spreekconsent
dienen aan de synode kenbaar te worden gemaakt.
Korte verantwoording bij het voorstel van deze regeling
Bovengenoemd voorstel ligt in de lijn van de regeling destijds van de GKV – zie de Acta van GS 1959 en
GS 1975.
In deze regeling spelen studiejaren alsook het advies van de eigen theologische opleiding van de kerken
een rol. Het gemis daarvan wordt zoveel mogelijk opgevangen met 2abc van deze regeling.
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Het lijkt ons goed dat, afhankelijk van de studieopzet van de gevolgde opleiding, in een aantal
basisvakken voldoende afrondingen hebben plaatsgevonden. Een verantwoorde vordering in de studie is
vereist vanwege de grote verantwoordelijkheid van het voorgaan in de kerken. Deze zorgvuldigheid is
steeds door de gereformeerde kerken bewaakt.
Het onderzoek naar de geloofsleer kan door de deputaten ad examina worden verricht. Dit hoeft niet
nog weer eens apart in de regeling te worden opgenomen.
In tegenstelling tot bij de andere examina wordt er bij het onderzoek voor het spreekconsent geen
schriftelijk rapport van deputaten over de geleverde preekvoorstellen gevraagd.

BIJLAGE 1
Ondertekeningsformulier voor studenten in de theologie met spreekconsent
Ondergetekende,

………………………

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
overeenstemmen.
Hij belooft daarom dat hij bij het spreken van een stichtelijk woord in de gemeenten 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 bij het verlenen van spreekconsent door de synode van de
Gereformeerde Kerken Nederland, gehouden op ………… te ………..

BIJLAGE 2
Acte van verlenen van spreekconsent
De synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, bijeen op ……………… te …………….., heeft
overeenkomstig de synodale regeling voor het onderzoeken van een student met het oog op
spreekconsent onderzocht broeder ……………….. en hem, nadat hij heeft beloofd bij zijn optreden voor
de gemeente niets te zullen leren dat niet overeenstemt met de Drie Formulieren van Eenheid van de
Gereformeerde Kerken Nederland, toestemming gegeven om gedurende de periode van zes maanden
en met inachtneming van de bepalingen van de regeling van de synode 2016 een stichtelijk woord te
spreken in de kerken van het kerkverband.
Namens de synode van de Gereformeerde Kerken Nederland
Preses:
Scriba:
Assessor:

Artikel 14. Regeling kerkvisitatie
De synode stelt conform het voorstel van de commissie de regeling kerkvisitatie vast.

Bijlage E. REGELING KERKVISITATIE
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A. ALGEMENE BEPALINGEN
Naar Kerkorde art. 44 wordt jaarlijks in alle kerken kerkvisitatie gehouden. Voor een goede gang van
zaken is daarvoor het volgende bepaald:
Artikel 1.
De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland benoemt elk jaar enkele van haar
ervarenste en bekwaamste predikanten en ouderlingen om in alle kerken van het kerkverband visitatie
te doen. Minimaal 4 en maximaal 6 visitatoren.
Artikel 2.
In onderling overleg zullen deputaten visitatoren een rooster opstellen voor de jaarlijkse kerkvisitatie
waarin wordt vastgelegd welke twee visitatoren in welke kerk visitatie doen.
Artikel 3.
De visitatoren geven minstens vier weken van te voren aan de kerkenraad kennis van de dag en het uur
van hun komst. Dit wordt aan de gemeente meegedeeld op twee achtereenvolgende zondagen.
Artikel 4.
Leden van de gemeente, die bij de kerkvisitatie visitatoren wensen te spreken, kunnen dit vooraf
kenbaar maken aan de kerkenraad. Daarbij dient het onderwerp van bezwaar of informatie te worden
aangegeven. Gemeenteleden worden door visitatoren gehoord wanneer hun bezwaren of informatie
zaken betreffen die eerder aan de kerkenraad zijn voorgelegd en door de kerkenraad zijn behandeld.
Artikel 5.
Visitatoren bepalen in overleg met de kerkenraad of een gesprek met een gemeentelid in de
vergadering van de kerkenraad plaats vindt of daarbuiten waarbij geen leden van de kerkenraad
aanwezig zijn. Visitatoren zullen in gesprekken met gemeenteleden er nadrukkelijk op wijzen dat
visitatoren geen appel instantie zijn. Visitatoren doen daarom geen uitspraken, maar kunnen de
kerkenraad wel dienen met raad en advies. Gemeenteleden zullen door visitatoren in kennis worden
gesteld van het door visitatoren aan de kerkenraad gegeven advies betreffende het met het
gemeentelid besproken onderwerp.
Visitatoren mogen schriftelijke indiening van het voorgelegde bezwaar of informatie vragen.
Artikel 6
Alle leden van de kerkenraad en de diakenen behoren op de vergadering die voor de visitatie is bestemd
aanwezig te zijn. Is een lid verhinderd dan moet hij de reden van verhindering aan de vergadering
kenbaar maken.
Wanneer de helft van de kerkenraadsleden met diakenen of meer niet aanwezig is kan de kerkvisitatie
op dat moment niet gehouden worden. Visitatoren zullen met de betrokken kerk een nieuwe afspraak
maken.
Artikel 7
De vastgestelde visitatievragen dienen van tevoren op de kerkenraadsvergadering besproken te zijn.
Artikel 8
De kerkenraad verstrekt aan visitatoren een overzicht van:
1. het aantal leden van de gemeente per 1 oktober (belijdende leden en doopleden);
2. hoeveel leden gemiddeld heilig avondmaal vieren;
3. hoe groot het aantal catechisanten en catechisatiegroepen is per 1 oktober;
4. hoeveel huwelijken er kerkelijk werden bevestigd en hoeveel niet;
De kerkenraad zorgt er verder voor dat visitatoren kunnen vaststellen dat notulen, financiële
overzichten van kerk en diaconie en het ondertekeningformulier zijn getekend en in orde bevonden.
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Artikel 9
De preses van de kerkenraad presideert de vergadering en stelt de visitatoren in de gelegenheid het
onderzoek in te stellen. De korte notulen van de visitatie worden opgesteld door de scriba en zullen zo
mogelijk aan het eind van de vergadering worden vastgesteld en door visitatoren, preses en scriba
getekend.
Artikel 10
De visitatoren brengen op de eerstvolgende synode van de Gereformeerde Kerken Nederland na de
visitatie schriftelijk verslag uit, welk verslag tevoren ter kennis van de betrokken kerk is gebracht.
B. HANDLEIDING BIJ DE VISITATIE
Toelichting bij het gebruik van de visitatie-regeling.
Het is de bedoeling dat er tijdens de visitatie een open gesprek ontstaat aan de hand van de vragen en
onderwerpen. De visitatoren werken de vragenlijst dan ook niet zonder meer af, maar maken daaruit
een keuze, zodat de visitatie meer wordt dan een formele afhandeling van een reeks vragen. De
kerkenraad doet er mede daarom goed aan zelf de vragenlijst door te nemen, zodat hij zicht krijgt op
onderwerpen die hij in ieder geval met de visitatoren wenst te bespreken.
1. Inleidende vragen
1.1
Heeft de kerkenraad vragen of opmerkingen over de algemene bepalingen van deze regeling?
1.2
Is er een zaak waarin de kerkenraad raad of advies van de visitatoren wil ontvangen?
- een zaak in de kerkenraad, iets dat de kerkenraad erg bezighoudt;
- een bepaalde moeite binnen de gemeente;
- n.a.v. de voorbereiding van de visitatie; aanwezigheid ambtsdragers;
- bezwaarde gemeenteleden;
- statistische gegevens;
- zaken naar aanleiding van de vorige visitatie;
2. De ambten (KO hoofdstuk I)
2.1
Roeping tot het ambt (Kerkorde art. 3-7, 10, 20, 23, 53-54)
2.1.1. Hoe is de roeping en aftreding van de ouderlingen en diakenen geregeld?
- plaatselijke regeling;
- eisen van de Heilige Schrift o.a. 1 Timoteüs 3 en Titus 1;
- ambtstermijn;
- rooster van aftreden;
2.1.2. Kan in de vacatures voorzien worden?
- korte termijn;
- langere termijn;
- geschiktheid en beschikbaarheid;
- ontheffingsaanvragen;
2.1.3. Beroepingswerk in een vacature periode
- passief;
- actief;
- betrokkenheid van de gemeente;
2.2
Dienaar van het Woord (Kerkorde art. 11, 13, 16, 17)
2.2.1 Welk getuigenis kunt u volgens art. 16 Kerkorde geven van het werk van de predikant?
2.2.2 Welk getuigenis kunt u geven van het leven van de predikant?
- publieke leven;
- privé leven;
2.2.3 Hoe leeft de kerkenraad art. 11 en 13 Kerkorde na?
- afspraken traktement en vergoedingen;
- voorziening arbeidsongeschiktheid, verzekering;
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voorziening emeritaat, fonds, verzekering, spaarregeling;
voorziening onderhouden aanwezige emeriti, predikantsweduwen plus gezin of
predikantswezen;
Ouderlingen (Kerkorde art. 21)
Welk getuigenis kunt u geven van het werk van de ouderlingen?
- trouw aan Gods Woord, de belijdenis en de kerkorde;
- pastorale arbeid, huisbezoeken, overige bezoeken;
- samenwerking kerkenraad, mede ambtsdragers;
Welk getuigenis kunt u geven van het leven van de ouderlingen?
publieke leven;
privé leven;
Diakenen (Kerkorde art. 22)
Welk getuigenis kunt u geven van het werk van de diakenen?
trouw aan Gods Woord, de belijdenis en de kerkorde;
diaconale arbeid, huisbezoeken, overige bezoeken;
beheren diaconale middelen;
op de hoogte blijven van ontwikkelingen;
Welke getuigenis kunt u geven van het leven van de diakenen
- publieke leven;
- privé leven;
Ambtelijke arbeid ( Kerkorde art. 16, 17, 21)
Hoe zijn de huisbezoeken van de ouderlingen geregeld?
- frequentie;
- met medeouderling, diaken;
- deelname predikant;
- rapportage aan de kerkenraad;
Wanneer vindt extra pastoraal bezoek plaats aan gemeenteleden?
Hoe verhoudt het aantal ambtsdragers zich tot de hoeveelheid ambtelijke arbeid?
- wijkindeling, aantal adressen, reisafstanden;
- ouderlingen, diakenen;
Hoe vindt er evaluatie van het ambtelijk werk plaats?
- relatie predikant, ouderlingen, diakenen en gemeente;
- samenwerking en werkverdeling;
- werkbelasting en taakopvatting;
Welke afspraken zijn er over de catechese?
- toezicht op prediking en catechese;
- catechisatie periode;
- aandacht voor Schrift en belijdenis;
- hoe in geval van verzuim;
- onderzoek i.v.m. toelating H.A.;
Taak van de kerk naar buiten (Kerkorde art. 24-27)
Op welke wijze wordt er aandacht besteed aan zending en evangelisatie?
- georganiseerd;
- persoonlijk;
- bijeenkomsten in woonzorgvoorzieningen, meditatie, zang;
Zijn er contacten met kerken uit andere kerkverbanden?
kerkenraad;
persoonlijk;
Hoe is de verhouding tot de burgerlijke overheid?
plaatselijk overleg;
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3.De vergaderingen (Kerkorde hoofdstuk II)
3.1.
De kerkenraad (Kerkorde art. 28-30, 34, 36-37. 50, 81)
3.1.1 Hoe zijn de vergaderingen georganiseerd en hoe ziet de agenda eruit?
- - frequentie, bekendmaking plaats en tijd aan de gemeente;
- - opening en sluiting met gebed en dankzegging;
- - kerkelijke zaken; overige zaken;
- - verhouding kerkenraad vergadering kerkenraad met diakenen;
- - verhouding tot en bevoegdheid van eventuele wijkraden;
- - status vergadering kerkenraad met de gemeente, onderwerpen, frequentie;
- - notulen, bewaken geheimhouding;
- - korte verslagen voor het informeren van de gemeenteleden;
3.1.2 Hoe vult de kerkenraad het toerusten van de ambtsdragers en onderling toezicht in?
- - bezinning en studie momenten;
- - evaluaties;
- - broederlijk vermaan;
3.1.3 Hoe gaat de kerkenraad om met zijn financiële en materiële verantwoordelijkheid?
- - commissie van beheer;
- - penningmeester, begrotingen, jaarrekeningen, balans, kascontrole;
- - gebouwbeheer, verzekeringen, aansprakelijkheid;
3.1.4 Op welke manier wordt aandacht besteed aan het archief van de kerk?
archief, beheer;
3.2
De Diaconie (Kerkorde art. 40 )
3.2.1 Hoe zijn de vergaderingen georganiseerd en hoe ziet de agenda eruit?
- - frequentie;
- - notulen;
- - verantwoording beleid en beheer aan kerkenraad;
- - informeren gemeente;
3.2.2 Op welke wijze geven de diakenen inhoud aan hun taak tot vervullen van de dienst van de
barmhartigheid
- - diaconale huisbezoeken; overige bezoeken; gebruiken van Gods Woord;
- - coördineren en stimuleren hulp en bezoeken door gemeente leden;
- - familiehulp, professionele hulp, instellingen;
- - openbare voorzieningen, regelingen;
- - omzien naar leden die elders verpleegd worden;
- - betonen van barmhartigheid buiten eigen kring;
3.3
Kerkverband (Kerkorde art. 31, 32, 33)
3.3.1 Hoe vult de kerkenraad het deelnemen aan de synode van het kerkverband van de GKN in?
- - benoemen afgevaardigden, continuïteit;
- - kennisnemen en uitvoeren van besluiten;
- - informeren gemeente over besluiten;
3.3.2 Hoe gaat de kerkenraad om met de financiële verplichtingen aan en eventuele steun van het
kerkverband?
- hoogte quotum, afdragen quotum;
- steunaanvraag, hoogte eventuele steun, ontvangst;
3.3.3 Binnen het kerkverband zijn een aantal zaken uit de KO nog niet dan wel beperkt ingevuld, hoe
gaat u daar in de praktijk mee om?
4
Het opzicht over de leer en de eredienst (Kerkorde hoofdstuk III)
4.1
Opzicht over de leer. (Kerkorde art. 53-55, 57, 60)
4.1.1 Hebben alle ambtsdragers de drie formulieren van eenheid ondertekend?
- ondertekening volgens art. 53 en 54 Kerkorde;
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Hoe handelt de kerkenraad bij dwalingen of misstanden in de gemeente?
- gezondheid in leer en leven;
Hoe handelt de kerkenraad met binnenkomende en uitgaande attestaties van belijdende leden
en doopleden?
- toelating tot de kerk;
- approbatie van de gemeente;
- berichtgeving aan zusterkerk;
- meegeven of opsturen van attestaties;
Doop en onderwijs.( Kerkorde art 56-59)
Hoe wordt het bezoek van de kerkenraad aan de ouders met het oog op het bedienen van de
doop ingevuld?
- gesprek over de betekenis van de doop, door ouderling, predikant;
- doopaanvraag;
- doopsformulier;
- tijdstip doopbediening;
- uitstellen aanvraag doopbediening;
Hoe spreekt u de ouders aan over het onderwijzen van hun kinderen in Gods Woord, het laten
onderwijzen, schoolkeuze, catechetisch onderwijs?
- Bijbelvertelling, Bijbellezen, huisgodsdienst, bidden, voorleven;
- gereformeerde, christelijke, reformatorische, evangelische, openbare scholen;
- volgen en stimuleren catechisatie, studie vereniging;
- gesprek wanneer kinderen niet meedoen of de catechisatie niet willen volgen;
- in leven in problematiek levensfase, tiener, puber, jongvolwassene;
- media, lectuur, vriendenkring, modegrillen;
Hoe wordt het catechetisch onderwijs ingevuld?
- groepen, leeftijden, privé;
- belijdeniscatechisatie;
- huwelijkscatechisatie; catechisatie belijdende leden;
- catechisatie voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking;
- methode;
- frequentie;
- toezicht vanuit kerkenraad;
Eredienst (Kerkorde art, 60, 61, 65-70)
Geeft het bezoek van de gemeente aan de twee erediensten per zondag reden tot blijdschap?
gebruik orde van dienst;
leesdienst volwaardige kerkdienst;
kerkdienstbezoek, ‘s morgens, ’s middags;
kerktijden;
kerkdiensten op Kerstdag, Goede Vrijdag, Paasdag, Hemelvaartsdag en Pinksterdag;
Wat doet u voor de geestelijke verzorging van hen die de samenkomsten van de gemeente niet
kunnen bijwonen?
- bezoek;
- opnames;
internet, luisterkastje;
Hoe regelt u de preekvoorziening?
- preekvoorziener, knelpunten;
- preeklezers, verantwoordelijkheid, beschikbaarheid;
- leespreken, beschikbaar stellen, vrijgeven;
beeld en geluid;
Met welke regelmaat wordt de catechismusprediking gehouden?
frequentie catechismusprediking;
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Hoe handelt de kerkenraad wanneer brs. en zrs. niet naar het HA komen?
- frequentie avondmaalsviering;
- afspraken bij verhindering;
- navraag, onderwijs;
Hoe gaat de kerkenraad om met de kerkelijke bevestiging van huwelijken?
- gesprek over het huwelijk;
- huwelijk dooplid;
- gemengde huwelijken; ongelovige, lid van een kerk van een ander kerkverband;
- ongehuwd samenwonen, geslachtgemeenschap voor het huwelijk;
- tijdstip en locatie kerkdienst huwelijksbevestiging;
De tucht (Kerkorde hoofdstuk IV art. 72-80 en 82)
Volwassen doopleden
Zijn er in de gemeente volwassen doopleden die nalaten openbare belijdenis van het geloof te
doen?
- redenen;
- handelen kerkenraad;
- bezoeken;
Tucht
Hoe handelen de kerkenraadsleden, wanneer hun een geheime zonde wordt bekendgemaakt?
- geheimhouding;
- Mattheüs 18;
Hoe handelen de kerkenraadsleden wanneer een openbare zonde blijkt
Hoe gaan de ouderlingen om met ambtelijk bezoek aan gecensureerde.
- vermaanbezoek: frequentie en inhoud;
- tuchtoefening zonder aanzien van de persoon;
- rapportage en bespreking;
- resultaat van de tuchtoefening;
Gemeente
Kerk zijn
Is de gemeente betrokken bij de prediking, de catechisatie?
Wordt over de preek gesproken?
Werkt de prediking ook wat uit in de gemeente?
Wat kun u zeggen over geloofskennis in de gemeente?
Worden dwalingen onderkend?
Hoe staat het met het kerkbesef onder ouderen, onder jongeren?
Wordt er in de gemeente naar elkaar omgezien?
Gemeente activiteiten
Zijn taken evenwichtig verdeeld?
Voelen gemeente leden zich betrokken bij gemeente activiteiten?
- Bijbelstudie;
- verenigingsavonden;
- gemeente en wijk avonden, bijeenkomsten;
Stimuleert de kerkenraad gemeenteactiviteiten en is er ruimte voor particulier initiatief?
Is de gemeente betrokken bij de ontwikkelingen in het kerkverband?
Plaats van de gemeente
Zijn de gemeenteleden betrokken bij de ontwikkelingen in kerkelijk Nederland en verder in de
wereld?

Acta van de Generale Synode Ede 1 oktober 2016

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

6.3.2
6.3.3

29

Oefent de gemeente ook invloed uit, waar mogelijk, in het openbare, politieke en
maatschappelijke leven?
Is de gemeente zich bewust van haar positie als gemeente van onze Here Jezus Christus hier in
Nederland en in de wereld?

Aldus vastgesteld door de vergadering van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland
van 22 maart 2013 en herzien en opnieuw vastgesteld in de generale synode d.d. 1 oktober 2016.

Artikel 15. Appelregeling
Na wijziging van het woord kerkenraad in kerkelijke vergadering, stelt de synode conform het voorstel
van de commissie de instructie voor deputaat-scriba vast.

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)
Bijlage F. APPELREGELING
Appelregeling generale synode GKN zolang er geen classes zijn.
Indiening van een appelschrift
Artikel 1
Wanneer een lid van een van de gereformeerde kerken zich naar artikel 31 Kerkorde op de
generale synode beroept, zal dat kerklid het appelschrift zo spoedig mogelijk na het genomen
besluit via e-mail dan wel schriftelijk indienen bij de kerk die is aangewezen als samenroepende
kerk/deputaat-scriba voor de eerstvolgende generale synode. Het kerklid stelt de mindere
vergadering van het beroep in kennis.
Artikel 2
De samenroepende kerk/deputaat-scriba zal het appelschrift op de voorlopige agenda van de
synode plaatsen en een afschrift van de ingediende stukken onmiddellijk in handen stellen van het
hieronder te noemen deputaatschap appelzaken.
Artikel 3
Een appelschrift dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten:
a. een weergave van het besluit en/of de besluiten van de kerkelijke vergadering waarover geschil
is gerezen;
b. een uiteenzetting van de bezwaren van de appellant, met redenen omkleed en (indien van
toepassing) met feiten gestaafd;
c. een duidelijke omschrijving van wat de appellant aan de synode vraagt.
Indien een appelschrift niet voldoet aan deze vereisten, zal de appellant de gelegenheid krijgen zijn
bezwaarschrift aan te vullen binnen een termijn die door het deputaatschap appelzaken GKN
wordt bepaald.
Het deputaatschap vergewist zich ervan, dat de appellant de andere partij over zijn beroep op de
generale synode heeft ingelicht.
Benoeming van een deputaatschap
Artikel 4
Voor de voorbereiding van de behandeling van de appelzaken die bij haar aanhangig gemaakt
worden, zal de synode een deputaatschap instellen.
Artikel 5
Het deputaatschap appelzaken GKN zal bestaan uit drie leden en drie secundi. Zij worden voor
twee jaar benoemd en kunnen ten hoogste drie keer herbenoemd worden. In het deputaatschap
worden ten minste een theoloog en zo mogelijk een jurist benoemd. De synode wijst een van de
deputaten als samenroeper en voorzitter van het deputaatschap aan.
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Artikel 6
Er mag onder de in een bepaalde zaak fungerende deputaten niemand zijn die eerder bij de in
appel aanhangige zaak betrokken is geweest of die in enige persoonlijke relatie staat met de
partijen dan wel een van de partijen.
Als de onafhankelijkheid van de rechtspraak of van deputaten naar het oordeel van deputaten niet
gewaarborgd kan worden zullen deputaten de synode adviseren aan partijen mee te delen dat
uitspraak in appel niet mogelijk is en de partijen op te roepen elkaar in vrede te aanvaarden.
Dit onverminderd het recht om het appelschrift bij gewijzigde omstandigheden opnieuw in te
dienen.
Voorbereidende behandeling door deputaten
Artikel 7
De deputaten zullen zo spoedig mogelijk van het appelschrift kennisnemen en de behandeling
ervan door de synode voorbereiden. Wanneer zij er niet in slagen dit voorbereidende werk af te
ronden voordat de synode in eerste zitting bijeenkomt, zullen zij dit tijdig aan haar meedelen. In
overleg met het moderamen van de synode zal een datum worden bepaald waarop in de
vergadering hun advies kan worden behandeld. Deputaten hebben de bevoegdheid een geschil te
schikken wat tot intrekking van het appelschrift zal leiden.
Artikel 8
Een appelschrift zal steeds eerst door de deputaten op zijn ontvankelijkheid worden getoetst. Het
is bij voorbaat niet ontvankelijk:
a. indien het niet is ingediend voor de sluitingsdatum die door de samenroepende kerk is
vastgesteld voor het inzenden van stukken naar de synode volgend op het besluit of de
handelingen van de kerkelijke vergadering waartegen bezwaar wordt gemaakt, tenzij er naar het
oordeel van deputaten goede redenen zijn daarvan af te wijken;
b. indien de appellant geen lid meer is van een gereformeerde kerk, tenzij het een appel betreft
tegen onrecht dat hem in zijn hoedanigheid als kerklid is aangedaan en de gevraagde uitspraak
naar het oordeel van deputaten betekenis heeft voor zijn terugkeer naar de kerk of voor een
herstel van zijn goede naam in de gemeente of wanneer hij optreedt in zijn kwaliteit als wettig
vertegenwoordiger van een kerklid.
Artikel 9
De partijen zullen aan de deputaten desgevraagd alle relevante stukken die op het geding
betrekking hebben, ter beschikking stellen, digitaal dan wel schriftelijk en alle nodige inlichtingen
verschaffen. De deputaten zijn bevoegd termijnen te stellen waarbinnen de gevraagde
medewerking moet worden gegeven. Zij zullen erop toezien dat de partijen volledig geïnformeerd
zijn over de stukken en inlichtingen die van weerszijden in de behandeling van de zaak ter tafel
worden gebracht. Het is aan deputaten om - indien de indiener daar uitdrukkelijk om vraagt - te
beoordelen of stukken vanwege hun vertrouwelijk karakter niet geschikt zijn om voorgelegd te
worden aan de wederpartij. Indien geoordeeld wordt dat een beroep op de vertrouwelijkheid
terecht is, behoren deputaten wel het karakter van die vertrouwelijke stukken te benoemen. De
wederpartij mag dan vragen dat deze stukken bij de besluitvorming buiten beschouwing blijven.
Artikel 10
De deputaten zullen ten aanzien van de aanhangige kwestie zo nodig mondeling hoor en
wederhoor toepassen. Zij zullen daarbij aan de partijen gelegenheid geven tot toelichting en/of
verweer en tot het reageren op elkaars stukken. Zij zullen ook de partijen in elkaars aanwezigheid
kunnen horen. Ook kerkleden, die de zaak rechtstreeks aangaat, kunnen door deputaten gehoord
worden. Dit geldt eveneens voor visitatoren en anderen, die in de rechtsgang bij de zaak betrokken
zijn geweest. Van dit horen moeten de partijen kennis kunnen nemen.
Artikel 11
De partijen hebben het recht zich in hun schriftelijk en mondeling contact met deputaten te laten
bijstaan.
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Artikel 12
Van de mondelinge besprekingen met de partijen zal steeds een kort verslag worden gemaakt,
waarvan aan beide partijen een afschrift zal worden verstrekt.
Artikel 13
De deputaten zullen advies en hulp kunnen vragen van deskundigen, mits daarbij de noodzakelijke
geheimhouding in acht wordt genomen.
Artikel 14
De deputaten zullen hun rapport en een volledig concept voor een besluit over het ingediende
appelschrift uiterlijk 21 dagen voor de afgesproken datum van de behandeling door de synode
onder de aanduiding 'vertrouwelijk' toezenden aan de afgevaardigden. De synode bepaalt de wijze
van behandeling en brengt de partijen en andere betrokkenen hiervan op de hoogte.
Artikel 15
Wanneer de deputaten er niet in slagen hun voorbereidend werk af te ronden binnen de
afgesproken termijn, zullen zij dit aan de synode melden. De synode zal dan beslissen over de
datum van afhandeling.
Behandeling en besluitvorming door de generale synode
Artikel 16
Bij de behandeling van het appelschrift door de synode zullen tenminste twee deputaten aanwezig
zijn om hun rapport en voorstel toe te lichten en de vergadering verder in het appel van advies te
dienen.
Artikel 17
De synode kan aan partijen gelegenheid bieden in haar zitting waarin de bespreking van het
appelschrift plaatsvindt, hun zienswijze mondeling toe te lichten. De afgevaardigden van de
kerkelijke vergadering tegen wie het appel is ingesteld en andere afgevaardigden die bij de
appelzaak betrokken zijn (geweest), maken geen deel uit van de vergadering bij de behandeling van
die appelzaak. Indien de synode besluit het appelschrift in comité te behandelen, zullen deze
afgevaardigden de vergadering verlaten voordat de beraadslaging begint. Hetzelfde geldt voor
partijen, indien hun is toegestaan hun zienswijze mondeling in de vergadering toe te lichten. De
synode kan besluiten dat partijen tijdens de beraadslagingen of voor een deel daarvan, aanwezig
blijven.
Artikel 18
In het besluit van de synode dienen de volgende elementen te zijn opgenomen:
a. een weergave van het besluit van de kerkenraad waarover geschil is gerezen;
b. een samenvatting van de bezwaren die ertegen door de appellant zijn ingebracht;
c. een samenvatting van de gronden, de toelichting, casu quo het verweer van de kerkelijke
vergadering;
d. een nauwkeurige verantwoording van de gronden waarop de uitspraak van de synode berust;
e. een duidelijke uitspraak van de synode over het appelschrift;
f. zo nodig een aanwijzing van de rechtsgevolgen van het genomen besluit;
g. indien van toepassing, nadere aanwijzingen inzake de weg waarlangs herstel van recht en vrede
kan worden bewerkstelligd.
De synode zal van haar besluit binnen twee weken op ordelijke wijze kennis geven aan
de partijen.
Artikel 19
Indien iemand op grond van artikel 31 van de Kerkorde in appel is gegaan bij de synode en daartoe
overeenkomstig deze regeling een appelschrift bij het deputaatschap heeft ingediend, zijn
deputaten bevoegd vanwege spoedeisendheid en ter voorkoming van onherstelbaar nadeel de
mindere vergadering te adviseren de uitvoering van de uitspraak waartegen beroep is aangetekend
op te schorten totdat de generale synode op het appel heeft beslist.
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Artikel 20
In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de generale synode.
Aldus vastgesteld in de generale synode d.d. 12 maart 2016 en herzien en opnieuw vastgesteld in
de synode d.d. 1 oktober 2016

Artikel 16. Instructie Commissie Financieel Beheer
De synode stelt conform het voorstel van de commissie de instructie voor de CFB vast.
Bijlage G INSTRUCTIE VOOR DE COMMISSIE FINANCIEEL BEHEER
Artikel 1 Begripsomschrijving
1. Gereformeerde Kerken Nederland (GKN): het verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
2. Commissie Financieel Beheer (CFB): de door de Generale Synode van de GKN benoemde commissie
die tot taak heeft de gezamenlijke financiële- en beheerszaken te behartigen.
Artikel 2 Benoemingen
1. De leden van de CFB worden door de Generale Synode benoemd, geïnstrueerd en ontslagen,
behoudens het gestelde met betrekking tot de quaestores in art. 12 lid 1.
Artikel 3 Principe
1. De leden van de CFB vertegenwoordigen naar art. 52 van de kerkorde de Generale Synode van de
GKN, overeenkomstig de bepalingen van deze instructie.
Artikel 4 Taakstelling
1. De leden van de CFB regelen zelf hun arbeid. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een
secretaris.
2. De voorzitter en de secretaris zijn bevoegd voor de CFB te tekenen.
3. De leden van de CFB zijn verplicht, alles uit te voeren wat hun door of vanwege de Generale Synode
wordt opgedragen.
4a. Zolang zij niet door of vanwege de Generale Synode zijn gedechargeerd, blijven zij voor al hun
handelingen verantwoordelijk.
4b.Dechargering en controle van de financiën over het afgelopen kalenderjaar door wie daartoe door de
Generale Synode zijn aangewezen dient uiterlijk in het tweede kwartaal van het volgende kalenderjaar
plaatsgevonden te hebben. Anders geschiedt dechargering stilzwijgend.
Artikel 5 Onkostenvergoedingen
1. Al de kosten, verbonden aan de uitvoering van hun arbeid, kunnen de leden declareren bij de CFB
onder overlegging van de daarop betrekking hebbende nota's of kwitanties.
Reiskosten per openbaar vervoer worden vergoed op basis van een 2e klas treinkaartje. Reiskosten per
auto worden vergoed op basis van de door de overheid vastgestelde belastingvrije kilometervergoeding.
Kosten verbonden aan het gebruik van de computer worden vergoed op basis van 10 cent per vel
papier.
2. Degenen die van declareren afzien, kunnen een verklaring van de kosten die men had mogen
declareren, verkrijgen ten behoeve van de belastingaangifte.
3. Arbeid, op lastgeving van de CFB door derden verricht, mag gehonoreerd worden.
Artikel 6 Rapportage
1. De CFB brengt jaarlijks vóór 1 maart aan de Generale Synode rapport uit van haar werkzaamheden in
het afgelopen kalenderjaar en van de financiën. Deze rapportage bevat alle relevante zaken en ook de
beslissingen die genomen zijn overeenkomstig art. 14.
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2. De CFB stelt de Generale Synode vóór 1 oktober een begroting voor het volgende kalenderjaar en
voor het quotum per ziel voor.
3. De CFB rapporteert en doet rekening en verantwoording met overlegging van de desbetreffende
boeken en bescheiden zo vaak en voor zover dit door de Generale Synode gevraagd wordt.
4. Zo vaak dit door of vanwege de Generale Synode gevraagd wordt, zullen zij alle boeken, waarden en
bescheiden ter beschikking stellen aan wie de Generale Synode daarvoor aanwijst, terwijl zij daarbij alle
gevraagde inlichtingen zoveel mogelijk zullen geven.
Artikel 7 Externe expertise
1. De CFB is gerechtigd voor de uitvoering van bepaalde taken externe personen in te schakelen.
2. De kosten voor deze inschakeling worden uit de kas van de CFB betaald. Deze kosten moeten uit de
financiële reserve van de CFB betaald kunnen worden en mogen niet leiden tot vermindering van
uitkering van op grond van deze instructie toegezegde steunbedragen en overige gelden.
Artikel 8 Rechten en plichten
1. De leden van de CFB zijn tot geheimhouding verplicht over alles wat hen bij de uitoefening van hun
functie bekend is geworden en waaromtrent geheimhouding is opgelegd, dan wel waarvan het
vertrouwelijk karakter redelijkerwijze kan worden vermoed.
2. De leden van de CFB zijn gerechtigd tot het doen van voordrachten voor (her)benoemingen van leden
van de CFB. Bij (her)benoemingen dient rekening gehouden te worden met de continuïteit van de
werkzaamheden.
3. De (leden van de) CFB is (zijn) gerechtigd de Generale Synode gevraagd en ongevraagd van advies te
dienen.
Artikel 9 Hulpvragende kerken
1. De CFB zal verzoeken om financiële steun van kerken uit de GKN beoordelen, en overgaan tot
steunverlening als en voor zover de CFB het verzoek gegrond en de steunverlening juist acht. De
steunvragende kerk zal daartoe aan de CFB alle door de CFB benodigde informatie en medewerking
geven.
2. Bij het beoordelen van de financiële draagkracht van een kerk neemt de CFB mede in overweging of
voldoende aandacht wordt besteed aan de eigen inspanningsverplichting van die kerk en de leden van
die kerk. De CFB zal zo nodig handreikingen doen voor het berekenen van normbedragen; ook wordt
door haar nagegaan of de steun uitsluitend wordt gebruikt voor de instandhouding van een
predikantsplaats en niet (bijvoorbeeld) voor bijzondere projecten of het opbouwen van reserves.
3. Bij steunaanvragen die na 1 september worden ingediend, als de begroting voor het volgende
kalender jaar en het quotum per ziel al door de CFB is vastgesteld of bij de Generale Synode is
voorgesteld, en die conform het gestelde in lid 1 en 2 voor steunverlening in aanmerking zouden
komen, zal de steunverlening gegeven worden voor zover de financiële reserve van de CFB dat toelaat.
4. De CFB zal niet tot financiële steunverlening aan een kerk overgaan zonder goedkeuring van de
Generale Synode van de kerken.
Artikel 10 Hulpvragende theologiestudenten
De CFB zal, als dit nodig is, theologiestudenten financiële steun verlenen, naar art. 19 van de kerkorde.
De CFB is daarbij gebonden aan het Reglement betreffende de studiefinanciering voor
theologiestudenten, die lid zijn van één van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).
Artikel 11 Financiën
1. De CFB zal ieder jaar op basis van de gelden die benodigd zijn voor de uitvoering van haar taken een
quotum per ziel vaststellen, d.w.z. een omslag over alle leden van de GKN.
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2. De inning van het quotum en het beheer van de gelden is opgedragen aan de CFB, die tevens zorg
draagt voor uitbetaling van de op grond van deze instructie toegekende steunbedragen en overige
gelden.
3. De CFB zal geen betalingen verrichten, waartoe zij geen machtiging ontving.
4. De CFB voert een duidelijke en transparante administratie.
5. De CFB stelt vast welke financiële reserve gewenst is om ongewenste grote schommelingen in de
quota te voorkomen. De CFB is gemachtigd om het quotumbedrag per ziel over de jaren heen te
egaliseren door middel van het heffen van een lager dan wel hoger bedrag per ziel dan noodzakelijk is.
6. Wanneer er een overschot ontstaat, dient dit te worden aangewend voor verlaging van het quotum in
de volgende jaren.
7. Alle gelden, die niet voor kasgeld nodig zijn, dienen te worden bewaard bij een solide bankinstelling.
Artikel 12 Quaestores
1. De CFB benoemt een quaestor 1 en een quaestor 2.
2. De quaestores zijn krachtens hun functie lid van de CFB in alle rechten en plichten, uitgezonderd
stemrecht. Alleen indien de Generale Synode van de GKN de benoeming door de CFB, genoemd in lid 1,
bevestigt, heeft een quaestor stemrecht.
Een dergelijke bevestiging van de benoeming door de CFB is niet per se noodzakelijk voor een quaestor,
in dat geval blijft de quaestor als lid van de CFB het stemrecht onthouden. De CFB en de Generale
Synode van de GKN zijn bevoegd een quaestor te ontslaan.
3. De quaestor 1 is primair verantwoordelijk voor de financiële administratie.
4. De quaestor 1 betaalt aan de leden de gemaakte kosten (reis- en vergaderkosten etc.) na accordering
door de voorzitter of de secretaris (accordering kan per mail geschieden). De quaestor 1 toetst
marginaal of de uitgaven gedaan zijn in overeenstemming met art. 5 lid 1 van deze instructie. Bij geschil
beslist de CFB.
5. De quaestor 1 betaalt op tijd alle steunbedragen en overige gelden die op grond van deze instructie
zijn toegezegd.
6. In het eerste kwartaal van het kalenderjaar maakt de quaestor een overzicht van de begrote en
werkelijke inkomsten en uitgaven van het afgelopen kalenderjaar.
7. De quaestor 1 legt voor het gevoerde beleid verantwoording af aan de CFB.
8. De quaestor 2 staat de quaestor 1 terzijde en verricht de werkzaamheden van quaestor 1 als quaestor
1 zijn werkzaamheden (tijdelijk) niet kan verrichten en de betalingen geen uitstel gedogen.
9. De quaestor 1 werkt zodanig transparant dat de quaestor 2 de werkzaamheden genoemd in lid 8 kan
verrichten.
Artikel 13 Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de CFB. De CFB zal deze beslissingen rapporteren
aan de Generale Synode van de GKN.
28 januari 2011, 25 maart 2011, 28 september 2012. Herziening 1 oktober 2016.

Artikel 17. Reglement studiefinanciering studenten theologie
De Commissie Financieel Beheer is verantwoordelijk voor het toekennen, beëindigen, kwijtschelden en
terugvorderen van leningen. De CFB houdt zich daarvoor op de hoogte van de studievorderingen,
gewijzigde omstandigheden e.d.. De vraag wordt gesteld of deze verantwoordelijkheid direct bij de GS
zou moet liggen. Vooral als het gaat om het stopzetten van de studiefinanciering en of terugvorderen
van de lening. De vergadering is van oordeel dat de huidige werkwijze de voorkeur verdient o.a.
vanwege specifieke kennis van de materie, de regelgeving en efficiëntie. Jaarlijks legt CFB middels een
verslag verantwoording af van haar werk. Ook hebben deputaten begeleiding studenten theologie een
belangrijke taak in de begeleiding, studie inhoud en voortgang.
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De synode stelt conform het voorstel van de commissie het reglement studiefinanciering vast.
Bijlage H REGLEMENT STUDIEFINANCIERING
REGLEMENT betreffende de studiefinanciering voor theologiestudenten, die lid zijn van één van de
Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).
Begripsomschrijving
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
Boekentoelage:
Commissie Financieel Beheer:

het bedrag dat gedurende een studiejaar aan de student – niet
zijnde in vooropleiding – wordt toegekend.
de door de landelijke vergadering van de GKN (vanaf 12 maart
2016 is de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken
Nederland (GKN) haar rechtsopvolger) benoemde commissie die
onder meer tot taak heeft financiële ondersteuning te bieden
aan theologiestudenten.

Gereformeerde Kerken Nederland:

Het op 26 november 2009 tot stand gekomen
verband van Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

Gezinstoeslag:

de wettelijke toeslag voor de student die gehuwd is of gehuwd is
geweest.

Theologische universiteit:

een of meerdere door de Landelijke Vergadering van de
Gereformeerde Kerken Nederland (vanaf 12maart 2016 is de
Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland
(GKN) haar rechtsopvolger) aangewezen Theologische
Universiteit(en).

Student:

hij die als student aan een Theologische Universiteit staat
ingeschreven dan wel als cursist de vooropleiding aan deze
universiteit volgt.

Studiejaar:

de periode van 1 september van het jaar t/m 31 augustus van
het daarop volgende jaar.

Financiële steun in de vorm van leningen
Artikel 2
De CFB kan financiële steun verlenen aan studenten die staan ingeschreven aan een Theologische
Universiteit en die het voornemen hebben predikant te worden van een kerk die behoort tot het
kerkverband van de GKN.
Artikel 3
1. De CFB verleent de financiële steun per studiejaar of gedeelte daarvan in de vorm van een renteloze
lening die in maandelijkse termijnen aan de student worden uitbetaald. Het in de steun begrepen
bedrag voor collegegeld wordt in zijn geheel bij de eerste termijn betaalbaar gesteld.
2. Geen financiële steun zal worden verleend aan de student die over het desbetreffende jaar in het
kader van de Wet op de studiefinanciering gebruik maakt van een vorm van financiering waardoor hij in
een ongewenste schuldverhouding ten opzichte van derden komt te staan.
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3. Bij de beoordeling om tot toekenning van financiële steun te komen zal de commissie de hoogte van
het totale (gezins)vermogen per 1 januari van het jaar van aanvraag meewegen.
Overeenkomstige toepassing wettelijke regeling
Artikel 4
1. Voor de berekening van de renteloze lening geldt de rijksregeling vervat in de Wet op de
Studiefinanciering en haar uitvoeringsvoorschriften, als richtlijn.
2. a. Bij de berekening van de aanvullende financiering in overeenstemming met die wet neemt de CFB
in aanmerking de eventuele ouderlijke bijdrage en de financiële draagkracht van de student en van zijn
eventuele echtgenote.
b. Indien de ouderlijke bijdrage in het kader van de Wet op de studiefinanciering in haar geheel wordt
toegerekend aan een of meer andere studerenden uit het ouderlijk gezin zal de CFB bij het bepalen van
de renteloze lening ten behoeve van de bij hen aanvragende student(en) de ouderlijke bijdrage buiten
beschouwing laten.
3. De CFB stelt jaarlijks vóór 15 maart het normbedrag van de totale boekentoelage vast ten aanzien van
de daarvoor in aanmerking komende studenten voor het komende studiejaar. Een computer en tablet
komen in aanmerking voor de boekentoelage. De kosten voor een computer of tablet kunnen als de
student dat wil over meerdere jaren worden uitgespreid.
4. Indien de overeenkomstige toepassing van de rijksregeling vervat in de Wet op de Studiefinanciering
volgens haar tot onaanvaardbare consequenties leidt handelt zij zoveel mogelijk naar de geest van dit
reglement voor de studiefinanciering van theologiestudenten.
Categorieën studenten
Artikel 5
Voor de toekenning van een renteloze lening kan in aanmerking komen:
A.
de student die op grond van de Wet op de Studiefinanciering aanspraak kan
maken op de basisbeurs voor wetenschappelijk ouderwijs en eventueel op gezinstoeslag en die
tevens aanspraak zou kunnen maken op aanvullende financiering krachtens die wet.
Aan hem kan een renteloze lening worden verstrekt ter grootte van het deel van de aanvullende
financiering dat tot een schuldverhouding als bedoeld in art. 3 lid 2 zou leiden, vermeerderd met
een boekentoelage gedurende de in dit reglement bepaalde periode, behoudens het bepaalde
in art. 8;
B.
de student die tijdens zijn studie aan een Theologische Universiteit gedurende de
maximale wettelijke periode een basisbeurs en eventuele gezinstoeslag als bedoeld onder A
heeft genoten, maar die volgens dit reglement nog aanspraak op financiële steun kan maken.
Aan hem kan een renteloze lening worden verstrekt ter grootte van de wettelijke basisbeurs en
de eventuele gezinstoeslag vermeerderd met de wettelijke aanvullende financiering, eventueel
nog vermeerderd met de boekentoelage gedurende de in dit reglement bedoelde periode.
Renteloze leningen betreffende de gezinstoeslag worden slechts toegekend indien de student
getrouwd is of is geweest.
De CFB kan ten aanzien van een dergelijke student bij zijn verzoek om financiële steunverlening
bepalen dat de hem verstrekte renteloze leningen geheel of ten dele moeten worden
terugbetaald in overeenstemming met het bepaalde in artikel 15;
C.
de student die bij de aanvang van het studiejaar anders dan door veronachtzaming van de
wettelijke voorschriften geen aanspraak kan maken op studiefinanciering krachtens de Wet op
de Studiefinanciering en die volgens de CFB op bijzondere gronden wel aanspraak heeft op
financiële steun.
Aan hem kunnen renteloze leningen worden verstrekt als bedoeld onder B, behoudens het
bepaalde in artikel 8.
De CFB kan ten aanzien van een dergelijke student bij zijn eerste verzoek om financiële
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steunverlening bepalen dat de hem verstrekte renteloze lening geheel of ten dele moeten
worden terugbetaald in overeenstemming met het bepaalde in artikel 15;
de student uit de categorie A of C, doch die is ingeschreven aan de vooropleiding. Ten aanzien
van een student aan de vooropleiding is van toepassing het bepaalde in artikel 8.

Tijdsduur van de renteloze lening
Artikel 6
1. Renteloze leningen worden, behoudens het bepaalde in lid 2, in lid 6 en in artikel 8, toegekend
gedurende ten hoogste zeven achtereenvolgende studiejaren, gerekend van het begin van de
theologische studie.
De CFB kan in uitzonderingssituaties en op verzoek van de student besluiten aanvullende financiering
toe te kennen. Het is ter beoordeling van de CFB of deze laatst genoemde gelden in aanmerking komen
voor kwijtschelding conform artikel 16.
2. De CFB kan de financiële steunverlening aan een ingeschreven student na het verstrijken van de in lid
1 bedoelde periode voortzetten. Zij zal hiertoe een met redenen omklede beslissing nemen.
De CFB is bevoegd aan de financiële steunverlening gedurende de periode na de genoemde zeven jaren
voorwaarden te verbinden welke onder meer kunnen inhouden dat de dan verstrekte renteloze
leningen geheel of ten dele moeten worden terugbetaald in overeenstemming met het bepaalde in
artikel 15.
3. Renteloze leningen ten behoeve van een gehuwde student betreffende de gezinstoeslag worden
binnen de in de vorige leden bedoelde periode toegekend gedurende een tijdvak van ten hoogste zeven
achtereenvolgende studiejaren.
4. Aan een student die na zijn master examen de studie aan een Theologische Universiteit voortzet kan
de CFB gedurende twee jaren ’voortgezette studie’ financiële steun verlenen. De CFB zal zo spoedig
mogelijk over voortzetting van de financiële steunverlening beslissen. In bijzondere gevallen kan de CFB
de termijn van twee jaren verlengen.
De CFB is bevoegd aan de financiële steunverlening gedurende de voortgezette studie voorwaarden te
verbinden welke onder meer kunnen inhouden dat de dan verstrekte renteloze leningen geheel of ten
dele moeten worden terugbetaald in overeenstemming met het bepaalde in artikel 15.
5. Renteloze leningen voor de boekentoelage worden toegekend gedurende de studiejaren.
6. Wanneer een renteloze lening gewijzigd moet worden of een studieperiode niet het gehele studiejaar
omvat, wordt aan elke maand een twaalfde deel van het jaarbedrag toegerekend.
7. De renteloze leningen worden verstrekt tot uiterlijk het tijdstip waarop de student nadat hij
afgestudeerd is en nadat hij de kerkelijke examens heeft afgelegd, voor rekening van een kerk komt.
Hierbij wordt een termijn van drie weken in acht genomen met een uitloop naar maximaal zes weken.
Daarbij geldt de voorwaarde dat de student binnen drie weken nadat hij is afgestudeerd schriftelijk zijn
preparatoir examen heeft aangevraagd; van zijn aanvraag behoort hij direct een afschrift te zenden aan
de CFB. Indien hij binnen dertien weken na de datum van het met goed gevolg afgelegde preparatoir
examen geen beroep van een kerk heeft ontvangen of geen enkel op hem uitgebracht beroep heeft
aanvaard, wordt in het algemeen de steunverlening beëindigd op het tijdstip dat deze periode is
verstreken.
8. De steunverlening aan een student wordt beëindigd als de CFB meent dat zijn studie onvoldoende
vorderingen vertoont. Eveneens als de CFB constateert dat hij bij herhaling tekort schiet in het
verstrekken van de door CFB aan hem gevraagde informatie. De CFB kan dan eventueel de financiële
steunverlening tijdelijk staken.
Verstrekking voorlopige leningen
Artikel 7
Aan een steun vragende student aan wie nog geen dan wel voorlopig een wettelijke basisbeurs is
toegekend, kan de CFB voorlopige renteloze leningen verstrekken.
Zodra in laatste instantie op het verzoek om de wettelijke basisbeurs is beschikt, stelt de CFB ten
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aanzien van de betrokken student definitief vast op welke leningen hij op grond van dit reglement
aanspraak kan maken. De CFB is bevoegd na overleg met de student verrekening toe te passen van de
voorlopige met de definitieve leningen.
Vooropleiding
Artikel 8
1. De duur van de vooropleiding wordt niet in aanmerking genomen bij het vaststellen van de in artikel 6
bedoelde perioden voor een student die tot de theologische studie is toegelaten.
2. De CFB kan aan studenten aan de vooropleiding een boekentoelage toekennen voor studieboeken die
specifiek nodig zijn voor die opleiding. Deze boekenvergoeding wordt niet in aanmerking genomen bij
de toekenning van de in artikel 4 lid 3 bedoelde boekentoelage.
3. De periode gedurende welke de steun aan een student aan de vooropleiding kan worden verleend
kan, gerekend van het tijdstip van inschrijving (voor de vooropleiding) aan een Theologische
Universiteit, ten hoogste dertien maanden bedragen. Van deze bepaling kan slechts worden afgeweken
als aan de CFB wordt aangetoond dat de studie door ziekte of andere voor de CFB aanvaardbare
bijzondere omstandigheden is vertraagd.
Verzoeken om financiële steun
Artikel 9
Hij die financiële steun verlangt behoort daartoe ieder jaar een verzoek in te dienen bij de CFB vóór 15
maart van het jaar waarin het (volgende) studiejaar aanvangt.
Daartoe behoort gebruik te worden gemaakt van een door de CFB vastgesteld aanvraagformulier.
Overeenkomst
Artikel 10
1. Indien aan een student renteloze leningen worden toegekend, behoort hij een overeenkomst met de
CFB aan te gaan volgens het bij dit reglement vastgestelde model.
2. Daarbij verklaart hij de ontvangen bedragen schuldig te zijn aan de kerken en die tijdig af te lossen
behoudens kwijtschelding, een en ander in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement.
Informatie aan de student
Artikel 11
l. De CFB stelt een student die om financiële steun heeft verzocht uiterlijk drie weken na het nemen van
haar beslissing op zijn aanvraag schriftelijk hiervan in kennis.
2. Indien tijdens of na afloop van een kalenderjaar blijkt dat de verschuldigde ouderbijdrage of de
draagkracht van de student of van zijn echtgenote aanzienlijk afwijkt van de raming zal de CFB de
berekening van de leningen kunnen herzien. Van deze herziening zal zij de betrokken student zo spoedig
mogelijk schriftelijk in kennis stellen. De CFB is bevoegd de verschillen in uitkomsten met de student te
verrekenen.
3. De CFB stelt een student die steun ontvangt zo spoedig mogelijk schriftelijk en geargumenteerd in
kennis van haar beslissing de financiële steunverlening te staken of te beëindigen.
Verzoek om herziening van beslissing
Artikel 12
l. Een student kan schriftelijk en met redenen omkleed aan de CFB verzoeken om herziening van haar
beslissing ten aanzien van de hem al of niet toegekende steun, uiterlijk drie maanden na de dagtekening
van haar beslissing.
2. De CFB beslist op een dergelijk verzoekschrift binnen twee maanden nadat het is ingediend. Het
bepaalde in lid 1 van artikel 11 is van overeenkomstige toepassing. Op zijn verzoek stelt zij, voordat zij
een beslissing neemt, de student in de gelegenheid zijn verzoek om herziening mondeling toe te lichten.
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Informatie aan de CFB
Artikel 13
1. Een student die financiële steun vraagt of ontvangt is verplicht alle medewerking te verlenen aan de
CFB en de door haar ter uitvoering van dit reglement noodzakelijk geachte gegevens betreffende zijn
financiële draagkracht schriftelijk binnen de gestelde termijnen te verstrekken.
2. Hij behoort de noodzakelijke gegevens op het in artikel 9 bedoelde aanvraagformulier te verstrekken
zoveel mogelijk naar de toestand bij het begin van het studiejaar. Kunnen die nog niet volledig worden
omschreven dan behoort hij die schriftelijk aan de CFB door te geven zodra dat wel mogelijk is.
Indien in de loop van het studiejaar wijzigingen optreden in de persoonlijke omstandigheden, de
woonsituatie of de inkomenspositie van de student of zijn eventuele echtgenote, behoort hij de
wijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de CFB door te geven.
3. Een student behoort ten aanzien van de bestemming van de hem toegekende boekentoelage jaarlijks
uiterlijk op 31 augustus schriftelijk aan de CFB een overzicht te verstrekken van de door hem
aangeschafte studieboeken.
4. Een student die steun ontvangt behoort, als de CFB hem daarom verzoekt, tijdig en in voldoende
mate aan haar schriftelijk of mondelinge informatie te verstrekken over de voortgang van zijn studie.
5. De student dient de CFB onverwijld schriftelijk in te lichten wanneer hij zijn studie in de theologie
afbreekt of anderszins in omstandigheden komt te verkeren waardoor de toekenning en uitkering van
renteloze leningen vervalt.
Artikel 14
Blijkt uit het contact met de student dat zijn studieresultaten onvoldoende zijn, doch meent de CFB dat
de steunverlening toch moet worden voortgezet, dan deelt zij dat schriftelijk en geargumenteerd tijdig
mede aan de student.
Terugbetaling van verstrekte leningen
Artikel 15
1. Een student die renteloze leningen heeft ontvangen, behoort deze geheel of ten dele aan de CFB
terug te betalen in de in de leden 2 en 3 omschreven gevallen.
2. Terugbetaling dient, naar gelang de CFB beslist, geheel of gedeeltelijk plaats te vinden als de student
ondanks herhaalde aanmaning nalaat te voldoen aan verplichtingen die rechtstreeks voortvloeien uit dit
reglement of uit nader met de student getroffen regelingen.
3. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 onder B of C en artikel 6 lid 1, 2 of 4 kan de CFB
besluiten dat in die artikelen bedoelde leningen terug betaald moeten worden.
4. Terugbetaling dient voorts plaats te vinden als de student:
a. zijn studie aan een Theologische Universiteit afbreekt of daarvan wordt uitgesloten;
b. niet langer voornemens is predikant te worden bij een Gereformeerde Kerk in Nederland (GKN);
c. na voltooide opleiding zich niet binnen de gebruikelijke tijd beroepbaar laat stellen of dan niet
beroepbaar gesteld wordt binnen de GKN behoudens de in artikel 6 lid 4 bedoelde postdoctorale studie;
d. na beroepbaar stelling geen van de op hem uitgebrachte beroepen aanvaardt of na aanvaarding van
een beroep zich alsnog terugtrekt en geen ander beroep aanneemt;
e. na beroepbaar stelling zich als lid onttrekt aan of wordt afgesneden van één van de kerken van de
GKN of van een buitenlandse zusterkerk waartoe hij behoort;
f. predikant geworden is en zich als lid onttrekt aan één van de kerken van de GKN waartoe hij behoort,
of wordt afgezet naar de artikelen 79 en 80 van de kerkorde of ophoudt predikant te zijn naar artikel 15
van de kerkorde.
g. De terugbetalingsplicht geldt verder in alle gevallen waarin binnen een periode van 15 jaar na
beëindiging van het verstrekken van renteloze leningen blijkt dat te hoge leningen zijn verstrekt, tot het
bedrag van het te veel betaalde.
5. Het verschuldigde bedrag is ineens opvorderbaar. Stuit aflossing ineens op bezwaren, dan kan de CFB
op een met redenen omkleed verzoekschrift toestaan dat terugbetaling plaats vindt in een aantal door
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hen te bepalen termijnen en onder door hen te stellen voorwaarden.
De periode van terugbetaling omvat maximaal 15 jaar. Het bedrag dat jaarlijks moet worden
terugbetaald wordt vastgesteld op basis van de financiële draagkracht van de schuldplichtige. De CFB
kan op grond van onvermogen een resterend schuldbedrag oninbaar verklaren.
6. Bepalingen betreffende de terugbetalingsplicht zijn opgenomen in de in artikel 10 bedoelde
overeenkomst.
Kwijtschelding
Artikel 16
1. De som van de in totaal aan een student verstrekte leningen, voor zover die zijn verschuldigd in
overeenstemming met het bepaalde in artikel 15 lid 1 en voor zover ze niet moeten worden
terugbetaald krachtens lid 2, lid 3 of lid 4 van dat artikel, wordt door de CFB kwijtgescholden. De
kwijtschelding geschiedt in tien gelijke jaarlijkse achtereenvolgende termijnen, gerekend vanaf het
tijdstip waarop de student, die zijn opleiding aan de Theologische Universiteit heeft voltooid,
a. is bevestigd als predikant in een Gereformeerde Kerk in Nederland
b. is verbonden als medewerker in de dienst van de evangelieverkondiging aan een Gereformeerde Kerk
in Nederland.
2. Kwijtschelding vindt ook plaats wanneer de student, kandidaat of predikant overlijdt of door
langdurige invaliditeit niet in staat zal zijn studie te voltooien of werkzaamheden als predikant te
verrichten, dan wel uit dien hoofde als predikant met emeritaat is gegaan.
De hierboven bedoelde invaliditeit dient te worden aangetoond door twee medische verklaringen,
waarvan in ieder geval één door een door de CFB aan te wijzen onafhankelijk medisch expert.
Andere bijzondere omstandigheden kunnen de CFB eveneens aanleiding geven tot gehele of
gedeeltelijke kwijtschelding.
3. Van elke kwijtschelding stelt de CFB de student, kandidaat of predikant of in voorkomende gevallen
zijn nabestaanden, zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
Hardheidsclausule
Artikel 17
De CFB is bevoegd ten aanzien van een student of kandidaat tegemoet te komen aan een bijzondere
situatie of aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de toepassing van dit reglement
voordoen, en daarbij af te wijken van de voorgaande bepalingen.
Onvoorziene gevallen
Artikel 18
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de CFB.
Titel
Artikel 19
Dit reglement kan worden aangehaald als `Reglement betreffende de studiefinanciering voor
theologiestudenten, die lid zijn van één van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)’.
28 januari 2011. Herzien en opnieuw vastgesteld door de Generale Synode op 1 oktober 2016.

Aanvraagformulier betreffende een renteloze lening voor een student die een universitaire studie
gereformeerde theologie volgt, dan wel als cursist de vooropleiding in de oude talen volgt.
Betreft: boekentoelage/maximale steunverlening(doorhalen wat niet van toepassing is)
Student die aanvraagt
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Naam: ………………………….
Geboortedatum:
Adres: …………………………..
(straat, postcode en woonplaats)
Email: ………………………………….
Telefoon: …………………………….
Lid van de Gereformeerde Kerk te …………………………….
Getrouwd: ja / nee
Thuiswonend / niet thuiswonend *)
Eigen inkomsten: wel/geen *)
Totale (gezins) vermogen: …………
Vooropleiding en diploma's: …………………………………………………………………….
Datum inschrijving aan de Theologische Universiteit te …………….
Van ………………………. op ……………………………….
In het komende studiejaar moet de vooropleiding nog worden gevolgd: ja / nee.
Bachelor, 1 e studiejaar met goed gevolg afgelegd: ja, op …………./nee
(indien: ja, kopie bewijsstuk graag meezenden)
Bachelor, 3e studiejaar met goed gevolg afgelegd: ja, op ……………/nee
(indien: ja, kopie bewijsstuk graag meezenden)
In het komende studiejaar vermoedelijk afstuderen: ja, op ……………/nee
Bijzonderheden betreffende de studieduur: ………………………………………
Gehuwde student
Naam echtgenote: ………………………… huwelijksdatum: ……………………
Eventuele kinderen:
……………………………………………………..
(naam, geboortedatum)
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Financiële gegevens
Naar verwachting bedraagt het netto-inkomen per maand in het studiejaar van
mijzelf: € …................... , van mijn echtgenote: € …………….
s.v.p. salarisspecificaties of andere bewijsstukken met betrekking tot uw eigen inkomen en/of het
inkomen van uw echtgenote meezenden
Specificatie van de toelage die van het Rijk wordt ontvangen: ……………….
Bedrag dat aan lening per maand wordt gevraagd: € ……………….
s.v.p. een begroting met uitgaven en inkomsten meezenden
Post- of bankrekening: ……………… t.n.v. ………………………
Aanvullende mededelingen die van belang kunnen zijn voor de toekenning van een lening:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Verklaring: De aanvrager verklaart door ondertekening de bovenvermelde gegevens naar waarheid te
hebben vermeld. Hij verklaart tevens een exemplaar van het Reglement betreffende de
studiefinanciering voor theologiestudenten, die lid zijn van één van de Gereformeerde Kerken
Nederland (GKN)’ te hebben ontvangen en op de hoogte te zijn met de van toepassing zijnde
bepalingen van dit reglement.
Dagtekening: …………………….
De aanvrager: ……………………
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OVEREENKOMST
Overeenkomst betreffende het toekennen van en het aanvaarden van renteloze
leningen voor een theologiestudent.
De ondergetekenden:
A. De Commissie Financieel Beheer,
nader te noemen: de CFB
B. de theologiestudent …………………………….. wonende
adres ………………………….. postcode ……………………….. te …………………., nader te noemen: de student
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
1. aan de student zullen renteloze leningen worden verstrekt overeenkomstig de bepalingen van het
Reglement betreffende de studiefinanciering voor theologiestudenten, die lid zijn van één van de
Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)’
2. de student verklaart dergelijke renteloze leningen te aanvaarden en de uit dien hoofde ontvangen
bedragen schuldig te zijn aan de kerken van de GKN, behoudens kwijtschelding op grond van artikel 16
van het onder 1 bedoeld reglement en voor zover daarin is bepaald;
3. de student verklaart dat hij de verleende leningen zal terugbetalen aan de onder A genoemde CFB
indien zich een of meer gevallen voordoen als bedoeld in artikel 15 lid 2 of lid 3 van het onder 1 bedoeld
reglement en wel direct, tenzij tussen partijen schriftelijk terugbetaling in termijnen wordt
overeengekomen;
4. de student verklaart dat hij alle medewerking zal verlenen om de CFB in staat te stellen het eerder
bedoelde reglement ten aanzien van hem uit te voeren en daartoe alle gegevens en bescheiden
betreffende de financiële draagkracht van hem en zijn eventuele vrouw desgewenst aan de stichting te
verstrekken of ter inzage te geven;
5. de student heeft kennis genomen van het Reglement betreffende de studiefinanciering voor
theologiestudenten, die lid zijn van één van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Dit
Reglement vormt één geheel met deze overeenkomst. De student stemt in met dit Reglement en de
daarin gestelde voorwaarden.
Plaats:
………………………….
Datum:
…………………………………..
Namens de CFB:

………………………

Handtekening CFB lid: …………………………...
Handtekening student:

………………………………

Artikel 18. Deputaten begeleiding studenten
(agenda 11.4)
Zie onder Artikel 36 Vragen uit de kerken.

Artikel 19. Deputaten buitenlandse kerken
(agenda 11.3)
Van het verslag van het gesprek van deputaat VGKSA, ds. F.J. Bijzet, met enkele deputaten van de GKN,
wordt kennisgenomen.
Datum: 29 juni 2016 . Ten huize van ds. E. Hoogendoorn in Kampen.
Aanwezig ds. F.J. Bijzet, deputaat van de VGKSA.
Namens de GKN: br. J. de Bruijne, ds. L. Heres (voorzitter) en ds. E. Hoogendoorn (verslag)
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Ds. Heres vervult de taak van voorzitter. Hij leest met ons Handel. 28:11-31 en gaat daarna voor
in gebed. Hij wijst op de bemoediging die apostel Paulus op zijn weg ontving door de ontmoeting
met broeders in Italië. Hij spreekt de hoop uit dat zo ook deze ontmoeting tussen de
broederschap in Zuid-Afrika en ons in Nederland ons wederzijds tot bemoediging mag dienen
met het oog op de zaak van Gods kerk en koninkrijk.
Hij bedankt ds. Bijzet voor zijn verzoek om deze ontmoeting en heet hem – evenals de andere
broeders - hartelijk welkom.
Ds. Bijzet dankt voor de gelegenheid die op zijn verzoek hem geboden is met deze samenkomst.
Hij verkeert enige weken met vakantie in ons land. Van deze gelegenheid wilde hij graag gebruik
maken om als deputaat voor buitenlandse kerken van de VGKSA enkele afgevaardigden van de
GKN te spreken.
Hij vertelt een en ander over zijn persoonlijke situatie.
Hij heeft, na eerst in 2013 een half jaar hulpdiensten verricht te hebben in Kaapstad, een beroep
naar deze gemeente om daar de kerk de jaren, die hem gegeven zouden worden tot aan zijn
emeritaat, te dienen en vervolgens weer naar Nederland terug te keren (hij heeft dit jaar zijn
emeritaatsgerechtigde leeftijd bereikt).
Hij wijst er op hoe de continuïteit in het deputaatschap van de VGKSA enigszins geleden heeft
door diverse omstandigheden.
Hij verklaart wat zijn bedoeling is met deze ontmoeting. Het deputaatschap zou namelijk graag
wat meer toelichting willen ontvangen over ontstaan en ontwikkeling van de GKN. Niet alleen
feitelijk, maar ook inhoudelijk, vooral inzake de verhouding met de DGK en de gevoelens over en
weer.
Hij weet van de nieuwe vrijmakingen (van de DGK) destijds. Hij refereert ook aan de interne
conflicten op meerdere plaatsen, die mede geleid hebben tot de oprichting van het kerkverband
van de GKN. Hij informeert er naar hoe wij, als GKN deputaten, dat zelf beleven.
Ds. Heres legt uit hoe slechts een deel van de DGK (en die nieuwe vrijmakingen dus) door een
breuk met de DGK een onderdeel van de GKN zijn geworden. Een ander deel van de GKN is
rechtstreeks uit de GKv voortgekomen.
Hij wijst er ook op, dat bij de totstandkoming van het kerkverband van de GKN is opgemerkt dat
men geen verantwoording neemt voor het verleden van de conflicten die zich hebben afgespeeld
zoals in Zwijndrecht en Hardenberg bijvoorbeeld. Van beide kanten zijn er beschamende dingen
te noemen die niet goed zijn gegaan. Zonder verder over dat verleden te oordelen hebben wij als
GKN elkaar gevonden en aanvaard op basis van de Heilige Schrift en de gereformeerde
belijdenis, alsook de gereformeerde kerkorde.
Op dit moment is er verdrietig genoeg verschil tussen de DGK en de GKN. Vanuit de DGK is een
uitnodiging gekomen tot de GKN om een gesprek met elkaar aan te gaan. De GKN is daar op
ingegaan en heeft een deputaatschap opgedragen om in contact met de deputaten van de DGK
te treden. De opdracht en instructie die de deputaten van de DGK hadden meegekregen was
echter van dien aard, dat er naar het inzicht van de GKN geen open gesprek mogelijk was.
Allerlei details uit het verleden zouden besproken moeten worden en getoetst. De wijze waarop
de DGK de kerkorde toepasten in de praktijk van het kerkelijk samenleven, alsook de
gereformeerde confessie (met name op het punt van de artikelen over de [ware] kerk), getuigde
niet van een katholiek gereformeerde opstelling. De indruk van de synode van de GKN (in maart
2016) was, dat de DGK de meetlat van hun eigen kerkelijk verleden en van hun interpretatie van
de kerkorde aan de GKN oplegde. Officieel worden wij door hen als scheurmakers gezien,
waarom het ons verbaasde dat men desondanks contact met ons wilde zoeken.
Wij zijn ons bewust van het feit dat ook startpunten in het verleden bij verschillende gemeenten
van ons kerkverband geen schoonheidsprijs verdienen en ons tot ootmoed hebben te stemmen.
Maar wij willen met elkaar gewoon gereformeerd verder gaan.
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Het doet verdriet dat er tot nog toe zo weinig toenadering is tussen de DGK en de GKN; terwijl
velen verlangen naar een toenadering op een gezonde gereformeerde basis.
Ds. Bijzet ziet in deze informatie zijn eigen interpretatie van de DGK bevestigd, namelijk dat zij
destijds een scheur getrokken hebben door een al te rigoureuze opstelling.
Ds. Heres wijst vervolgens op de situatie in de GKN en op de koers die de laatste synode heeft
uitgezet (die voor een belangrijk deel ook al bij de totstandkoming van het kerkverband zo was
afgesproken). Binnen de GKN zijn enkele verschillen zoals in de liturgie (het zingen van enkele
gezangen en enkele liturgische formulieren van de nieuwere versie van het gereformeerd
kerkboek) en het wel of niet gebruiken van het vrouwenstemrecht.
Er wordt afgesproken dat ds. Bijzet het jongste synodebesluit ter zake zal ontvangen alsook de
correspondentie tussen DGK en GKN.
Ds. Bijzet vraagt ook hoe het zit met de theologische opleiding van studenten in de GKN.
Hem wordt duidelijk gemaakt dat studenten in Apeldoorn studie gevolgd hebben/volgen. Ook
wordt gewezen op de theologische begeleiding van zulke studenten door deputaten van de GKN.
Canada heeft ook de mogelijkheid geopperd om daar de theologische studie afrondend te
volgen.
Ds. Bijzet beseft hoe dat toch een probleem kan worden, zoals ze ook in Zuid-Afrika ervaren. Het
probleem dat studenten (soms al verloofd) dan jarenlang buitenslands moeten verkeren. Met het
risico dat ze dan ook nog eens een beroep elders, bijvoorbeeld in Canada, krijgen (en opvolgen)
in plaats terug naar Zuid-Afrika te gaan.
Van onze zijde is aan ds. Bijzet gevraagd hoe de VGKSA staan ten opzichte van de GKN.
Ds. Bijzet noemt dat de VGKSA niet erg onder de indruk zijn van het verwijt van de deputaten
BBK van de GK(v) dat de Zuid-Afrikaanse kerken eigenlijkgeen contact mogen zoeken met de
GKN. Nota bene: de VGKSA zijn ontstaan omdat de Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
(Doppekerke) na de Vrijmaking in 1944 en volgende jaren weigerden met de beide
kerkengroepen in Nederland contact te zoeken om zich een oordeel te kunnen vormen over de
ontstane breuk. En nu zouden de VGKSA dat zelf na de onlangse breuk opeens niet mogen?!
Wat de opstelling met betrekking tot de GKN betreft, zien de VGKSA het als een roeping te
praten met de beide groepen die niet met de GKv kunnen verder gaan, dus zowel de DGK als de
GKN.
Ook de VGKSA hebben moeite met de ontwikkelingen in de GKv; zoals Australië en Canada die
uitgesproken hebben. De kerken in Zuid-Afrika delen die zorgen. Met name m.b.t. de
zogenaamde “nieuwe hermeneutiek”. En het groeiende independentisme in plaatselijke kerken.
Ds. Bijzet wijst er op hoe die zorgelijke ontwikkelingen binnen de GKv niet in alle gemeente
spelen. Het is nog het wachten op duidelijke uitspraken van de synode van de GKv zoals over de
vrouw in het ambt.
Naar aanleiding van deze laatste opmerking is door onze afgevaardigden er op gewezen hoe de
ontwikkelingen in (heel het verband van) de GKv heel snel doorgaan. Ook aan de invloedrijke
theologische opleiding in Kampen. Verder dat er toch genoegzame duidelijkheid wordt gegeven
door de synode, zowel door wat ze wel heeft uitgesproken, maar ook door wat ze niet heeft
willen zeggen, bijvoorbeeld ten aanzien van de vrouw in het ambt. Dat is indringend
meegegeven.
Omdat ds. Bijzet aan tijd gebonden was moesten we het gesprek afronden. Hij dankt voor de
informatie die hij op zijn vragen heeft gekregen en hoopt daarmee zijn winst te doen.
Over en weer hebben wij onze dankbaarheid uitgesproken over deze ontmoeting en over de
eerlijke en open manier waarop we de dingen konden uitwisselen.
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De hoop wordt uitgesproken dat ds. Bijzet met deze informatie de VGKSA kan dienen.
Alsook dat de contacten tussen de VGKSA en de GKN mogen worden voortgezet.
Tenslotte gaat ds. Bijzet ons voor in dankgebed.

Artikel 20. Deputaten Commissie Financieel Beheer
(agenda 11.4)
Benoeming
(Agenda 8.4)
Op voorstel van de Commissie Financieel Beheer wordt br. B. Hoogendoorn, voor 3 jaar herbenoemd en
br. R. Koorn voor 3 jaar benoemd als leden van de CFB.
Kascontrole
(Agenda 8.2)
De broeders H.P.C. Bos en H. Hoek, daartoe aangewezen als kascontrolecommissie, hebben de
financiële jaarstukken 2015 gecontroleerd en in goede orde bevonden. Op voorstel van de commissie
wordt broeder B. Hoogendoorn, onder dank voor de verrichte werkzaamheden, gedechargeerd voor het
boekjaar 2015
Steunaanvraag
(agenda 8.16)
De CFB heeft een aanvraag ontvangen van de GK Zwijndrecht voor steun bij het onderhouden van haar
predikant voor het jaar 2017. De CFB heeft na beoordeling van de ingediende stukken, aan de hand van
criteria steunaanvraag, besloten de gevraagde steun te verlenen.
De synode stemt in met het toekennen van steun aan de GK Zwijndrecht bij het onderhouden van zijn
predikant ds. L. Heres in het jaar 2017.

Artikel 21. Deputaten appelzaken
(agenda 11.5)
Benoeming
Tot deputaten appelzaken worden benoemd ds. E. Hoogendoorn, J. Schuller, ds. J.R. Visser en br. G.H.
Werkman. De benoeming geldt voor een periode van 2 jaar. Ds. J.R. Visser zal de taak van samen roeper
op zich nemen. Aan de kerken wordt gevraagd met voorstellen te komen voor de vervulling van 2
vacatures.
Appel
(agenda 8.8, 8.18, 8.19 en 8.20)
De synode besluit 4 binnengekomen appel/bezwaarschriften in handen te stellen van deputaten
appelzaken.

Artikel 22. Deputaten visitatoren
(agenda 11.6)
De synode benoemd ds. L. Heres, ds. J.R. Visser, ds. R. van der Wolf en de broeders J.H. Jansen, J. Peters,
L. Roorda en D. Vonkeman tot visitator voor een periode van 1 jaar. Visitatoren zullen de
werkzaamheden onderling verdelen. Ds. J.R. Visser zal daartoe het initiatief nemen.

Artikel 23. Consulenten
(agenda 11.7)
Ds. J.R. Visser wordt aangewezen als consulent van de GK Dalfsen e.o. en van de GK Kampen (Ichthus)
Het aanwijzen van een consulent voor de GK Assen Boerakker wordt aangehouden.
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Artikel 24. Synode contracta
(agenda 11.8)
De GK Zwolle e.o. en de GK Dalfsen e.o. worden aangewezen voor het beleggen van een synode
contracta ingeval i.v.m. een beroep naar art 6 Kerkorde of een ontslag naar art 7 kerkorde niet gewacht
kan worden tot de eerstkomende synode.

Artikel 25. Deputaat-scriba
(agenda 11.9)
Br. J.F. de Leeuw wordt voor een periode van 1 jaar herbenoemd als deputaat-scriba.

Artikel 26. Emeritering
(agenda 9.)
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus) verzoekt de synode goedkeuring te
verlenen aan het emeritaat van zijn predikant ds. E. Hoogendoorn. De voor het verlenen van
goedkeuring vereiste stukken, te weten: de aanvraag van het emeritaat door de predikant, de verklaring
van de kerkenraad dat hij in de emeritering bewilligt en de verklaring van de kerkenraad inzake het
levens onderhoud, zijn aanwezig. De stukken worden door de preses en scriba van het moderamen
gecontroleerd. Uit de stukken blijkt dat de aanvraag gewettigd is en dat de predikant kan voorzien in zijn
levensonderhoud. Op grond van deze informatie besluit de synode m.i.v. 1 november 2016 ds. E.
Hoogendoorn op de meest eervolle wijze emeritus te verklaren. De akte van emeritering wordt
opgesteld, voorgelezen en ondertekend door preses en scriba. Ds. Hoogendoorn en de kerkenraad
zullen een afschrift ontvangen
Namens de synode richt de preses zich tot ds. Hoogedoorn. Na zoveel jaren trouwe dienst is het u
gegund een zekere rust te ontvangen. Wie een beroep op u deed kreeg niet gauw een nee. Altijd stond u
klaar. Dankbaar om de Here te dienen.
Ds. Visser staat stil bij de moeilijke jaren die ds. Hoogendoorn achter de rug heeft. U hebt meegemaakt
dat een groot deel van uw gemeente achterbleef. De Here gaf u en uw vrouw geloofsmoed en kracht.
Hij memoreert wat ds. Hoogendoorn voor het kerkverband betekent.
Wij zijn dankbaar voor wat de Here in u aan ons heeft gegeven.
De preses wenst de kerk te Kampen alle kracht toe als vacante gemeente. Hij spreekt de hoop uit dat
Kampen weer een eigen dienaar mag ontvangen, dat de gemeente mag groeien en bloeien.
Ds. Hoogendoorn we hopen u nog meerder keren hier te zien.
Vervolgens spreekt ds. Hoogendoorn enkele woorden. Inderdaad een weg die de Here met je gaat die je
nooit hebben kunnen voorzien. De Here blijven dienen en dan losgemaakt worden van die dienst, geen
gemeente meer hebben. Hij zorgt ervoor dat een wettig deel van de kerkenraad je blijft ontvangen als
dienaar. We hebben het als grote genade ervaren.
We hebben een lange strijd in de GKv gekend. Steeds weer de vraag of en hoeveel er mee zouden gaan.
Hij herinnert er aan dat de Here heeft voorzien in kontakten met Hardenberg. Dat ds. Van der Wolf daar
bevestigd mocht worden. Een wonder van de Here. Ook al gaan de wegen anders, ds. Hoogendoorn is
bijzonder blij kracht en energie te hebben gekregen om zoveel jaren, ook nog na zijn 65e de gemeente
Kampen te hebben mogen dienen.
Ds. Hoogendoorn wijst op de gezegende situatie waar het kerkverband op dit moment in verkeerd, de
vele rijke ontwikkelingen die de Here in zijn genade schenkt.
Ik wens u ook van harte Gods zegen toe. Blijf het van het mosterdzaadje van het geloof verwachten.
Ik hoop dat de Here het kerkverband mag zegenen en heel veel tot zegen mag stellen. Dank voor uw
woorden, de Here komt alle dank toe.

46

Acta van de Generale Synode Ede 1 oktober 2016

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

47

De naburige kerk van GK Kampen, de GK Hardenberg e.o., wordt aangewezen om namens het
kerkverband aanwezig te zijn bij de afscheidsdienst en daar eventueel een woord van dank te spreken.

Artikel 27. Beknopte presentatie
(agenda 8.12)
De Commissie Samenwerking en Structuur heeft de beknopte presentatie geheel herzien en bijgewerkt.
De presentatie is ingekort. Een presentatie als deze zal regelmatig bijgewerkt moeten worden.
Naast de kerkbladen wordt het blad Weerklank genoemd bij toerusting en voorlichting. Het is geen
kerkblad.
Nadat besloten is de zinsnede: van de GKv vrijgemaakt, te wijzigen in: van de GKv losgemaakt, stelt de
synode de beknopte presentatie vast.
BEKNOPTE PRESENTATIE
De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) is de naam van het kerkverband dat op 26 november 2009
tot stand is gekomen.
Deze kerken erkennen de Heilige Schrift als Gods Woord en willen daarnaar leven.
Zodoende aanvaarden zij de belijdenisgeschriften, de Drie Formulieren van Eenheid (de Nederlandse
Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels), en houden zij zich aan de
gereformeerde Kerkorde (editie Generale Synode van Groningen-Zuid 1978).
Daarmee houden zij vast aan de geloofsbelijdenis die de gereformeerde kerken in ons land via de
Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1834, de Doleantie in 1886, de Vereniging in 1892
en de Vrijmaking in 1944 steeds wilden handhaven.
Het verband tussen deze kerken krijgt onder meer gestalte in het laten voorgaan van elkaars
predikanten, het erkennen van elkaars tucht, het openstellen van de avondmaalstafel voor elkaars leden
naar art. 60 van de Kerkorde en het houden van meerdere vergaderingen.
Kerken
De kerken die tot het GKN kerkverband behoren zijn:
De Gereformeerde Kerk Assen- Boerakker, met vergaderplaatsen in Assen en in Boerakker;
De Gereformeerde Kerk Dalfsen;
De Gereformeerde Kerk Ede e.o., met ook een vergaderplaats in Amersfoort;
De Gereformeerde Kerk Hardenberg, met ook een vergaderplaats in Borne voor de gemeente Twente;
De Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus);
De Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o., met ook een vergaderplaats in Goes (Vliedberggemeente);
De Gereformeerde Kerk Zwolle e.o., met ook een vergaderplaats in Gorssel.
Ambten
In de kerken zijn vier predikanten in actieve dienst. Ds. L. Heres in Zwijndrecht, ds. E. Hoogendoorn in
Kampen, ds. J.R. Visser in Zwolle en ds. R. van der Wolf in Hardenberg. Prof. Dr. J. Douma is emeritus.
De belangrijkste taak van de predikanten is de verkondiging van het Woord van God.
Het gaat om prediking die Schriftuurlijk is, heilshistorisch en Christocentrisch, en die om geloof en
bekering vraagt. De exegese heeft bij de voorbereiding door de predikanten veel aandacht. In de
prediking wordt de gemeente aangesproken als verbondsgemeente van de Here Jezus Christus, zonder
dat er sprake is van verbondsautomatisme. Zowel de beloften van het evangelie als de verbondseis
worden de gelovigen verkondigd. Daarbij is er de oproep en aansporing om die beloften met waar
geloof aan te nemen en de waarschuwing tegen veronachtzaming. Over het leven als
verbondsgemeente in de wereld van vandaag wordt normatief gesproken, zonder dat ervaring of de
concrete situatie van het moment gaan bepalen hoe de Schrift moeten worden gelezen of
geïnterpreteerd.
Naast prediking hebben ook de catechese en de verdere toerusting van gemeenteleden bij de
predikanten prioriteit.
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In alle kerken dienen ouderlingen en diakenen, om de gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon en
tot opbouw van het lichaam van Christus.
Kerkdiensten
In de kerkdiensten staat de verkondiging van het evangelie centraal, te midden van lofprijzing,
dankzegging en smeekbede.
De diensten verlopen volgens de orde van Middelburg 1933 of Kampen 1975. De kerken maken gebruik
van de Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (1951).
Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendiensten een vaste plaats. In de middagdienst wordt
het geloof beleden met de Apostolische Geloofsbelijdenis of de belijdenis van Nicea. Soms wordt de
belijdenis door de gemeente gezongen. Als regel wordt eenmaal per zondag de leer van Gods Woord
verklaard zoals die is samengevat in de Heidelbergse Catechismus.
De kerken maken gebruik van het Gereformeerd Kerkboek (1984/1985). Daarin zijn opgenomen de 150
berijmde Psalmen en 41 gezangen, de belijdenisgeschriften, de twee genoemde orden van dienst en
liturgische formulieren.
Bij afwezigheid van een predikant wordt een preek gelezen of gebruik gemaakt van beeld en geluid van
elders opgenomen diensten
Gemeenteleven
De gemeenteleden zien naar elkaar als medegelovigen om. Dat is niet altijd even gemakkelijk, omdat de
meeste kerken streekgemeenten zijn. Na de kerkdiensten is er vaak samen koffiedrinken, en op het
kerkplein wordt veel gesproken.
Jaarlijks is er een landelijke contactdag. Bij deze activiteiten staan toerusting en ontmoeting centraal.
Samen wordt nagedacht wat kerk zijn in deze tijd, vaak op eenzame posities, betekent en hoe dat moet
worden vorm gegeven. Verder zijn er in het kerkverband ook activiteiten voor de jeugd.
Toerusting en voorlichting gebeurt onder meer door artikelen in kerkbladen en via het maandblad
Weerklank. Daarnaast zijn er spreekbeurten en lezingen voor jongeren en ouderen binnen de GKN en
voor verontrusten in de GKv en evt. andere kerkverbanden.
Kerkelijke vergaderingen
Het kerkverband telt een beperkt aantal gemeenten. Daarom kennen de GKN op dit moment slechts
twee kerkelijke vergaderingen: de kerkenraad en de generale synode. Alle in de Kerkorde omschreven
taken en bevoegdheden van classis, particuliere synode en generale synode zijn, zolang er geen classes
of particuliere synoden zijn, aan de generale synode toegewezen.
De generale synode wordt in de regel twee keer per jaar gehouden. Elke kerk zendt twee
afgevaardigden naar de synode. De kerken geven hun afgevaardigden last en volmacht om volgens het
Woord van God en in gebondenheid aan de Drie Formulieren van Eenheid en in overeenstemming met
de geldende kerkorde te helpen handelen en besluiten. De kerken aanvaarden overeenkomstig artikel
31 van de gereformeerde kerkorde de uitspraken die bij meerderheid van stemmen zijn gedaan als
bindend.
Commissies en deputaten
In opdracht van de synode is een aantal commissies/deputaten actief. Onder meer deputaten
begeleiding studenten theologie, deputaten ad examina, deputaten visitatoren, deputaten buitenlandse
kerken, deputaten appelzaken, deputaten Commissie Financieel Beheer en een deputaat-scriba.
De deputaten begeleiding studenten theologie zijn benoemd omdat er geen eigen theologische
opleiding is. Studenten kunnen studeren aan een Nederlandse of buitenlandse Theologische Universiteit
onder begeleiding van een deputaat studiebegeleider.
Aan directe activiteiten op het gebied van zending komt het kerkverband nog niet toe.
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Ontwikkeling
Het kerkverband is in 2009 ontstaan. De meeste kerkleden zijn afkomstig uit de Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt (GKv). Zij hebben zich van de GKv losgemaakt omdat zij de opkomende Schriftkritiek en de
oneerbiedige en vrijblijvende omgang met Gods Woord in de GKv afwijzen. Dit loslaten van het
Schriftgezag in de GKv is het hoofdbezwaar.
Er is een langzame en gestage groei van het aantal kerkleden; ook weer na de GKv synode van 20142015 waar gesproken is over de vrouw als ambtsdrager op een manier die de Schrift geen recht doet.
Verhouding tot de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
De kerken hebben grote zorg over de koers van de GKv die steeds verder afvoert van de gereformeerde
leer en kerkregering. Er zijn geen officiële contacten met deze kerken. Wel informeel met verontruste
kerkleden alsook voorgangers. In de GKv wordt ruimte geboden aan de methode van Schriftuitleg
waarin niet de Schrift zelf maar veelal de context van de Bijbellezer of hoorder en de ervaring en
beleving van mensen de richting wijst. Mensenwoorden worden vermengd met Gods woorden. Met alle
gevolgen van dien voor het Schriftgezag, de prediking, het kerk zijn, de zondagviering, de invulling van
de eredienst, doop en avondmaal, tucht, de geldigheid van de wet, het homohuwelijk; kortom voor heel
de leer van de Schrift en het leven naar deze leer. Velen zijn daardoor vastgelopen en hebben, vaak na
herhaalde oproep tot terugkeer en met pijn in het hart, afscheid moeten nemen van de GKv. Terugkeer
is niet mogelijk zonder een ommekeer in de GKv.
Contacten met De Gereformeerde Kerken hersteld
Op plaatselijk niveau zijn er enkele gesprekken geweest met kerken uit het verband van De
Gereformeerde Kerken (DGK) dat ook uit de GKv is ontstaan. De Generale Synode van de DGK
Groningen 2014/2015 heeft besloten om deputaten opdracht te geven contact op te nemen met de
vergadering van de GKN. Op 26 september 2015 heeft de vergadering van de GKN, met algemene
stemmen, besloten tot het aangaan van een oriënterend gesprek met de DGK. Op 12 maart 2016 zijn de
bevindingen naar aanleiding van dit gesprek in de synode van de GKN besproken en is aan de Generale
Synode van de DGK gevraagd de instructie van hun deputaten zodanig te herzien dat een open gesprek
tussen beide kerkverbanden mogelijk is.
Contacten met kerken in het buitenland
Regelmatig worden er gesprekken gevoerd met afgevaardigden van gereformeerde kerken in Australië,
Canada en Zuid-Afrika. Deze kerken hebben duidelijk hun zorgen over de ontwikkelingen in de GKv
uitgesproken. De kerken in Australië hebben de zusterkerkrelatie met de GKv er om verbroken. De
Gereformeerde Kerken Nederland hebben de Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA) verzocht om
verdergaand contact. De synode van de Canadian and American Reformed Churches (CanRC) besloot de
contacten met de GKN voort te zetten.
Contacten met andere kerken
De Gereformeerde Kerken Nederland zijn van harte bereid de kerkelijke gemeenschap te zoeken met
allen die op de grondslag van Gods Woord en de gereformeerde belijdenis en naar het gereformeerd
kerkrecht willen leven. Zo worden bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de Christelijke Gereformeerde
Kerken, in de Gereformeerde Gemeenten en in de Hersteld Hervormde Kerk gevolgd. Er zijn geen
formele contacten. De kerken bidden regelmatig of de Here kerkelijke eenheid wil geven van al zijn
kinderen in gebondenheid aan zijn Woord, en of Hij daartoe genade en wijsheid wil geven.

Toekomst
De kerken staan in de lijn van de Reformatie en willen vasthouden aan het gezag van de Heilige Schrift
over leer en leven. Hun richtsnoer is wat Gods onfeilbaar Woord zegt over kerkelijk leven en persoonlijk
leven, over verlossing alleen door genade en dankzij het verzoeningswerk van Christus, over het werk
van vernieuwing door de Heilige Geest in het gehoorzaam volgen van Christus en een eerbiedig leven
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naar Gods heilige Wet. En dat alles in de verwachting van de wederkomst van Christus en de erfenis van
Gods koninkrijk.
De toekomst van de kerk is veilig in de handen van onze Here. In Nederland komen de kerken en haar
leden steeds meer alleen te staan. Kerk zijn in Nederland en christen zijn in een veelal Christus vijandige
omgeving vraagt om zorgvuldig luisteren naar het Woord van de Here, om gebed, en om voortdurend
gesprek en bezinning. De kerken willen Gods Woord zuiver bewaren en samen nadenken over het
onderwijzen van de jeugd van de kerk. Voorleven, getuigen en uitdragen van de blijde boodschap in
eigen omgeving zien zij als hun roeping, alsook oproepen tot bekering en terugkeer naar Gods Woord
alleen. Christus draagt ons op dat wij niet op ons zelf blijven staan maar ons buigen onder Zijn juk en in
broederlijke liefde de eenheid van de kerk onderhouden en zo samen een licht in de wereld zijn.
De Gereformeerde Kerken Nederland weten zich in alles afhankelijk van de Here Jezus Christus die zijn
kerk vergadert, beschermt en onderhoudt door zijn Geest en Woord in de eenheid van het ware geloof.
Hij doet dit wereldwijd, de hele geschiedenis door, op elke plaats waar Hij zijn kerk vestigt, tot Hij uit de
hemel weerkomt.
Wij roepen om de vervulling van zijn eigen belofte: kom, Here Jezus! (Openb. 22:20).
Informatie
Meer informatie is te vinden op de website van de GKN, waar onder meer doorgeklikt kan worden naar
de sites van de plaatselijke kerken: http://www.gereformeerdekerkennederland.nl/

Artikel 28. Contact DGK
(agenda 8.1, 8.5, 8.17)
Aan de orde is een schrijven van deputaten ACOBB en twee binnen gekomen stukken m.b.t. het contact
DGK van respectievelijke de GK Assen Boerakker en de GK Zwijndrecht e.o.
De vergadering besluit een eerste ronde te houden.
Alvorens de vergadering daarvoor in comité gaat, onderstreept de preses ds. Visser het hartelijke
begeren en de wil om kerkelijke gemeenschap te zoeken met allen die op het zelfde fundament van
Gods Woord en de gereformeerde belijdenis staan. De wil om samen te leven met al Gods kinderen is
het startpunt van onze bespreking. Die wil is op door de GS van 12 maart uitgesproken en verwoord in
het schrijven aan de GS van de DGK. Die wil spreken we ook nu publiek uit.

Artikel 29. Schorsing
Op voorstel van de preses wordt om 15.00 uur besloten de vergadering te schorsen en voort te zetten
op DV zaterdag 17 december 2016.
Nadat ds. E. Hoogendoorn is voor gegaan in dankgebed schorst de preses de vergadering.

Artikel 30. Heropening
Op 17 december wordt de vergadering door de preses ds. J.R. Visser heropend.
De preses leest Lucas 1 : 63 -78, laat zingen Gezang 8:4, gaat voor in gebed en spreekt enkele woorden
n.a.v. het gelezen Schriftgedeelte.
Alle primi afgevaardigden en de adviseur zijn aanwezig. De preses heet de afgevaardigden, de broeders
en zusters op de publieke tribune en de deputaten appelzaken J. Schuller en G.H. Werkman hartelijk
welkom. De vergadering zal voor een groot deel comité zijn.
Op voorstel van de preses gaat de vergadering in comité voor het behandelen van een door deputaten
appelzaken ingediend rapport.
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Artikel 31. Appelzaken
(agenda 8.8, 8.18, 8.19 en 8.20)
Besluit
De synode besluit de 4 binnengekomen appel/bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren. Na
behandeling in comité van het rapport van deputaten appelzaken komt de synode tot de volgende
uitspraak:
A. De synode heeft kennisgenomen
van de vier appel/ bezwaarschriften die zijn ingediend door:
- Br. R. de Boer en zr. I.J.P. de Boer-Buikema uit Hoogeveen;
- Br. G. Tempelman en zr. F. Tempelman- Weiden uit Hardenberg;
- Br. J. van der Velden en zr. A. van der Velden uit Hardenberg;
- Br. K. Schaak uit Hardenberg.
De bezwaren zijn gericht tegen besluiten van de synode van 12 maart 2016.
Het gaat om het besluit (Acta art. 11):
“De kleine verschillen die er momenteel in de praktijk tussen de kerken zijn, namelijk het gebruik
van liturgische formulieren bij openbare geloofsbelijdenis en huwelijksbevestiging, het zingen van
een aantal gezangen, en de wijze waarop de zusters van de gemeente bij het verkiezen van
ambtsdragers ingeschakeld worden, zijn geen belemmering om elkaar als kerken van Christus te
aanvaarden en kerkverbandelijk samen te leven. “
Br. en zr. De Boer maken bovendien bezwaar tegen het besluit van deze synode over de leespreken. Dat
is het besluit (Acta art. 19) :
“dat het in kaart brengen van beschikbare voorraden leespreken, alsmede het doen van voorstellen
voor het aanvullen van die voorraden en het opzetten door de kerken van een gezamenlijke
voorraad, geen taak is van de kerken gezamenlijk.”
B. De synode constateert
1. dat in de bezwaarschriften niet bewezen is dat de genomen besluiten van de synode van 12
maart 2016 in strijd zijn met Gods Woord, de belijdenis of de Kerkorde;
2. dat in de verschillende bezwaarschriften ‘eenheid’ en ‘eenvormigheid’ ten onrechte
gelijkgesteld worden;
3. dat de voorstellen in het bezwaarschrift van br. en zr. de Boer niet in de kerkelijke weg van
artikel 30 Kerkorde aan de orde zijn gesteld.
C. De synode besluit
1. De bezwaren af te wijzen;
2. De deputaten appelzaken opdracht te geven dit besluit aan de bezwaarde broeders en zusters
nader uit te leggen.
D. Verder besluit de synode
naar aanleiding van gebleken onduidelijkheid betreffende het besluit van de synode van 12 maart
2016 over ‘de kleine verschillen..’ om de lijst van de 36 Gezangen alsook de beide formulieren waar
het om gaat, in de Acta van deze synode van 1 oktober 2016 op te nemen, zodat duidelijk is om
welke zaken het gaat naast de wijze waarop de zusters van de gemeente bij het verkiezen van
ambtsdragers ingeschakeld worden.
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Lijst Gezangen en formulieren
Uit het liedboek:
14 De Heer is mijn Herder
26 Daar is uit ’s werelds duistre wolken
78 Laat me in U blijven, groeien, bloeien
95 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
107 Wie zich hovaardig heffen
124 Nu daagt het in het oosten
213 Lof zij God in de hoogste troon
215 Christus, onze Heer, verrees
262 ‘Op, waakt op!’ zo klinkt het luide
293 Wat de toekomst brenge moge
296 Ik kom met haast, roept Jezus’ stem
300(minus vers 5) Eens als de bazuinen klinken
316 Blijf bij ons, Jezus, onze Heer
328 Here Jezus om uw woord
367 Wij bidden u Gods zegen toe
392 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
397 O God die droeg ons voorgeslacht
409 Laat ons de Heer lofzingen
423 Ach, blijf met uw genade
429 Wie maar de goede God laat zorgen
432 Wat God doet dat is welgedaan
434 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
442 Jezus, ga ons voor
444 Grote God wij loven U
456 Zegen ons, Algoede
457 Heilig, heilig, heilig
470 Wat vlied’ of bezwijk, getrouw is mijn God
473(minus verzen 6-9) ’Neem mijn leven, laat het, Heer,
Uit de 90 Gezangen:
52 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
56 U zij de glorie, opgestane Heer
79 Heer, ik kom tot U
81 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
83 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
84 Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser
86 Op bergen en in dalen
89 Vaste rots van mijn behoud
De twee formulieren:
Formulier voor de openbare belijdenis van het geloof
Huwelijksformulier
(Gereformeerd Kerkboek 2008)
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Artikel 32. Contact DGK
(agenda 8.1, 8.5, 8.17)
Besluit
Na behandeling in comité komt de synode tot het volgende besluit:
De synode van de GKN besluit naar aanleiding van de brief d.d. 22 maart 2016 van de deputaten ACOBB
van de DGK:
1. om vanuit de roeping tot eenheid zoals de Here Christus ons dit leert o.a. in Johannes 17, de
leden van het moderamen op te dragen in een gesprek de eerdere brief van de synode van 12
maart 2016 aan de synode van de DGK toe te lichten;
2. deze commissie, te weten de predikanten L. Heres, E. Hoogendoorn en J.R. Visser, te vragen
schriftelijk verslag van haar bevindingen aan de volgende synode te doen.

Artikel 33. Eenheid Gereformeerde belijders
(agenda 8.9)
Voorstel
Schrijven van de GK Zwijndrecht e.o. met voorstel in zake commissie binnenlandse betrekkingen.
Weleerwaarde en eerwaarde broeders,
Uw voorgangster, d.d. 12 maart 2016, heeft gesproken over een verzoek van de kerk van Zwijndrecht om
een commissie te benoemen voor contact met andere kerkverbanden in Nederland. In het antwoord van
de synode is ons te kennen gegeven dat er met sympathie op ons verzoek is gereageerd, maar dat het
verzoek tegelijkertijd nog niet voldoende was voorbereid. Wij zijn dankbaar voor de goede ontvangst van
ons verzoek. Ook hebben we begrip voor de reden waarom uw voorgangster op deze wijze op ons voorstel
heeft geantwoord.
De kerk van Zwijndrecht heeft het 'huiswerk' dat ze van uw voorgangster heeft meegekregen opgepakt.
We zijn namelijk geadviseerd om met een compleet uitgewerkt en onderbouwd voorstel te komen. Dat
voorstel doen wij u middels deze brief toekomen.
Overeenkomstig het gestelde in art. 33 van de Kerkorde zijn we nagegaan wat eerdere synodes over deze
zaak hebben uitgesproken. Het dichtstbij komt wat de GS van Spakenburg 1987 heeft besloten over een
deputaatschap tot bevordering van kerkelijke eenheid van gereformeerde belijders in Nederland, en dat is
dat zij geen uitspraak doet over de voorstellen tot instelling van een deputaatschap tot bevordering van
kerkelijke eenheid van gereformeerde belijders in Nederland (Acta art. 181). De synode constateerde
namelijk dat er geen eenparigheid van gevoelen wordt gevonden over één van deze voorstellen, terwijl die
eenparigheid volgens het oordeel van de synode wel een vereiste is. De synode heeft hierover geen andere
uitspraken gedaan (waaraan de kerken gebonden zouden zijn).
De raad van de Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht e.o. stelt het volgende besluit voor:
De Generale Synode benoemt een commissie, bestaande uit drie personen, voor contact met andere
kerkverbanden in Nederland. De commissie krijgt de volgende opdracht:
1. de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van kerkelijke toenadering volgen en in kaart brengen.
2. nagaan
a. of er landelijke ontwikkelingen zijn die opening geven voor kerkelijke toenadering;
b. of er mogelijkheden zijn om kerkelijke contacten te leggen met kerken en groepen die willen
staan of gaan staan op de grondslag van Gods Woord en de drie Formulieren van Eenheid en zo ja
op welke manier;
c. in het kader van het onder b genoemde zo mogelijk zelf reeds verkennende contacten te leggen;
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3. nagaan of er mogelijkheden zijn om daarvoor in aanmerking komende kerken en groeperingen op eigen
initiatief te informeren over de Gereformeerde Kerken Nederland;
4. een handreiking opstellen voor het leggen van contact met andere kerken, waarbij aandacht wordt
gegeven aan:
a. de verhouding tussen plaatselijke kerken en het kerkverband;
b. verschillende fasen van kerkelijk contact;
c. de weging van confessionele verschillen, kerkrechtelijke verschillen en verschillen in kerkelijke
cultuur en geschiedenis;
5. aan de volgende synode rapport uitbrengen van haar werkzaamheden en op basis daarvan voorstellen
doen.
Gronden:
1. We zijn geroepen om de vrede van Christus in één lichaam te belijden en te beleven (Kol. 3: 15).
Deze roeping is bevestigd in o.a. de Acte van Afscheiding of Wederkeering in 1834 en het besluit
om het kerkverband van de GKN te vormen in 2009.
2. Het past niet bij de katholiciteit van de kerk om het kerkelijke isolement te koesteren.
3. Contacten met andere kerkverbanden gaan het hele kerkverband van de GKN aan; blijkens art. 30
van de Kerkorde is een Generale Synode daarom bevoegd om deze commissie te benoemen.
4. Bij het werk van een synodale commissie zijn alle kerken betrokken, hetgeen voorkomt dat kerken
bij plaatselijke besprekingen met kerken uit andere kerkverbanden ongewild een koers varen die
zich niet verdraagt met de landelijke ontwikkelingen.
5. Er zijn in de huidige situatie plaatsen in Nederland die niet onder een kerk van de GKN ressorteren
(of praktisch niet te bearbeiden zijn). Een synodale commissie kan ook de ontwikkelingen in die
plaatsen volgen.
6. Beperking tot verkennende contacten past bij een ootmoedige, bescheiden houding. Wel is het
goed om de commissie de nodige armslag te geven om niet alleen maar afwachtend te zijn.
Met broedergroet,

Bespreking
De preses geeft het voorstel van GK Zwijndrecht in bespreking.
Maar eerst krijgt Zwijndrecht de gelegenheid het voorstel toe te lichten. Zwijndrecht wijst er op dat het
hier gaat om een belangrijke taak die we als kerkverband serieus moeten nemen.
In 3 ronden worden vragen gesteld en opmerkingen uitgewisseld.
Zijn we niet veel te klein en hebben we niet veel te weinig mankracht om zoiets groots ter hand te
nemen. Moeten we ons niet wat bescheidener opstellen? Is het voorstel niet veel te uitgebreid en
tegelijk weinig concreet? We hebben allemaal persoonlijk een taak ons geloof uit te dragen. Als we dit
gaan doen als kerkverband is het niet te overzien.
Het is goed dat er een adres komt waar men kan aankloppen. Er is veel in beweging en daarom
belangrijk ons steeds weer op de hoogte te stellen.
Wat wordt bedoeld met: binnenlandse betrekkingen? Waar hebben we het dan over. Is het niet veel
beter als naam voor een in te stellen deputaatschap ‘Eenheid gereformeerde belijders’ te gebruiken.
Dan is duidelijk waar het om gaat.
We hebben als GKN en als plaatselijke kerken toch een adres? Daar kan wie dat wil aankloppen. De
taakstelling komt wat oeverloos over. Is het geen onbegonnen werk voor een deputaat schap studie te
maken van al die kerken en hoe zit met al die stromingen in die kerken? De kans bestaat dat zaken een
eigen leven gaan leiden.
Dat we een klein kerkverband zijn mag geen reden zijn dat we niet in gesprek gaan met andere
kerkverbanden. Het is een brede opdracht die zich ook beperkt tot het oriënteren en contacten leggen
Natuurlijk kan niet alles tegelijk en zal rustig aan gestart moeten worden.
Er is altijd het gevaar dat een deputaatschap los komt van de opdrachtgever. Misschien wel dat
deputaten buiten hun boekje gaan. De Generale Synode vergadert twee keer in een jaar, dus alle
gelegenheid de vinger aan de pols te houden.
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Concreet is er ook direct werk voor het deputaatschap b.v. richting de GKv met het oog op de synode
van Meppel en wat daar aan de orde komt. Tijd om het geluid van de GKN te laten horen en daarmee
naar buiten te komen.
Niet duidelijk is wat bedoeld wordt met grond 5: “ Er zijn in de huidige situatie plaatsen in Nederland die
niet onder een kerk van de GKN ressorteren (of praktisch niet te bearbeiden zijn). Een synodale
commissie kan ook de ontwikkelingen in die plaatsen volgen. De bedoeling is zo hulp te bieden aan
broeders en zusters die in die gebieden wonen. Bv Noord Holland.
Ook al zijn we klein, als kerken hebben we, in alle bescheidenheid, een taak in het bevorderen van
eenheid van gereformeerde belijders.
De indieners van het voorstel nemen het idee om te spreken van “deputaten Eenheid gereformeerde
belijders “ over.
Besluit
De Generale Synode besluit vervolgens conform het voorstel van Zwijndrecht, met 12 stemmen voor en
2 tegen, tot het instellen van een deputaatschap Eenheid gereformeerde belijders. Het deputaatschap
zal bestaan uit 3 personen.
Aan het moderamen wordt opgedragen personen te benaderen om zitting te nemen in het
deputaatschap.

Artikel 34. Herziene Staten Vertaling
(agenda 8.10)
Voorstel
Schrijven van de GK Assen Boerakker met voorstel inzake gebruik Herziene Statenvertaling (HSV)
Geachte broeders,
In de ‘gereformeerde gezindte’ wordt steeds meer gebruik gemaakt van de HSV.
De brochure1 van de stichting Herziene Statenvertaling heeft ons overtuigd dat
de HSV een betrouwbare Bijbel is aangepast aan het hedendaagse taalgebruik.
“De herziening is er nadrukkelijk op gericht de Statenvertaling van de Bijbel, het Woord van God,
voor de generaties na ons te behouden, maar dan wel in een meer eigentijdse verwoording en
aangepast aan het hedendaagse taalgebruik”.
“Gebruik van de hedendaagse taal is een middel waardoor de Heilige Geest in het hart wil werken.
‘Ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken’ (Hand.2:6)”.
Als studiebijbel is deze vertaling nu ook beschikbaar voor verenigingen.
We stellen u daarom voor te besluiten dat deze HSV nu ook in onze erediensten en kerkelijke
vergaderingen gebruikt kan worden.
Met broedergroet

Bespreking
De preses geeft het voorstel van de GK Assen Boerakker in bespreking.
Het is een sympathiek voorstel. Het voorstel wordt gesteund. Wel is het voorstel heel summier en
weinig onderbouwd.
In de praktijk wordt de HSV in de gezinnen en o.a. op de verenigingen al veel gebruikt. Ook zijn er die
de voorkeur blijven geven aan de vertaling van 1951. En als een andere vertaling overwogen wordt
waarom komt de NBV niet meer aan bod?
Er worden vraagtekens gezet bij het gaan gebruiken van de HSV in de kerkdiensten. Is deze vertaling wel
een verbetering t.o.v. de vertaling van 1951. Het taalgebruik sluit voor een deel beter aan bij het
Nederlands van nu, al geldt dat zeker niet voor de hele HSV. Het is moderner maar zeker niet
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hedendaags. Daarbij komt dat de HSV geen nieuwe vertaling is maar een herziening van de oude Staten
Vertaling uit 1637. De winst van het nu beschikken over meer betrouwbare grondteksten, de
toegenomen kennis van o.a. het Grieks en de groei in het uitleggen van bepaalde Schriftgedeelten is bij
het opstellen van de HSV niet meegenomen. Theologisch gezien is de vertaling van 1951, gelet op wat
we na pakweg 4 eeuwen hebben mogen leren, beter. Dat geld ook voor de Nieuwe Bijbelvertaling.
Vragen worden gesteld en opmerkingen gemaakt over o.a. dat het niet doenlijk is de HSV helemaal te
gaan beoordelen. Daarvoor is onvoldoende tijd en mankracht. Is er nagedacht wat er bij het vrijgeven
van de HSV zou moeten gebeuren met de formulieren die in de kerkdiensten gebruikt worden en waarin
steeds vanuit de vertaling van 1951 wordt geciteerd. Gewezen wordt op het belang dat in de gezinnen,
de catechisatie en de kerkdiensten een zelfde vertaling wordt gebruikt. Uit welke vertaling gaan we de
kinderen leren? Navraag bij jongeren heeft geleerd dat de jeugd in de GKN een voorkeur heeft voor de
HSV. Moet de inmiddels gegroeide praktijk de doorslag geven ? Of moet doorslaggevend zijn hoe we de
HSV, de NBV en de vertaling van 1951 theologisch beoordelen? Alle vertalingen hebben op bepaalde
punten bezwaren, de een meer dan de ander. Gaan werken aan een geheel nieuwe vertaling is niet
realistisch. Het is een kiezen uit kwaden. De vraag moet onder ogen worden gezien of het wijs is het
gebruik van een vertaling in de vrijheid van de kerken te laten.
De vinger wordt gelegd bij het citaat in de onderbouwing van het voorstel: “De herziening is er
nadrukkelijk op gericht de Statenvertaling van de Bijbel, het Woord van God, voor de generaties na ons
te behouden”. Die kant moeten we niet op. Het gebruik van de Statenvertaling in de kerkdiensten
hebben we al weer lang geleden achter ons gelaten. De oude Staten Vertaling zal echt niet verdwijnen.
Maar we moeten die vertaling niet op een voetstuk zetten. Het was een vertaling van toen, inmiddels
zijn we jaren verder en hebben we ook verder mogen komen.
Gewezen wordt op het steeds minder verkrijgbaar zijn van het gereformeerde kerkboek met de
vertaling van 1951 zoals we thans gebruiken. Anderen denken dat er nog veel mogelijk is.
Tegenvoorstel.
De bespreking heeft duidelijk gemaakt dat er in deze vergadering geen beslissing kan worde genomen.
Nader onderzoek is nodig. Daarbij kan dan gebruik gemaakt worden van wat al beschikbaar is aan
toetsing en onderzoek. Een tegenvoorstel waarin dit wordt verwoord wordt in stemming gegeven en
aangenomen.
Besluit.
De Generale Synode stelt een deputaatschap, bestaande uit drie personen, in met de volgende
opdracht:
a. te inventariseren wat er al beschikbaar is aan toetsing van en onderzoek naar de Herziene
Statenvertaling
b. op basis daarvan tot een eigen weging te komen en voorstellen te doen aan een volgende generale
synode ten aanzien van de Herziene Statenvertaling
Aan het moderamen wordt opgedragen personen te benaderen om zitting te nemen in het
deputaatschap HSV

Artikel 35. Begroting en quotum 2017
(agenda 8.22, 8.23,11.4)
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Inkomsten
Quota
Totaal
Uitgaven
Hulpbehoevende studenten
Hulpbehoevende kerken
Kosten kerkverband
Resultaat +/Totaal
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begroting
2016 (EUR)
47.400,00
47.400,00

begroting
2017 (EUR)
46.800,00
46.800,00

begroting
2016 (EUR)
25.000,00

begroting
2017 (EUR)
9.900,00
15.000,00
1.000,00
20.900,00
46.800,00

1.000,00
21.400,00
47.400,00

De preses geeft de door de CFB opgestelde begroting 2017 in bespreking.
Enkele vragen worden beantwoord. Voor een van de vragen gaat de vergadering in comité.
Het is de bedoeling dat net zoals in 2016 het resultaat over 2017 toegevoegd wordt aan de reserve.
De CFB stelt voor het quotum voor 2017 vast te stellen op € 60
De synode gaat akkoord met de begroting over 2017 en het voorgestelde quotum.
Verder neemt de synode kennis van het door de CFB toegestuurde Referentiekader 2016 voor
traktementen en vergoedingen voor predikanten in de GKN

Artikel 36. Vragen uit de kerken
(agenda 11)
De kerk te Dalfsen vraagt advies inzake het meevieren van het Heilig Avondmaal door iemand met een
verstandelijke beperking die geen lid is van de gemeente of van een van de zusterkerken. Vanuit de
vergadering worden een aantal zaken aangereikt die de kerkenraad van Dalfsen kan betrekken bij zijn
overwegingen.
De kerk te Hardenberg kan melden dat door omstandigheden een voorstel voor het begeleiden van
studenten theologie nog niet kon worden afgerond. De predikanten Van der Wolf en Visser werken aan
een voorstel dat de volgende synode aan de orde kan komen. Ondertussen gaat het begeleiden gewoon
door.
In de kerk te Zwolle is gesproken over het preken aan de hand van de Dordtse leerregels. Graag zou de
kerkenraad vernemen hoe over het preken uit de Dordtse Leerregels of de NGB wordt gedacht. Het
algemene advies is het preken n.a.v. de Heidelbergse Catechismus als regel te handhaven en daarbij in
voorkomende gevallen de Dordtse Leerregels en/ of de NGB te betrekken. Hiermee zijn goede
ervaringen
Naar aanleiding van een vraag vanuit de kerk te Assen Boerakker inzake het aanwijzen van een
consulent wordt afgesproken dat voorlopig ds. J.R. Visser in voorkomende gevallen als consulent zal
optreden.
Een op 25 oktober binnen gekomen mail van broeder G. Nordeman namens de Synode van de CanRC
Dunnville 2016 subcommittee for contact with the churches in the Netherlands, wordt in handen
gegeven van deputaten buitenlandse kerken.
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Artikel 37. Rondvraag naar art 41 Kerkorde
(agenda 12)
Na een rondgang langs de afgevaardigden van alle kerken stelt de preses vast dat de ambtelijke
diensten voortgang hebben en dat de besluiten van de meerdere vergadering nageleefd worden. Geen
van de kerken heeft hulp nodig voor de goede voortgang van hun plaatselijk kerkelijk leven.

Artikel 38. Rondvraag
(agenda 13)
In de persoonlijke rondvraag wordt door een van de afgevaardigden geattendeerd op de noodzaak en
het belang van het ondersteunen van de activiteiten van dr. Victor d'Assonville en de ReformatorischTheologische Seminar (RTS) in Heidelberg. Deze voluit gereformeerde opleiding zit al langere tijd in
zwaar weer. Zowel uit het oogpunt van zending als in stand houden van een gereformeerde
theologische opleiding is financiële hulp gewenst. Ook voor onze studenten kan het belangrijk zijn. In
Zwolle wordt gewerkt aan een concreet voorstel voor de volgende synode. Vanuit de vergadering wordt
gewezen op de mogelijkheid van het vormen van een comité als particulier initiatief zodat direct gestart
kan worden.
Een afgevaardigde wijst er op dat tijdens het vergaderen het onderscheid tussen ‘openbaar’ en ‘in
comité’ niet altijd duidelijk was. In het huishoudelijk reglement is veel geregeld. Misschien dat hier nog
iets meer over vastgelegd moet worden. Ook is het belangrijk dat de preses wanneer de vergadering uit
comité komt, meedeelt wat is besloten, als en voorzover dat mogelijk is met het oog op de gepaste
vertrouwelijkheid.

Artikel 39. Volgende Generale Synode
(agenda 14)
De GK Zwijndrecht e.o. wordt aangewezen als de samenroepende kerk voor de volgende generale
synode die gehouden zal worden op DV 18 maart 2017.

Artikel 40. Censuur naar art 48 Kerkorde
(agenda art 15)
De preses stelt vast dat de vergadering in goede orde is verlopen en dat de beraadslagingen in een
broederlijke sfeer hebben plaatsgevonden.

Artikel 41. Sluiting
(agenda art 16)
Nadat de preses is voorgegaan in gebed wordt de vergadering gesloten.
Vastgesteld en ondertekend door het moderamen van de GS 1 oktober 2016 te Ede
op 12 januari 2017

Preses, ds. J.R. Visser;

Scriba, ds. L. Heres

Assessor, ds. E. Hoogendoorn
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BIJLAGEN

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)
Agenda
van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland samen te komen op
zaterdag 1 oktober 2016 te Ede.
Locatie: kerkgebouw Elim Stakenberg 94 Ede .
Aanvang: 10.00 u
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening namens de samenroepende kerk GK Kampen (Ichthus)
Onderzoek van en rapport over de geloofsbrieven
Constituering van de vergadering en samenstellen van het moderamen
Vaststelling van de agenda
Vaststelling acta GS 12 maart 2016
Zaken uit acta GS 12 maart 2016 en onderzoek naar uitvoering genomen besluiten
Correspondentie uitgegane stukken
7.1. GS DGK p/a DGK Berkel Rodenrijs, inzake gesprek
7.2. Deputaten ACOBB van de DGK, info schrijven aan GS DGK
7.3. CanRC synode Dunnville 2016, i.v.m. aanvang synode
7.4. Commissie contact DGK, info besluit GS
7.5. CFB, info besluiten GS
7.6. GK Zwijndrecht, info besluiten GS op voorstellen
7.7. Dr. J. Douma, besluit GS inzake adviseur GS
7.8. Deputaten M/V GKv, afwijzen medewerking enquête
7.9. H.P.C. Bos en H. Hoek, verzoek controleren boeken CFB
7.10. CSS, vervolgopdracht
7.11. Indieners bezwaarschriften 2014, info opbergen in archief
7.12. C.M. Blootens, benoeming lid CFB
7.13. Ontvangstbevestiging schrijven ACOBB d.d. 22 maart 2016
7.14. Ontvangstbevestigingen appel en bezwaarschriften particulieren
7.15. Ontvangstbevestigingen verzoeken tot bijwonen Synode
8. Correspondentie ingekomen stukken
8.1. Deputaten ACOBB van DGK inzake schrijven GS GKN aan GS DGK
8.2. Rapport kascontrole CFB
8.3. GK Zwijndrecht inzake officiële publicaties
8.4. CFB inzake benoeming lid
8.5. GK Assen-Boerakker revisieverzoek besluit GS 12 maart 2016 inzake gesprek met DGK
8.6. CSS toelichting voorstellen en voortgang opdracht
8.6.1.Bijlage CSS voorstel Huishoudelijk reglement met bijlagen
8.6.2.Bijlage CSS voorstellen aanpassen GKN site
8.7. Deputaten buitenlandse kerken, verslag gesprek met deputaat VGKSA
8.8. Br. R. de Boer en zr. I.J.P. de Boer-Buikema met appelschrift besluiten GS 12 maart 2016
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8.9. GK Zwijndrecht, voorstel commissie binnenlandse betrekkingen
8.10. GK Assen Boerakker voorstel gebruik HSV
8.11. GK Kampen met aankondiging verzoek emeritaat ds. E. Hoogendoorn
8.12. CSS aanvullingen begeleidende brief d.d. 5 juni 2016
8.12.1. Bijlage CSS voorstel Beknopte presentatie GKN
8.12.2. Bijlage CSS verzoek aan kerken opgeven namen deputaatschappen
8.12.3. GK Hardenberg via CSS opgave namen
8.12.4. GK Assen Boerakker via CSS opgave namen
8.13. D.J. Bolt en T Bolt-Slager verzoek bijwonen GS 1 oktober
8.14. P.A. Dijkstra verzoek bijwonen GS 1 oktober
8.15. B. Lourens verzoek bijwonen GS 1 oktober
8.16. CFB steunaanvraag GK Zwijndrecht e.o.
8.16.1. Bijlage CFB criteria steunaanvraag
8.17. GK Zwijndrecht e.o. voorstel contact DGK
8.18. Br. en zr. Tempelman bezwaarschrift besluiten GS 12 maart
8.19. Br. K. Schaak bezwaar besluiten GS 12 maart
8.20. Br. en zr. Van der Velden appel besluiten GS 12 maart
8.21. J. Korsaan verzoek tot bijwonen synode
8.22. CFB begroting en quotum 2017
8.23. CFB referentiekader 2016
8.23.1. referentiekader
9. Voorstellen en instructies uit de kerken
10. Vragen uit de kerken (kerkelijke rondvraag)
11. Rapporten, commissies, benoemingen
11.1. Commissie Samenwerking en Structuur
11.2. Deputaten begeleiding studenten
11.3. Deputaten buitenlandse kerken
11.4. Deputaten Commissie Financieel Beheer
11.5. Deputaten appelzaken
11.6. Deputaten visitatoren
11.7. Consulenten
11.8. Synode contracta
11.9. Deputaat-scriba
12. Rondvraag naar art 41 KO
13. Persoonlijke rondvraag
14. Aanwijzen samenroepende kerk, vaststellen datum, tijd en plaats volgende synode
15. Censuur naar artikel 48 KO
16. Sluiting
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