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Voorwoord 
 
 
Deze Acta contracta van de Generale Synode van Hasselt 2011 betreft de besluiten die door de 
synode zijn genomen tijdens de vergaderingen die gehouden werden in Hasselt. 
 
Van de besluiten treft u ook de overwegingen en gronden aan en ook worden, zij het soms op verkorte 
wijze, de materialen vermeld. 
Omdat het hier om de Acta contracta gaat zult u de besprekingen, rapporten en dergelijke hier niet in 
kunnen vinden, omdat die alleen zijn opgenomen in de complete Acta. Dat geldt ook voor de 
openingswoorden, slottoespraken, de pro-acta en het hoofdstuk ‘algemeen’(1).  
In deze Acta contracta zijn wel de artikelnummers gebruikt, zoals u ze in de complete Acta terug kunt 
vinden. 
 
Er is gekomen tot afronding van de beoordeling van eerdere synodebesluiten van GS Ommen 1993 tot 
en met GS Zuidhorn 2002. Het totaal van besluiten die hierover genomen zijn door achtereenvolgens 
GS Mariënberg 2005, GS Zwolle 2007, GS Emmen 2009 en GS Hasselt 2011 zijn van belang om 
zowel naar binnen als naar buiten de wettigheid van het kerkverband van De Gereformeerde Kerken 
nog eens te bevestigen. Een volledig overzicht is te vinden in de complete Acta. 
 
De deputaten hopen dat deze Acta contracta beantwoorden aan het gestelde doel namelijk dat de 
kerken hiermee op een duidelijke en overzichtelijke manier geïnformeerd worden over de genomen 
besluiten. 
Wij hopen dat dit boekje mag bijdragen aan de doorgaande opbouw van De Gereformeerde Kerken 
onder de zegen van de Here. 
 
Deputaten Voorbereiding Volgende Synode,  januari 2013  
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BIDSTOND 
VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE HASSELT E.O. 

OP VRIJDAG 25 NOVEMBER 2011 
 

De kerkenraad van De Gereformeerde Kerk te Hasselt e.o. heeft op vrijdag 25 november 2011, om 
20:00 uur, de gemeente samengeroepen in het kerkgebouw “De Baak”, Oudendijk 2 te Hasselt om de 
zegen van de Here te vragen voor het werk van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 
Nederland die op 26 november 2011 te Hasselt zal beginnen. 
De bidstond werd bijgewoond door de afgevaardigden naar de Generale Synode en broeders en 
zusters uit het hele land. 
In de dienst ging voor ds. S. de Marie, predikant van De Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o. 
Ds. De Marie bediende het Woord van God uit Hebreeën 3: 6b: “Zijn huis zijn wij, indien wij de 
vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, [tot het einde onverwrikt] vasthouden. 
 
In de preek kwam de oproep tot ons, zoals dat verwoord was in thema en punten: 
 
Christus roept Zijn kerk op om zich in alles aan Hèm vast te blijven houden  
 
  1. Hij is haar ene trouwe Heer; 
  2. Hij bepaalt haar bijzondere positie; 
  3. Hij is haar ene houvast. 
 
Aan het einde van de bidstond werd o.a. nog gezongen  uit Psalm 68: 11 en 13: 

 
  O Israël, u dankt uw macht 
  alleen aan God, die u gedacht; 
  blijf Hem dan ook gedenken. 
En: 
  Geeft Gode sterkte, buigt voor Hem, 
  Gods rijk zal eeuwig duren. 
  Geducht is God, want Hij regeert, 
  Hij wordt door Israël geëerd, 
  niets gaat zijn roem te boven. 
  Van deze God komt alle macht, 
  zijn volk verleent Hij moed en kracht. 
  Laat elk zijn grootheid loven. 
 
Vervolgens droeg ds. De Marie in gebed en smeking het werk van de Generale Synode op aan de 
Here. 
 
Op 26 november 2011 opent broeder A. van der Net, namens de Raad van De Gereformeerde Kerk te 
Hasselt e.o., die door de Generale Synode van Emmen 2009 was aangewezen als samenroepende 
kerk voor de volgende generale synode, om 10.00 uur de vergadering. Hij leest uit Gods Woord Psalm 
46, laat zingen Psalm 46 : 1, 2 en 4 en gaat voor in gebed. Daarna spreekt hij zijn openingswoord uit 
(Acta artikel 1). 
Vervolgens worden de geloofsbrieven onderzocht, de presentie opgetekend en het moderamen 
verkozen (Acta artikel 2 en 3). 
Preses Ds. S. de Marie 
Assessor Oud. H. Oosterhuis 
1

e
 Scriba Oud. L. Menninga 

2
e
 Scriba Oud. C.A.Teunis 

 
De preses van de samenroepende kerk, broeder A. van der Net, verklaart de Generale Synode van De 
Gereformeerde Kerken voor geconstitueerd. Hij nodigt de leden van het zojuist verkozen moderamen 
uit zitting te nemen en geeft de leiding over aan de nieuw verkozen preses van de synode, ds. S. de 
Marie. 
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HOOFDSTUK 2  KERKREGERING 
 
 
 

Artikel 2.01: Huishoudelijke Regeling Generale Synode (1). 
26-11-2012 

Materiaal: 
Document 9.009, 2011-11-04: Van br. A. van Egmond, Verzoek om gedeeltelijke herziening twee 
generaal synodale regelingen, zijn 1

e
 verzoek om de laatste zin van punt 3 uit hoofdstuk 5 in de 

Huishoudelijke Regeling voor generale synoden zoals vastgesteld op de GS Emmen 2009/2010, te 
schrappen. 
 
Overwegingen:        
1. In de Huishoudelijke Regeling voor generale synoden in hoofdstuk 5 punt 3 is er geen ruimte voor 

het indienen van voorstellen door deputaten en adviseurs, terwijl onder punt 5 verondersteld wordt 
dat dit wel het geval is. De regeling is daarom tegenstrijdig. 

2. Gebruikelijk is dat deputaten en adviseurs geen voorstellen meer kunnen indienen tijdens de 
synodevergaderingen. Alleen stemgerechtigde synodeleden kunnen dit doen. 

 
Besluit:         
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit de laatste regel in de Huishoudelijke Regeling voor generale synoden hoofdstuk 5  
punt 3 te schrappen. 
 
Grond:         
Punt 5 in hoofdstuk 5 van de Huishoudelijke Regeling (redactie GS Emmen) geeft onterecht ruimte 
aan de adviseur en deputaten om voorstellen in te kunnen dienen tijdens de synodevergadering. 
 
 

Artikel 2.02: Huishoudelijke Regeling Generale Synode (2).  
17-12-2012 

Materiaal: 

Document 10.025, 2011-12-07: Moderamen voorstel betreffende publicatie documenten op website 
van de kerken. 
 
Overwegingen: 
1. De Generale Synode handelt over zaken die de kerken gemeenschappelijk aangaan of die in de 

mindere vergadering niet konden worden afgehandeld. 
2. Meeleven en bidden door de kerkleden is gewenst.  
3. Buitenlandse kerken moeten ook kunnen meeleven. 
4. Onderscheid moet worden gemaakt tussen publieke zaken, vertrouwelijke zaken en zaken die de 

wereld buiten de kerken niet aangaan. 
5. Acta behoren publiek te zijn. Vertrouwelijke zaken komen in vertrouwelijke Acta. 
6. Besproken en besloten zaken die alleen van belang zijn gedurende de synodezitting zijn niet 

geschikt voor publicatie. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit een paragraaf aan de huishoudelijke regeling toe te voegen met de volgende inhoud: 
 
Website  
Op de website van de kerken wordt een tabblad gemaakt waaronder documenten worden  
gepubliceerd die bestemd zijn voor de generale synode en ter informatie van belangstellenden.  
De te publiceren documenten zijn: 

a) De rapporten van deputaten voor zover deze niet vertrouwelijk zijn en geschikt zijn voor 
verspreiding via het internet (world wide web).  

b) De conceptagenda van een synodevergadering. 
c) De acta van de generale synode voor zover deze vastgesteld en openbaar zijn. 

 
Gerechtigd tot het plaatsen van documenten op de website zijn:  

a) Voor aanvang van de generale synode: de deputaten voorbereiding volgende generale 
synode. 
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b) Gedurende de looptijd van de generale synode: het moderamen van de generale synode. 
c) Na beëindiging van de generale synode: de deputaten voorbereiding volgende generale 

synode.  
 
 

Artikel 2.03: Huishoudelijke Regeling Generale Synode (3). 
14-01-2011 en 29-09-2012 

Materiaal: 
Document 10.047, 2012-01-14: Moderamen concept Huishoudelijke Regeling van de Generale 
Synode Hasselt 2011.  
 
Besluiten: 
1. De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 

Hasselt, besluit het op 14 januari 2012 voorliggende concept van de Huishoudelijke Regeling van 
de Generale Synode Hasselt 2011 vast te stellen na wijziging van de archiefcontrolerende kerk 
volgende synode in ‘DGK-Groningen’ 

2. De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit op 29 september 2012, de taken voor de classes als volgt te verdelen: 
-Bededagen:  classis N-O,  
-Kascontrole deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords en deputaten Ad.artikel 19: classis Z-W 
(in plaats van classis N-O gezien de gehele taakverdeling),  
-Kascontrole deputaten Financieel Beheer: classis N-O ,  
en de op 14 januari 2012 vastgestelde Huishoudelijke Regeling dienovereenkomstig aan te passen. 

 
 

Artikel 2.04: Regeling voor het indienen van revisieverzoeken.  
17-12-2011 

Materiaal: 
Document 9.009: Brief van broeder A. van Egmond ‘Verzoek om gedeeltelijke herziening twee 
generaal synodale regelingen’, zijn 2

e
 verzoek om punt 4 van de Regeling voor het indienen van 

revisieverzoeken zoals vastgesteld op de GS Zwolle 2007/2008 te herzien. 
 
Overwegingen: 

1. In de Regeling voor het indienen van revisieverzoeken vastgesteld op de GS Zwolle 2007/2008 
staat onder punt 4 dat ‘alleen zij die op enigerlei wijze geroepen zijn tot de uitvoering van de 
beslissing, de mogelijkheid hebben tot het doen van een revisieverzoek op basis van art. 31 KO’.  

2. Hiermee lijkt de kerkelijke weg binnen DGK opgebroken voor kerken en kerkleden die vaststellen 
dat in de rechtsgang bij een appelzaak of een andere zaak van particuliere aard niet gehandeld is 
naar Schrift of kerkorde, maar niet op enigerlei wijze geroepen zijn tot de uitvoering van de 
beslissing. Deze kerken en kerkleden mogen volgens de huidige Regeling niet in revisie gaan 
omdat zij niet direct betrokkenen zijn bij de betreffende kwestie. Terwijl er wel een roeping is voor 
alle kerken om te toetsen, of in de rechtsgang bij een appelzaak of andere zaken van particuliere 
aard naar de normen van de Schrift en de kerkorde gehandeld is, zie GS Heemse 1984/1985, 
artikel 124, grond 2.  

3. Het is blijkbaar niet de bedoeling geweest van de GS Zwolle 2007/2008 gezien het feit dat juist die 
synode twee revisieverzoeken van een kerkenraad m.b.t. een appelzaak waarbij hij geen partij in 
geding was wél ontvankelijk verklaarde omdat de revisieverzoeken betrekking hadden op de 
gevolgde rechtsgang. Te wijzen valt hierbij op de volgende artikelen uit de Acta van GS Zwolle 
2007: Artikel 88, Besluit 1, Grond 1; Artikel 90, Besluit m.b.t. ontvankelijkheid. 

 
Besluit: 
De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit de bestaande Regeling voor het indienen van revisieverzoeken onder punt 4 als volgt 
aan te passen:  
‘Wat betreft de gevolgde rechtsgang in appelzaken – ook in zaken van particuliere aard – hebben alle 
kerken en kerkleden het recht om een revisieverzoek in te dienen, waarin zij op basis van artikel 31 
K.O. bewijzen dat in deze rechtsgang niet gehandeld is naar de normen van de Schrift of de kerkorde.’   
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Artikel 2.05:  Rapport van de archivaris.  
17-12-2011 

Materiaal: 
Document 10.006, 2011-10-26: Archiefrapport GS 2009. 
 
Overwegingen: 
1. De archivaris heeft uitstekend werk verricht. 
2. Hij voelt zich niet geschikt voor het opzetten van een documentatiecentrum, omdat dit een heel 

andere  doelstelling heeft dan archiveren. 
3. Een documentatiecentrum is belangrijk voor de kerken en haar leden om de grote daden van God 

te eren.  
4. De archivaris heeft in zijn rapport nuttige aanbevelingen gegeven ter verbetering voor het 

aanleveren van archiefstukken. 
 

Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit: 
1. De archivaris decharge te verlenen over de afgelopen periode. 
2. De archivaris te ontheffen van zijn taak aangaande artikel 17 en 18 van de instructies. 
3. Het moderamen de opdracht te geven met een voorstel te komen om artikel 17 en 18 van de 

instructies toe te delen aan een nieuw in te stellen deputaatschap documentatie. 
4. De aanbevelingen van de archivaris door te sturen aan alle deputaatschappen en de kerken. 
5. De classes aan te sporen om getekende notulen te sturen naar de archivaris (2e scriba). 
 

Artikel 2.06:  Rapport van deputaten ad artikel 49 KO.  
17-12-2011 

Materiaal: 
Stuknummer 2.004: Rapport Deputaten Ad artikel 49 KO. 
 
Overwegingen: 
1. Dat dankbaar geconstateerd mag worden dat er geen noodzaak was voor deputaten om in actie te 

komen bij problemen.  
2. Een financiële paragraaf ontbreekt in de instructies. Dit is echter in de afgelopen periode niet 

problematisch geweest.   
 
Besluit: 
De Generale Synode van  De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit: 
1. De deputaten decharge te verlenen over de afgelopen periode. 
2. De instructie voor deputaten art. 49 aan te vullen met een financiële paragraaf.  
 
Grond: 
Eventueel gemaakte noodzakelijke kosten dienen op een ordelijke manier verrekend te worden. 
 
 

Artikel 2.07: Frequentie bijeenkomen Generale Synode.  
17-12-2011 

Materiaal: 
1. Document 9.001: voorstel classis Noord-Oost tot wijziging vergaderfrequentie Generale Synode. 
2. Document 9.005: voorstel classis Zuid-West tot terugdraaien wijziging art. 46 KO. 
 
Overwegingen:  
1. De Gereformeerde Kerkorde zoals vastgesteld door GS Groningen 1978, kende de volgende tekst 

in art. 46 KO m.b.t. de frequentie:  
‘De generale synode zal eens in de drie jaar worden gehouden, tenzij er dringende redenen zijn 
eerder bijeen te komen.’  

2. Op GS Mariënberg 2005 is het volgende besluit tot aanpassing genomen in art. 20.a.10: ‘Dat art. 46 
KO voorlopig als volgt wordt vastgesteld: De generale synode zal eens in de twee jaar worden 
gehouden, tenzij er dringende redenen zijn eerder bijeen te komen. (…)’.  

Als grond daarvan (7) wordt het volgende gesteld: 
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‘het is belangrijk, m.b.t. art. 46. eerste alinea om zo snel als mogelijk is, te vergaderen en recht te 
kunnen spreken bij appelprocedures; hierbij moet bedacht worden dat door het uitvallen van de 
particuliere synode een rechtsprekende instantie vervalt.’  

3. GS Mariënberg stelt terecht dat met het uitvallen van de particuliere synode een rechtsprekende 
instantie vervalt. Daarmee heeft ze niet uitgesproken dat een verhoging van de frequentie van de 
generale synode de enige mogelijkheid is om in deze leemte te voorzien.  

4. Het handhaven van een frequentie van het bijeenkomen van de synode eens in de twee jaar, heeft 
in de afgelopen zes jaar – mede door de noodzaak van frequente vergadersessies per synode - 
geleid tot perioden van hooguit 1 jaar waarin er geen synode bijeenkwam.  In diezelfde periode van 
slechts één jaar moesten de kerken wachten op het uitkomen van de Acta, alvorens tot ratificatie te 
kunnen overgaan.  Tevens resteerde er voor deputaatschappen slechts ruim een halfjaar om de 
gewenste activiteiten te kunnen ontplooien wilden zij ook nog eens tijdig rapportage richting de 
kerken kunnen doen vóórdat de volgende synode weer zou beginnen.   

5. Met volle erkenning van de noodzaak van hoge inspanningen tijdens de opbouwfase van een 
nieuw kerkverband, blijkt toch een frequentie van eens in de twee jaar van de generale synode een 
zo zware belasting te zijn van individuele ambtsdragers, kerkenraden en deputaatschappen, dat dit 
een negatieve invloed heeft op hun verdere arbeid.  

6. De aanpassing van GS Mariënberg betreft een voorlopige aanpassing. 
7. Het probleem van het onder overweging 2 en 3 genoemde wegvallen van de particuliere synode als 

rechtsprekende instantie, betreft uitsluitend bezwaren die tegen één van de twee classes worden 
ingebracht bij de meerdere vergadering. Hierin kan ook op andere wijze voorzien worden dan door 
de generale synode als hoogste rechtsprekende instantie te gebruiken.   

8. Wanneer er een beroep gedaan moet worden op een rechtsprekende instantie omdat iemand naar 
art. 31 KO van oordeel is dat hem onrecht is aangedaan door één van de twee classes, zou de 
andere classis deze instantie kunnen vormen. Zij kan dan als zodanig worden beschouwd als 
functionerende meerdere vergadering van de aangeklaagde classis.   

9. Het in overweging 8 genoemde voorstel doet recht aan het feit dat ter generale synode 
afgevaardigden van de aangeklaagde classis niet mee mogen beslissen over de rechtsuitspraak; in 
feite beslissen alleen de afgevaardigden van de andere classis op de generale synode. Door de 
functie van rechtsinstantie over te brengen naar de andere classis wordt het recht gediend op 
gelijke wijze als voorheen. Dit geldt uiteraard alleen bij het bestaan van slechts twee classes. 

10. Een dergelijke gewijzigde procedure zal een voorlopig karakter moeten hebben en weer aangepast 
moeten worden zodra er meer classes gevormd zouden worden.  

11. Deze voorgestelde procedure houdt in dat de snelheid waarmee een appelzaak behandeld kan 
worden niet afhangt van de frequentie waarmee de generale synode bijeenkomt, terwijl de 
frequentie waarmee classes vergaderen conform art. 41 KO al vaker is dan die van een particuliere 
synode.   

12. Uiteraard dienen de deputaten appelzaken van beide classes voorbereid te zijn op deze nieuwe 
taak.  

13. Het grote voordeel van deze voorgestelde procedure is dat de frequentie van het bijeenkomen van 
de generale synode weer kan worden teruggedraaid naar eens in de drie jaar, wat ten goede komt 
aan werk en belasting van deputaatschappen, kerkenraden en individuele ambtsdragers, en zo aan 
de opbouw van de kerken en de bearbeiding in de gemeenten. 

14. Indien er een noodzaak is om een synode vervroegd samen te roepen biedt de kerkorde in artikel 
46 daar ruimte voor. 

 
Besluit: 

De Generale Synode van  De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit dat  
1. het besluit van GS Mariënberg in art. 20.a.10 met betrekking tot de voorlopige aanpassing van art. 

46 KO inzake de frequentie van het bijeenkomen van generale synoden wordt teruggedraaid. 
Voortaan zal de generale synode conform de oorspronkelijke tekst van de aangenomen 
Gereformeerde Kerkorde weer eens in de drie jaar gehouden worden. 

2. bij het in beroep gaan tegen één van de classes inzake een particuliere appelzaak conform art. 31 
KO (eerste lid), de andere classis functioneert als meerdere vergadering m.b.t. de rechtspraak. De 
behandelende classis zal hoor en wederhoor van beide partijen toepassen. Dit betreft een 
voorlopige aanpassing die alleen van kracht kan blijven zolang er slechts 2 classes zijn. 

 
Gronden: 
1. De aanpassing van art. 46 KO door GS Mariënberg m.b.t. de frequentie van het houden van de 

generale synoden had een voorlopig karakter. 
2. Het houden van generale synoden eens in de twee jaar blijkt een weerkerende zware belasting te 
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zijn van ambtsdragers, kerkenraden en deputaatschappen. 
3. Bij het bestaan van slechts twee classes kan de andere classis als rechtsinstantie fungeren bij 

particuliere appelzaken. Het afhandelen van deze appelzaken op een generale synode biedt dan 
als zodanig geen voordelen, aangezien afgevaardigden van de aangeklaagde classis niet mee 
mogen stemmen in hun eigen zaak. 

 
 

Artikel 2.08:  Aanwijzing archiefcontrolerende kerk.  
14-01-2012 

Materiaal: 
1. Document 10.047: Huishoudelijke regeling voor generale synoden, GS Hasselt 2011. 
2. Document 10.053, 2012-01-02: Brief van DGK Emmen, verzoek wijziging archiefcontrolerende kerk 

in 2013. 
 
Overwegingen:  
1. DGK Assen was aangewezen om het archief in 2013 te controleren. 
2. DGK Emmen heeft het archief in 2011 gecontroleerd. 
3. DGK Assen is intussen wijkgemeente geworden van DGK Emmen. 
4. Het is niet verstandig als dezelfde kerk tweemaal achtereen de archieven controleert. 
5. Het moderamen stelt voor om in plaats van DGK Assen, DGK Groningen aan te wijzen als 

archiefcontrolerende kerk in 2013. 
 
Besluit:   
De Generale Synode van  De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit DGK Groningen aan te wijzen als archiefcontrolerende kerk in 2013. 
 
 

Artikel 2.09: Rapport Deputaten Onderzoek Synodebesluiten.  
26-05-2012 

Materiaal: 
1. Document 2.001: Rapport Deputaten Onderzoek Synodebesluiten GS Ommen t/m GS Zuidhorn. 
2. Document 2.002: Bijlage 1.1 Deputaten Onderzoek Synodebesluiten, Verslag onderzoek besluiten 

GS Ommen t/m GS Zuidhorn. 
3. Document 2.003: Bijlage 1.2 Deputaten Onderzoek Synodebesluiten, Cumulatief overzicht GS 

Ommen t/m GS Zuidhorn. 
  

BESLUITEN: 
 
Kerkregering. 
 
Artikel 2.09.01: Deputaten kerkrecht en kerkorde. 

26-05-2012 

Materiaal: 
1. GS Leusden 1999, artikel 43 
2. GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 16 -21, 23, 24 

 
Overwegingen: 
1. Door GS Leusden 1999 werd een tijdelijk deputaatschap kerkrecht en kerkorde benoemd dat 

allerlei opdrachten kreeg o.a. met het oog op eventuele herziening van de kerkorde. 
2. Dit deputaatschap heeft allerlei werkzaamheden verricht, opdrachten uitgevoerd en voorstellen 

gedaan die voor onze huidige situatie niet meer van belang zijn. 
3. Een besluit dat nog wel van belang is, is Besluit 3 in artikel 18 van GS Zuidhorn 2002/2003. Dit 

besluit handelt o.a. over het tijdstip waarop besluiten van de generale synode rechtseffect krijgen. 
Daarbij werd o.a. de termijn van ratificatie door de kerkenraden gesteld op 6 maanden na het 
verschijnen van de Acta. Ook werd de mogelijkheid geboden aan gemeenteleden om over besluiten 
die voor hen persoonlijk rechtseffect hadden aan hun kerkenraad te vragen om deze binnen acht 
weken te ratificeren. 
 

Besluit 1:         
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Leusden 1999 in artikel 43 en GS Zuidhorn 2002/2003 in 
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artikel 16 en 17, 18.1, 18.2 en 19 t/m 24 t.a.v. werkzaamheden en benoeming van deputaten kerkrecht 
en kerkorde als zodanig verder geen beoordeling behoeven, zij worden daarom voor kennisgeving 
aangenomen. 
 
Besluit 2:         
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat Besluit 3.3 van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 18 t.a.v. het tijdstip waarop 
besluiten van de generale synode rechtseffect krijgen, gehandhaafd wordt en de kerken daaraan 
gebonden zijn. 
 
Gronden:         
1. De besluiten genoemd in Besluit 1 zijn als zodanig in de huidige situatie niet meer relevant.  
2. Met Besluit 3.3 van artikel 18 van GS Zuidhorn 2002/2003 wordt de rechtsgelijkheid en de 

rechtszekerheid binnen de kerken geregeld.  
 
 

Artikel 2.09.02: Doop geadopteerde kinderen.  
26-05-2012 

Materiaal: 
1. GS Berkel en Rodenrijs 1996, artikel 39 
2. GS Leusden 1999, artikel 36 
3. GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 34 
4. GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 35 
 
Overwegingen: 

1. In verband met nog niet gewijzigde wetgeving besloot GS Berkel en Rodenrijs 1996 in artikel 39 dat 
aan een revisieverzoek m.b.t. uitbreiding van de bestaande praktijk inzake doop van geadopteerde 
kinderen (nog) geen gehoor kon worden gegeven. 

2. In verband met sinds 1998 veranderde wetgeving m.b.t. uit het buitenland geadopteerde kinderen 
heeft de besluitvorming inzake de doop van geadopteerde kinderen door GS Leusden 1999 alsnog 
wijzigingen ondergaan. Deze besluitvorming als zodanig was echter niet eenduidig. Vandaar dat 
GS Zuidhorn 2002/2003 Besluit 2 met bijhorende gronden in artikel 36 van GS Leusden 1999 
vervallen heeft verklaard en opnieuw heeft geformuleerd. 

3. Kern van dit opnieuw geformuleerde besluit is dat aan uit het buitenland geadopteerde kinderen de 
doop mag worden bediend indien aan alle door de Nederlandse overheid voorgeschreven wettelijke 
procedures is voldaan. 

4. De aan de orde gestelde vraag inzake aspirant-adoptiefouders is niet behandeld maar voor 
behandeling tijdens een volgende synode voorgelegd ter beoordeling aan deputaten kerkrecht en 
kerkorde.  

 
Besluit 1:         
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 34 t.a.v. de doop van uit het 
buitenland geadopteerde kinderen gehandhaafd blijven en de kerken daaraan gebonden zijn.  
 
Besluit 2: 
De besluiten van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 35 t.a.v. nadere studie naar het tijdstip van de doop 
van een Nederlands kind dat ter adoptie in een gezin is opgenomen (aspirant-adoptiefouders) worden 
gehandhaafd en voor kennisgeving aangenomen.  
 
Gronden: 

1. In navolging van eerdere synoden, GS Groningen 1978 en GS Heemse 1984/85,  wordt 
gehandhaafd dat de doop bediend mag worden aan op wettige wijze uit het buitenland 
geadopteerde kinderen. 

2. Met betrekking tot de vraag inzake aspirant-adoptiefouders is geen besluit genomen dat beoordeeld 
moet worden.  
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Artikel 2.09.03: Brieven inzake oproep tot steun aan de E.O.  
26-05-2012 

Materiaal: 
Generale Synode Ommen 1993, artikel 93 
Generale Synode Berkel en Rodenrijs 1996, artikel 36 
 
Overwegingen: 
1. Het gaat in art. 93 van GS Ommen 1993 om een uitspraak over een brief van een broeder en 

zuster uit 1993, die inhoudelijk niet bekend is. Datzelfde geldt voor de brief van de broeder uit 1996.  
2. Wel is het een feit dat de EO een interkerkelijke omroep is en een vals evangelie verspreidde en 

verspreidt. Daardoor staat het een publieke aanbeveling door een hoogleraar in de weg (art 18 
KO). 

 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit de besluiten van GS Ommen 1993 in artikel 93 en GS Berkel en Rodenrijs 1996 in 
artikel 36 voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Grond: 
Omdat de brieven niet bekend zijn is het nu niet te beoordelen of er inhoudelijk is aangetoond dat de 
oproep tot steun aan de EO in strijd is met het ondertekeningsformulier voor predikanten. Daardoor is 
ook niet te beoordelen of het synodebesluit onjuist dan wel juist is.  
 
 

Artikel 2.09.04: Toepassing art. 42 KO.  
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Berkel en Rodenrijs1996, artikel 37 
 
Overweging: 
Het betreft hier besluiten inzake een bezwaar van een broeder m.b.t. de toepassing van artikel 42 KO. 
Over deze zaak ontbreken nadere gegevens. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Berkel en Rodenrijs 1996 in artikel 37 t.a.v. de toepassing 
van artikel 42 KO gehandhaafd blijven en de kerken daaraan gebonden zijn. 
 
Grond: 
De thans zittende synode is niet geroepen om deze kwestie nader te beoordelen omdat het hier om 
een toepassing gaat van artikel 42 KO in een concrete situatie. 
 
 

Artikel 2.09.05: Art. 65 en 67 KO: a) Bezwaar tegen interpretatie artikel 65 KO tweede lid 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Leusden 1999, artikel 38 
 
Overweging: 
Het betreft hier een besluit inzake een bezwaar tegen het besluit van GS Berkel en Rodenrijs 1996 dat 
‘artikel 65 KO tweede lid betrekking heeft op elke officiële eredienst’. Terecht besluit GS Leusden 1999 
dat dit artikel per analogie ook richtinggevend is voor andere erediensten. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat het besluit van GS Leusden 1999 in artikel 38 t.a.v. het tweede lid van artikel 
65 KO gehandhaafd blijft en de kerken daaraan gebonden zijn. 
 
Grond: 
Het tweede lid van artikel 65 is per analogie ook richtinggevend voor andere erediensten. 
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Artikel 2.09.06: Art. 65 en 67 KO. 

b. Voorstel tot wijziging artikel 65 KO en andere artikelen.  
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Leusden 1999, artikel 39 
 
Overweging: 
Het betreft hier voorstellen tot wijzigingen van kerkordeartikelen die niet in de kerkelijke weg aan de 
orde zijn gesteld. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat het besluit van GS Leusden 1999 in artikel 39 t.a.v. wijzigingen in 
kerkordeartikelen gehandhaafd blijft en de kerken daaraan gebonden zijn. 
 
Grond: 
De voorgestelde wijzigingen zijn niet in de kerkelijke weg aan de orde gesteld (artikel 30 KO). 
 
 

Artikel 2.09.07: Art. 65 en 67 KO: 

c) Bezwaar tegen interpretatie artikel 65 KO (de term 'keurslijf') 
26-05-2012 

Materiaal: 

GS Leusden 1999, artikel 40 
GS Mariënberg 2005, art. 25.F 
 
Overwegingen: 
1. Het betreft hier een besluit inzake bezwaren tegen een besluit van GS Berkel en Rodenrijs 1996 

inzake het functioneren van art. 65 KO.  
2. Het betreffende besluit van GS Berkel en Rodenrijs 1996 is door GS Mariënberg 2005 vervallen 

verklaard, aangezien het geen recht doet aan de aard en bedoeling van de kerkorde.  
3. De bij GS Leusden 1999 ingebrachte bezwaren zijn door GS Mariënberg 2005 als terechte 

bezwaren aangemerkt. 
 

Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat het besluit van GS Leusden 1999 in artikel 40 t.a.v. de interpretatie van artikel 
65 KO vervallen is en de kerken daaraan niet gebonden zijn. 
 
Gronden: 
1. GS Mariënberg 2005 heeft het besluit van artikel 40 van GS Leusden 1999 waartegen bezwaar 

werd gemaakt vervallen verklaard in artikel 25 F.  
2. In het onderhavige bezwaarschrift worden bezwaren aangevoerd die ook verwoord zijn door GS 

Mariënberg 2005 als onderbouwing van haar besluit.   
 

 

Artikel 2.09.08: Art. 65 en 67 KO: 

d) Verzoek m.b.t. besluitvorming en bezwaar tegen de term 'keurslijf'. 
         26-05-2012 

Materiaal: 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 208 
GS Mariënberg 2005, artikel 25.II.F.  
 
Overwegingen: 

1. Het eerste besluit betreft een verzoek om voortaan geen onduidelijke uitzonderingssituaties meer in 
een besluit op te nemen. Gezien de voorbeelden die worden genoemd een terecht verzoek omdat 
daaruit blijkt dat eerdere besluiten ondergraven werden door de bij de besluiten opgenomen 
uitzonderingssituaties. 

2. Het tweede besluit betreft een verzoek om uit het midden van de kerken weg te nemen de 
gebruikte term ‘keurslijf’ ten aanzien van de kerkorde, en er bij de kerkenraden op aan te dringen 
zich aan de regels van de kerkorde te houden. Door GS Zuidhorn 2002/2003 werd t.a.v. dit laatste 
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verwezen naar de door haar opgestelde Koersbepaling m.b.t. de effectuering van artikel 65 en 67 
van de kerkorde. 

3. GS Mariënberg 2005 heeft in art. 25.II.F het besluit m.b.t. de onder punt 2 genoemde 
Koersbepaling vervallen verklaard omdat deze zorgt voor independentisme, wildgroei en ontbinding 
van het kerkverband. 
 

Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 208 t.a.v. twee verzoeken 
van de raad van de Gereformeerde Kerk te Rijnsburg, vervallen zijn en dat de kerken daaraan niet 
gebonden zijn. 
 
Gronden: 
1. Een generale synode dient duidelijke besluiten te nemen zonder daarin allerlei 

uitzonderingssituaties op te nemen voor plaatselijke kerken.  
2. De term ‘keurslijf’ t.a.v. de kerkorde is onjuist want daardoor wordt de indruk gewekt dat de 

kerkorde een strak harnas is terwijl het om schriftuurlijke verplichtingen gaat tot bewaring van de 
eenheid van de plaatselijke kerken. 

3. Artikel 84 van de kerkorde stelt duidelijk genoeg dat de kerkelijke vergaderingen zich erop zullen 
toeleggen dat zij de bepalingen van de kerkorde na zullen leven zolang ze niet door de generale 
synode zijn veranderd. 

 
 

Artikel 2.09.09: Art. 65 en 67 KO. 

e) Revisieverzoeken m.b.t. besluiten over de artikelen 65 en 67 van de KO. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Zuidhorn 2002, artikel 55 
GS Mariënberg 2005, artikel 25.F 
GS Emmen 2009/2010, artikel 36 
 
Overweging: 

Het betreft hier een besluit inzake bezwaren tegen besluiten van GS Berkel en Rodenrijs 1996 in 
artikel 43 en GS Leusden 1999 in artikel 49. De besluiten in artikel 43 van GS Berkel en Rodenrijs 
1996 en de besluiten in artikel 49 van GS Leusden 1999 die gaan over of in verband staan met de 
orden van dienst en de bijbehorende liturgie, zijn door GS Mariënberg 2005 en GS Emmen 2009/2010 
vervallen verklaard. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat het besluit van GS Zuidhorn in artikel 55 t.a.v. de revisieverzoeken vervallen is 
en de kerken daaraan niet gebonden zijn. 
 
Gronden: 
1. De ingediende bezwaren richten zich tegen synodebesluiten die door GS Mariënberg 2005 al 

vervallen zijn verklaard. 
2. Terecht werd bezwaar gemaakt tegen besluiten die independentisme en allerlei wildgroei in de 

liturgie tot gevolg hadden. 
 
 

Artikel 2.09.10: Vertegenwoordiging bij andere kerkgenootschappen 
26-05-2012 

Materiaal: 
Generale Synode Zuidhorn 2002/2003, artikel 48 
Generale Synode Mariënberg 2005, artikel 25.II. I 
Generale Synode Zwolle 2007, artikel 66 
 
Overwegingen: 
1. Het regelen van een officiële vertegenwoordiging bij officiële gebeurtenissen in andere 

kerkgenootschappen kan geen zaak van een plaatselijke kerk zijn. Als een plaatselijke kerk 
hierover zou moeten beslissen wordt  willekeur en independentisme in de hand gewerkt. 

2. De Generale Synode van Mariënberg 2005 had zich al uitgesproken over bezwaren inzake 
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vertegenwoordiging van de kerken (artikel 25.II.I). In artikel 66 van GS Zwolle 2007, dat handelt 
over Contacten met de Hoge Overheid wordt dit nog weer aangehaald en opnieuw uitgesproken, 
zie daarvoor grond 2.4 onder de besluiten van art. 66. 

3. Voor argumenten om geen erediensten van andere kerkgenootschappen te bezoeken zij verwezen 
naar artikel 25.II.I van de GS Mariënberg 2005. 

4. Het besluit van GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 48 is juist. Maar de gronden zijn ontoereikend in het 
licht van de hierboven genoemde overwegingen 1 en 2.  
 

Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat het besluit van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 48 t.a.v. vertegenwoordiging 
bij officiële gebeurtenissen in andere kerkgenootschappen voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Grond: 
Artikel 48 van GS Zuidhorn 2002/2003 betreft een afwijzing van een bezwaarschrift tegen een zaak, 
waarvan de betreffende synodebesluiten inmiddels door GS Mariënberg (art. 25.II.I) vervallen zijn 
verklaard.   
 
 

Artikel 2.09.11: Bezwaarschrift inzake medewerking aan crematie. 
26-05-2012 

Materiaal: 
Generale Synode Zuidhorn 2002/2003, artikel 62 
 
Overwegingen: 

1. Een broeder had bezwaar gemaakt tegen een regeling van een kerkenraad om onder 
omstandigheden uit pastorale motieven toe te laten dat ambtelijke zorg wordt gegeven in en/of rond 
een samenkomst in het kader van een crematie. De broeder ziet dit als een innerlijke strijdigheid 
met het afkeuren van een crematie door diezelfde kerkenraad. 

2. Zijn appel werd afgewezen door classis en particuliere synode. 
3. De Heilige Schrift leert ons dat begraven de wijze is waarop wij met ons gestorven lichaam moeten 

omgaan, als zijnde ook eigendom van Christus die ons heeft gekocht naar lichaam en ziel.  
4. Het cremeren van gestorven lichamen is – buiten de noodzaak daartoe in zeer bijzondere 

omstandigheden zoals bij epidemieën – niet passend bij het christelijke getuigenis, dat het lichaam 
wordt gezaaid om opgewekt te worden op de jongste dag.  

5. Het afkeuren van crematie dient te zijn met woorden en daden. Dat laatste houdt in dat er geen 
medewerking aan een samenkomst verbonden aan een crematie kan worden gegeven door 
ambtsdragers, behalve in de onder 4 aangegeven bijzondere omstandigheden. 

6. Die bijzondere omstandigheden kunnen wel nopen tot een intensieve pastorale begeleiding, maar 
juist niet op de betreffende samenkomst. 

7. De kerkrechtelijke bezwaren inzake de door de broeder uitgevoerde procedure zijn niet goed te 
beoordelen. Het feit echter dat zijn zaak inhoudelijk toch is behandeld, maakt dit minder relevant. 

 

Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat het besluit van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 62 t.a.v. de medewerking aan 
crematie vervallen is en de kerken daaraan niet gebonden zijn. 
 
Gronden: 
1. Een crematie dient in het algemeen te worden afgekeurd als niet passend bij het Evangelie. 
2. Het verlenen van medewerking door een ambtsdrager aan een samenkomst die is verbonden aan 

een crematie, waarbij een begrafenis tot de mogelijkheden behoort, verdraagt zich niet met deze 
afkeuring. Dat geldt ook als men bijzondere pastorale zorg tijdens deze samenkomst noodzakelijk 
zou achten.  
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Artikel 2.09.12: Preekbevoegdheid niet-beroepbare theologen. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 46  
 
Overweging: 
Het voorstel is niet in de aangewezen kerkelijke weg op de tafel van de synode gekomen. 
 

Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat het besluit van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 46 t.a.v. preekbevoegdheid 
van niet-beroepbare theologen gehandhaafd blijft en de kerken daaraan gebonden zijn. 
 
Grond: 

Een nieuw voorstel binnen de kerken dient inderdaad naar art. 30 KO eerst in mindere vergaderingen 
te worden behandeld.  
 
 

Artikel 2.09.13: Revisieverzoeken m.b.t. toetsing Liedboekliederen. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 54 
GS Mariënberg 2005, artikel 25.II.Ec. 
 
Overwegingen: 
1. GS Mariënberg 2005 heeft reeds onder uitvoerige argumentatie de in de revisieverzoeken 

aangevochten besluiten van GS Leusden 1999 (art. 58 en 60) t.a.v. toetsing en invoering van 
Liedboekliederen afgewezen.  

2. Kennelijk was de drang om op zeer korte termijn zeer vele nieuwe liederen, waartegen inhoudelijke 
bezwaren verwacht mochten worden, zo groot dat GS Leusden 1999 het toetsingsrecht van 
individuele leden zonder enige grond had ingeperkt. 

3. De beantwoording door GS Zuidhorn 2002/2003 van de bezwaren die tegen deze beperking in een 
groot aantal revisieverzoeken waren ingebracht, getuigt niet van een ondubbelzinnig vasthouden 
aan art. 30, 31, 33 en 35 KO.  

  
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 54 t.a.v. revisieverzoeken 
m.b.t. het toetsingsrecht van nieuwe kerkliederen (GS Leusden 1999 art. 58 en 60), vervallen zijn en 
dat de kerken daaraan niet gebonden zijn. 
 
Gronden: 
1. Besluiten m.b.t. de toetsing en inhoud van Liedboekliederen waren door GS Mariënberg 2005 (art. 

25.II. Ec) reeds vervallen verklaard. 
2. Het toetsingsrecht van kerkliederen door individuele kerkleden heeft rechtsreeks te maken met het 

functioneren van art. 31 KO in de kerken. 
 

 

Artikel 2.09.14: Bezwaarschrift inzake vrouwenstemrecht. 
26-05-2012 

Materiaal:  
GS Berkel en Rodenrijs 1996, artikel 30 
GS Mariënberg 2005, art. 25.II. A. 
 
Overwegingen: 
1. GS Mariënberg 2005 heeft zich reeds uitgebreid uitgesproken over besluiten van GS Ommen 1993 

en GS Berkel en Rodenrijs 1996 inzake het vrouwenstemrecht. Zij heeft deze moeten afwijzen als 
ingaande tegen kerkorde en de Schrift. 

2. Eén van de gronden van GS Mariënberg 2005 luidt:  
‘In besluit 1 van artikel 24 wordt door GS Ommen 1993 geen recht gedaan aan artikel 30, 31 en 33 
KO. De zaak van het vrouwenstemrecht was afgehandeld door de GS Groningen-Zuid 1978. Een 
beroep tegen een uitspraak van een kerkelijke vergadering moet voor de eerstvolgende 
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samenkomst van de meerdere vergadering, waarop men zich beroept, geschieden (art. 31 KO). 
Ten aanzien van een revisieverzoek is vereist, dat daarin een nieuw punt naar voren wordt 
gebracht (art. 30 KO). Wat eenmaal is afgehandeld, moet niet opnieuw aan de orde worden 
gesteld, tenzij men van oordeel is dat wijziging noodzakelijk is (art. 33 KO). Bij het wel opnieuw aan 
de orde stellen gelden de regels van Kampen 1975, art. 110.’   

3. Het onderhavige bezwaarschrift was gericht tegen de PS. Er was van de kant van GS Zuidhorn 
2002/2003 geen bezwaar tegen de procedure die de indiener heeft gevolgd of de vorm van het 
bezwaarschrift. 

4. Eén van de gronden in het onderhavige bezwaarschrift was dat GS Ommen 1993 heeft gehandeld 
tegen art. 33 KO. 

 
Besluit: 

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat het besluit van GS Berkel en Rodenrijs 1996 in artikel 30 t.a.v. bezwaren 
inzake vrouwenstemrecht vervallen is en dat de kerken daaraan niet gebonden zijn. 
 
Grond: 

GS Berkel en Rodenrijs 1996 heeft onterecht bezwaren tegen het besluit van het vrouwenstemrecht 
die waren gegrond op de kerkenorde, afgewezen. 
 
 

Artikel 2.09.15: De term ‘huwelijksbevestiging’ m.b.t. artikel 70 K.O. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Leusden 1999, artikel 53 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 40 
 
Overwegingen: 
1. De invoering van een nieuw huwelijksformulier in 1999 waarin de term ‘bevestiging’ ontbrak 

noodzaakte de generale synoden om zich te bezinnen op de vraag of de term ‘bevestiging’ uit 
artikel 70 KO vervangen moest worden. 

2. Tijdens GS Mariënberg 2005 is het nieuwe huwelijksformulier dat tijdens GS Leusden 1999 
definitief werd vastgesteld, afgewezen, o.a. vanwege het feit dat hierin geen goed Bijbels onderwijs 
werd gegeven ten aanzien van de onderscheiden taken van man en vrouw binnen het huwelijk.  

3. Vanwege het afwijzen van het nieuwe huwelijksformulier vervalt de noodzaak om artikel 70 KO te 
wijzigen. 

4. In het huwelijksformulier zoals dat te vinden is op pagina 555 van het Gereformeerd Kerkboek 
wordt, in navolging van artikel 70 KO, gesproken over de ‘bevestiging’ van het huwelijk. 
Deze kerkelijke bevestiging van het huwelijk houdt in dat het inmiddels gesloten huwelijk wordt 
verankerd in Gods Woord in het midden van de gemeente.   

5. Het woord ‘bevestiging’ als zodanig behoeft geen wijziging omdat het onderscheid met de ‘sluiting’ 
van het huwelijk door de burgerlijke gemeente voldoende duidelijk is. 

 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Leusden 1999 in artikel 53 en van GS Zuidhorn 
2002/2003 in artikel 40, t.a.v. de term  ‘huwelijksbevestiging’ vervallen zijn en dat de kerken daaraan 
niet gebonden zijn. 
 
Gronden: 
1. Aangezien het nieuwe huwelijksformulier door GS Mariënberg 2005 (art. 25 Eb) is afgewezen 

vervalt de noodzaak om te onderzoeken of en hoe artikel 70 KO gewijzigd dient te worden. 
2. Er is ook geen enkele noodzaak om de term ‘bevestiging’ te vervangen omdat er voldoende 

onderscheid is tussen de burgerlijke sluiting van het huwelijk en de kerkelijke bevestiging van het 
huwelijk.   
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Artikel 2.09.16: Huwelijksbevestiging en belijdenis. 
26-05-2012 

Materiaal 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 49 
 
Overwegingen: 
1. In het verzoek van appellant wordt gevraagd om uit te spreken: ‘Alleen huwelijken van belijdende 

leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland kunnen kerkelijk bevestigd worden’. Opvallend is 
echter dat appellant zelf al twee uitzonderingen daarop noemt. 

2. Daarnaast vraagt hij om een nadere bepaling bij artikel 70 KO terwijl hij zijn vraag volgens GS 
Zuidhorn 2002/2003 verbindt aan artikel 62 KO. 

3. Aangezien de onderhavige stukken van het verzoek ontbreken is het nu niet mogelijk om het 
verzoek van appellant en het besluit van GS Zuidhorn 2002/2003 op zijn merites te beoordelen. 

 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat het besluit van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 49 t.a.v. huwelijk en belijdenis 
gehandhaafd wordt en de kerken daaraan gebonden zijn. 
  
Grond: 
Vanwege het ontbreken van de onderhavige stukken is het niet mogelijk om het verzoek van appellant 
en het besluit van GS Zuidhorn 2002/2003 nader te beoordelen. 
 
 

Artikel 2.09.17: Regeling inzake herbenoemingen. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Ommen 1993, artikel 88 
 
Overwegingen: 
1. Het wisselen van personen in deputaatschappen wordt inderdaad als nuttig en wenselijk gezien. 
2. Daarentegen is het inderdaad ongewenst deskundigen te laten aftreden als er geen goede 

vervanging gevonden kan worden. 
 

Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op  26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Ommen 1993 in artikel 88 t.a.v. Regeling inzake 
herbenoeming gehandhaafd blijven en dat de kerken daaraan gebonden zijn.  
 
Gronden: 
1. Gezien de omvang van het kerkverband zou het niet vaker dan twee keer tot herbenoeming 

overgaan er toe kunnen leiden dat de deputaatschappen niet voldoende ingevuld kunnen worden. 
2. Echter grond 4 van GS Ommen 1993 in art. 88, biedt hiervoor een juiste oplossing.  
 
 

Artikel 2.09.18: Aantal deputaatschappen. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 207 
 
Overweging: 

Het betreft hier een besluit naar aanleiding van een verzoek om voor de toekomst het aantal synodale 
deputaatschappen of hun opdrachten te beperken.  
Dit besluit behoeft geen nadere beoordeling.  
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat het besluit van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 207 t.a.v. het verzoek om 
beperking van het aantal deputaatschappen of hun opdrachten gehandhaafd blijft en voor 
kennisgeving wordt aangenomen. 
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Grond: 
Het besluit als zodanig is een kennisgeving dat de Generale Synode oog heeft voor de aangevoerde 
bezwaren. 
 
 
 

Pastoraat en diaconaat 
 
Artikel 2.09.19: Steunpunt gemeenteopbouw. 

26-05-2012 
Materiaal: 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 120 
 
Overwegingen: 
1. Gemeenteopbouw en de toerusting en ondersteuning daarvan binnen de kerken is een belangrijk 

onderwerp binnen de kerk. 
2. Besluiten die in het verleden genomen zijn kunnen door diepingrijpende ontwikkelingen als de 

recente vrijmaking met sterke reductie van omvang van het kerkverband, hun praktische 
toepasbaarheid verliezen. 

3. Gemeenteopbouw is en blijft een belangrijke zaak voor de plaatselijke kerkenraden (art. 16, 20-22 
KO), eventueel met hulp van de classis (art. 41, 43 KO).  

 
Besluit: 

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat het besluit van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 120 t.a.v. ondersteuning 
gemeenteopbouw vervallen is en dat de kerken daaraan niet gebonden zijn. 
 
Gronden: 
1. De primaire opdracht tot gemeenteopbouw en de toerusting daartoe, ligt bij plaatselijke 

kerkenraden eventueel ondersteund door de classis.  
2. Door de recente vrijmaking (2003) zijn mogelijkheden tot een verantwoorde vorm van landelijke 

ondersteuning op het gebied van gemeenteopbouw gewijzigd. 
 
 

Artikel 2.09.20: Toerusting jongeren. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 122 
 
Overwegingen: 
1. De toerusting van jongeren en ondersteuning daarvan binnen de kerken is een belangrijk 

onderwerp binnen de kerk. 
2. Besluiten die in het verleden genomen zijn kunnen door diepingrijpende ontwikkelingen als de 

recente vrijmaking met sterke reductie van omvang van het kerkverband, hun praktische 
toepasbaarheid verliezen. 

3. Het blijft belangrijk voor de kerk de onder 1 genoemde taken voor ogen te blijven houden en zorg te 
blijven dragen voor een praktische uitvoering die aansluit bij de gegeven omstandigheden en 
mogelijkheden. 

4. Echter de taak voor de toerusting van jongeren ligt primair bij de plaatselijke kerkenraden (art. 16, 
20-22 KO) eventueel met hulp van de classis (art. 41, 43 KO). 

 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat het besluit van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 122 t.a.v. toerusting van 
jongeren vervallen is en dat de kerken daaraan niet gebonden zijn. 
 
Gronden: 
1. De primaire opdracht tot de toerusting van jongeren ligt bij plaatselijke kerkenraden eventueel 

ondersteund door de classis.  
2. Door de recente vrijmaking (2003) zijn mogelijkheden tot een verantwoorde vorm van landelijke 

toerusting van jongeren gewijzigd. 
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Artikel 2.09.21:Pastorale zorg aan doven en slechthorenden. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Ommen 1993, artikel 42 
GS Berkel en Rodenrijs 1996, artikel 55 
GS Leusden 1999, artikel 69 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 97 
GS Emmen 2009, artikel 35 
 
Overwegingen: 
1. Doven en slechthorenden vormen een groep mensen binnen de kerk met een geheel eigen 

handicap. 
2. Er zijn vele groepen te onderscheiden binnen de kerk die op grond van een bepaalde 

overeenkomst zijn in te delen. Te denken valt aan o.a. kleuters, kinderen, bejaarden, 
hoogopgeleiden, laagopgeleiden, mensen met een verstandelijke beperking en vele geestelijke 
gradaties. 

3. Het kan wenselijk zijn om voor onderscheiden doelgroepen, zoals doven en slechthorenden, 
passende hulpmiddelen te gebruiken binnen de eredienst. 

4. Het is de vraag of het Schriftuurlijk is om voor onderscheiden groepen een predikant te benoemen. 
Nog afgezien van de vraag of dat in de praktijk haalbaar is. 

5. Ambtsdragers zullen in hun pastorale bearbeiding van de gemeente ieder zo veel mogelijk op 
zijn/haar niveau behandelen. Om dit te verwezenlijken worden immers de meest bekwame 
broeders tot het ambt gekozen. Maar dat betekent dus niet dat iedereen een op zijn niveau 
aangepaste ambtsdrager krijgt. 

6. De gemeente van Christus bestaat uit leden met de meest uiteenlopende kwaliteiten, gaven en 
beperkingen, en toch hebben allen maar één Hoofd, nl. Christus (zie bijv. Ef. 5: 23). 

7. Er wordt in de Heilige Schrift geen onderscheid gemaakt tussen ambtsdragers met het oog op de 
verscheidenheid van de gemeente. Er wordt benadrukt dat er vele gaven zijn, maar één Geest en 
dat allen leden zijn van het ene lichaam. Daarbij is de een de ander tot nut (1 Cor. 12). Zie hiervoor 
ook de gronden C.2.4.1. en C.2.4.2. bij besluit C.2.3. van art. 35 van GS Emmen 2009/2010. 

 
Besluit: 

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Ommen 1993 in artikel 43; van GS Berkel en Rodenrijs 
1996 in artikel 56; van GS Leusden 1999 in artikel 69 en van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 97 
t.a.v. pastorale zorg aan doven en slechthorenden vervallen zijn en dat de kerken daaraan niet 
gebonden zijn. 
 
Gronden: 
1. De Heilige Schrift geeft ons geen aanwijzingen voor het feit dat verschillende doelgroepen binnen 

de kerk een eigen ambtsdrager of predikant krijgen toegewezen. 
2. Met name de gronden onder besluit 2 van artikel 42 van GS Ommen 1993, waarin de motivatie 

voor het instellen van een predikant ten behoeve van pastorale arbeid speciaal aan doven en 
slechthorenden wordt verwoord, geven geen enkele Schriftuurlijke basis aan. De teksten die wel 
worden aangehaald geven de noodzaak van de prediking van het evangelie weer. En vervolgens 
wordt er op gewezen dat doven en slechthorenden daar moeite mee hebben.  

3. De argumentatie die wordt gebruikt om een predikant voor deze doelgroep af te zonderen zou met 
evenveel kracht gebruikt kunnen worden om predikanten af te zonderen voor andere speciale 
doelgroepen binnen de kerk. 

4. Ook in de belijdenisgeschriften van de kerk en het bevestigingsformulier voor predikanten lezen we 
niet dat de gemeente in groepen ingedeeld moet worden en dat er voor onderscheiden groepen 
ambtsdragers en/of predikanten kunnen worden aangesteld. 

5. De overige genoemde besluiten, naast besluit 2 in art. 42 van GS Ommen 1993, vloeien alle voort 
uit het feit dat er een predikant is/wordt aangesteld voor de genoemde doelgroep en kunnen 
daarmee alle als vervallen worden beschouwd zonder nadere argumentatie. 
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Artikel 2.09.22:Geestelijke verzorging militairen.  

a) GS Ommen1993 en GS Berkel en Rodenrijs 1996. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Ommen 1993, artikel 43 
GS Berkel en Rodenrijs 1996, artikel 56 
 
Overwegingen: 
1. Het is een goede zaak dat er aandacht geschonken wordt aan hen die beroepsmatig in militaire 

dienst zijn of gaan. Echter, de huidige situatie van de kerken heeft de mogelijkheden daartoe zeer 
beperkt.  

2. De genoemde besluiten bevatten ook elementen die niet meer van toepassing zijn. Zoals de 
samenwerking van deputaten met het GVI en het GMV. 

 
Besluit 1: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit de besluiten 1 en 2 van GS Ommen 1993 in artikel 43 voor kennisgeving aan te 
nemen. 
 
Besluit 2: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten 3, 4 en 5 van GS Ommen 1993 in artikel 43 en de besluiten van 
GS Berkel en Rodenrijs 1996 in artikel 56 t.a.v. geestelijke verzorging van militairen vanwege 
praktische redenen in de huidige situatie niet toepasbaar zijn; deze besluiten dienen in de toekomst 
herbeoordeeld te worden in het licht van de ontstane situatie. 
 
Gronden:  
1. De besluiten 1 en 2 van GS Ommen 1993 in art. 43 vloeien voort uit eerder gegeven opdrachten 

door GS Leeuwarden 1990. Ze zijn principieel aanvaardbaar. 
2. De overige besluiten handelen over het aanstellen van een legerpredikant, zijn taken en over 

nieuwe opdrachten aan deputaten. In de huidige situatie is hiervan geen gebruik te maken. 
3. Deze overige besluiten bevatten onderdelen die in de toekomst mogelijk toepasbaar kunnen  zijn.  
 
 

Artikel 2.09.23:Geestelijke verzorging militairen,  

b) GS Zuidhorn 2002/2003. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 99 
 
Overwegingen: 
1. De meeste regelingen m.b.t. de geestelijke verzorging van de militairen zijn overeenkomstig de 

kerkorde en de belijdenis van de kerk. 
2. Een nadrukkelijke uitzondering hierop vormt de interkerkelijke samenwerking met de Christelijke 

Gereformeerde Kerken die wordt voorgestaan. Dit komt tot uiting in besluit 3 (met grond 3) en 
besluit 4.l. Niet helemaal duidelijk is daardoor of de omschrijving ‘gereformeerde militairen’ 
uitsluitend betrekking heeft op leden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). 

3. Een verwant artikel (GS Zuidhorn 2002/2003, art. 101) dat handelt over de bediening van het 
avondmaal in crisisgebieden is door GS Zwolle 2007 strijdig bevonden met art. 60 en 61 van de KO 
en art. 27-29 en 35 van de NGB, en op grond daarvan vervallen verklaard.  

 
Besluit 1: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat besluit 1 van art. 99 van GS Zuidhorn 2002/2003 t.a.v. dechargeverlening aan 
deputaten voor kennisgeving wordt aangenomen. 
 
Besluit 2: 
De Synode spreekt voorts uit dat de besluiten 2 en 4 behoudens 4.l. van art. 99 van GS Zuidhorn 
2002/2003 t.a.v. de geestelijke verzorging van militairen vanwege praktische redenen in de huidige 
situatie niet toepasbaar zijn; deze besluiten dienen in de toekomst herbeoordeeld te worden in het licht 
van de ontstane situatie.  
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Besluit 3: 
De Synode spreekt tevens uit dat besluiten 3 en 4.l. van art. 99 van GS Zuidhorn vervallen zijn, en dat 
de kerken daaraan niet gebonden zijn.  
 
Gronden: 
1. Aangezien het gevoerde beleid en de aangeduide regelingen in overeenstemming zijn met de KO 

en de belijdenis, dienen ze ter kennisgeving te worden aangenomen (besluit 1) of te worden 
gehandhaafd (besluit 2). 

2. De interkerkelijke samenwerking heeft ook bij de inrichting van deze pastorale zorg zijn intrede 
gedaan, en is op grond van strijdigheid met art. 27-29 NGB af te wijzen (besluit 3).  

   
 

Artikel 2.09.24: Seksueel misbruik in kerkelijke relaties. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Leusden 1999, artikel 71 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 102 
 
Overwegingen: 
1. Seksueel misbruik door ambtsdragers maakt hen ongeschikt voor de uitoefening van hun ambt, ook 

al zou de zonde door hen worden beleden. Tevens is het een schande voor de kerk van Jezus 
Christus wanneer deze zonden bestaan of zelfs zouden worden getolereerd. 

2. De kerk zal ernst moeten maken met het voorkómen, ontdekken en bestrijden van deze zonden, als 
wel met het bieden van hulp aan eventuele slachtoffers. Dat geldt zeker in de huidige maatschappij 
waarin de wereld de seksualiteit zo opdringt via de media.  

3. In het verleden was er een meldpunt seksueel misbruik bij de Stichting De Driehoek (zie art. 71 GS 
Leusden 1999). In artikel 71 (GS Leusden 1999) werd een studiedeputaatschap ingesteld met de 
opdracht zich te verbinden aan de Stichting De Driehoek. Vervolgens werden in artikel 102 (GS 
Zuidhorn 2002/2003) een meldpunt, een beroepscommissie en een klachtencommissie ingesteld 
(besluit 3). Daarbij werd tevens gezocht naar aansluiting met de CGK en de NGK.  

4. In verband met de huidige kerkelijke situatie waarbij een in punt 3 genoemde samenwerking wordt 
afgewezen en de omvang van het kerkverband klein is, zal van de genoemde faciliteiten geen 
gebruik gemaakt worden. 

5. Wel zal de aanpak van de problematiek van seksueel misbruik nadrukkelijk binnen de kerken 
aandacht dienen te houden.  

 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Leusden 1999 in artikel 71 en van GS Zuidhorn 
2002/2003 in artikel 102 t.a.v. sexueel misbruik in kerkelijke relaties vervallen zijn en dat de kerken 
daaraan niet meer gebonden zijn. 
 
Grond: 
De besluiten uit de hierboven genoemde artikelen van GS Leusden 1999 en GS Zuidhorn 2002/2003 
zijn in deze vorm niet te gebruiken, omdat er geen kerkelijke relatie bestaat tussen De Gereformeerde 
Kerken en De Driehoek, alsmede de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands 
Gereformeerde Kerken. 
 
 

Artikel 2.09.25: Diaconale zaken. 
26-05-2012 

Materiaal 
GS Berkel en Rodenrijs 1996, artikel 33, 34, 35 
GS Leusden 1999, artikel 68 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 104 
GS Emmen 2009/2010, artikel 14 
 
Overwegingen: 
1. De synodebesluiten van GS Berkel en Rodenrijs 1996, art. 33-35, van GS Leusden 1999, art. 68 en 

van GS Zuidhorn 2002/2003, art. 104 m.b.t. diaconale zaken zijn een vervolg op de besluiten die 
zijn genomen door GS Ommen 1993 in de art. 31-33. Over deze laatstgenoemde besluiten van GS 
Ommen 1993 heeft GS Emmen 2009 zich uitgesproken in art. 14.  
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2. Er worden allerlei zaken genoemd die niet meer relevant zijn in de huidige situatie.  Zo wordt er 
gesproken over deputaten diaconale zaken (GS Berkel en Rodenrijs 1996, art. 33), over een 
Generaal Diaconaal Deputaatschap (is deputaten diaconale zaken vanaf art. 34 GS Berkel en 
Rodenrijs 1996) en een Stichting Diaconaal Steunpunt (deze wordt ontbonden in besluit 3 van art. 
68.3 van GS Leusden 1999 en gecontinueerd in besluit 2 van art. 104 van GS Zuidhorn 
2002/2003). Ook zien we in de instructies opdrachten tot samenwerking met de Dagelijkse Leiding 
van de Theologische Universiteit en deputaten Steunpunt Gemeenteopbouw (besluit 6 van art.104 
van GS Zuidhorn 2002/2003). 

3. Mogelijk bevatten de genoemde instructies voor het Generaal Diaconaal Deputaatschap, genoemd 
in verschillende artikelen, elementen die in de toekomst van belang kunnen zijn en zullen dan naar 
gelang hun actualiteit herbeoordeeld moeten worden aan de hand van Schrift en belijdenis en KO. 

 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Berkel en Rodenrijs 1996 in de artikelen 33-35, van GS 
Leusden 1999 in artikel 68 en van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 104 voor onbepaalde tijd worden 
opgeschort. Deze synodebesluiten dienen na opschorting bij eventuele toepasbaarheid in de 
toekomst, herbeoordeeld te worden in het licht van de dan ontstane situatie. 
 
Gronden: 
1. Door gewijzigde omstandigheden binnen de kerk na de vrijmaking van 2003 vervalt de actualiteit 

van de besluiten van GS Berkel en Rodenrijs 1996, GS Leusden 1999 en GS Zuidhorn 2002/2003. 
Er zijn geen deputaten diaconale zaken, er is geen Generaal Diaconaal Deputaatschap en er is 
geen Stichting Diaconaal Steunpunt. 

2. Onder de zegen van de Here zou er in de toekomst een situatie kunnen ontstaan, waarin de  
genoemde synodebesluiten op onderdelen van toepassing zouden kunnen zijn. 

3. Het besluit sluit aan bij art. 14 van GS Emmen 2009/2010. 
 
 
 

Eredienst 
 

Artikel 2.09.26: Bededagen. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GSOmmen 1993, artikel 39 
GS Berkel en Rodenrijs 1996, artikel 49 
GS Zwolle 2007, artikel 44 
 
Overwegingen: 
1. In artikel 44 van GS Zwolle 2007 wordt het eventueel uitschrijven van een bededag geregeld en 

aan de classis Noord-Oost opgedragen. Daarmee wordt art. 69 KO gehandhaafd. 
2. Daarmee vervalt alles wat betrekking heeft op de voormalige GKv-classis.  
 
Besluit 1: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit de besluiten 1 en 2 van GS Ommen 1993 in art. 39 en de besluiten 1 en 2 van GS 
Berkel en Rodenrijs 1996 in art. 49 voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Besluit 2: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat besluit 3 van GS Ommen 1993 in art. 39 betreffende een toelichting op de 
instructie t.a.v. art 69 KO, gehandhaafd blijft en dat de kerken daaraan gebonden zijn. 
 
Gronden: 
1. Door gewijzigde omstandigheden zijn de genoemde besluiten niet meer relevant en behoeven 

derhalve geen beoordeling. 
2. Besluit 3 van GS Ommen 1993 in art. 39 geeft goede regels voor de toepassing van art. 69 KO. 
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Artikel 2.09.27: Avondmaal.  

a) Gebruik van druivensap. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Ommen 1993, artikel 94 
 
Overwegingen: 
1. Het betreft hier een bezwaarschrift van een broeder met betrekking tot het gebruik van druivensap 

in plaats van wijn. GS Ommen 1993 geeft een duidelijke motivatie voor haar besluit om aan het 
verzoek van de broeder niet te voldoen. 

2. De kerkenraad heeft lopende het bezwaar zijn werkwijze gewijzigd. 
3. Er is onduidelijkheid over de invulling van de uitzonderingssituaties. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit het besluit van GS Ommen 1993 in artikel 94 ten aanzien van het bezwaarschrift 
m.b.t. het Avondmaal voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Gronden: 
1. Zoals GS Ommen 1993 ook aangeeft in haar gronden, is het Heilig Avondmaal ook voor die 

broeders en zusters die geen alcohol mogen gebruiken. Voor deze mensen is het gebruik van 
druivensap dan ook een goed alternatief. 

2. GS Ommen 1993 geeft niet duidelijk aan in welke gevallen er druivensap gebruikt mag worden, en 
hoe dit invulling moet krijgen bij de viering. De uitzonderingssituaties zijn niet duidelijk omschreven. 

 
 

Artikel 2.09.28: Avondmaal.  

b) Toelaten asielzoekers. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Berkel en Rodenrijs 1996, artikel 40 
GS Leusden 1999, artikel 37 
 
Overwegingen: 
1. Het betreft hier een bezwaarschrift en een revisieverzoek aan opeenvolgende synodes van een 

broeder met betrekking tot het toelaten van asielzoekers tot het avondmaal. De betreffende 
briefwisseling is voor ons nu niet meer in te zien. Hierdoor is er sprake van een situatie die voor ons 
niet goed te beoordelen is. 

2. De appellant heeft in zijn eerste brief tevens niet aan de eisen van een appelschrift voldaan. 
3. Hierdoor is de aan GS Leusden 1999 gevraagde revisie ook niet van toepassing. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Berkel en Rodenrijs 1996 in artikel 40 en GS Leusden 
1999 in artikel 37 ten aanzien van het bezwaarschrift en het revisieverzoek m.b.t. het toelaten van 
asielzoekers tot de viering van het Avondmaal, gehandhaafd blijven en dat de kerken daaraan 
gebonden zijn. 
 
Grond: 

De inhoud van het bezwaarschrift en van het revisieverzoek is niet bekend. Een nadere beoordeling is 
daardoor niet mogelijk. 
 
 

Artikel 2.09.29: Avondmaal.  

c) Viering zonder formulieren. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 39 
GS Mariënberg 2005, artikel 25 II Ea en artikel 25 II F 
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Overweging: 
GS Zuidhorn 2002/2003 tornt met deze besluiten aan de artikelen 65 en 67 van de KO. En gaat 
hiermee verder op de door GS Berkel en Rodenrijs 1996 en GS Leusden 1999 ingeslagen weg met 
betrekking tot de artikelen 65 en 67 KO welke reeds door GS Mariënberg 2005 verworpen zijn, alsook 
de besluiten over het ordinarium. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 39 vervallen zijn, en dat de 
kerken daaraan niet gebonden zijn. 
 
Grond: 

GS Mariënberg 2005 heeft in artikel 25 II F reeds uitgesproken dat de kerken niet meer gebonden zijn 
aan de besluiten van GS Berkel en Rodenrijs 1996 en GS Leusden 1999 die betrekking hebben op art. 
65 en 67 KO. De hierboven genoemde besluiten gaan verder op de door GS Berkel en Rodenrijs 1996 
en GS Leusden 1999 ingeslagen weg. Ook het besluit van GS Zuidhorn 2002/2003 in art. 73 over de 
ordinarium-liturgie is reeds door GS Mariënberg 2005 verworpen in artikel 25 II Ea. 
 
 

Artikel 2.09.30: Liturgisch katern. 
26-05-2012 

Materiaal 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 66, 68 en 69; 74 t/m 78 
GS Mariënberg 2005, artikel 25 II 2a 
GS Emmen 2009/2010, artikel 36 
 
Overwegingen:  
1. Al deze hierboven genoemde besluiten van GS Zuidhorn 2002/2003 zijn een direct gevolg van de 

besluiten van GS Leusden 1999, en dan specifiek met betrekking tot artikel 49. 
2. Dit artikel is door GS Emmen 2009/2010 vervallen verklaard. Dit mede omdat dit besluit een gevolg 

is van artikel 46 van GS Ommen 1993. 
3. In de overwegingen van GS Emmen 2009/2010 wordt aangegeven waar de artikelen 46 van GS 

Ommen 1993 en 49 van GS Leusden 1999 strijdig zijn met Gods Woord en de belijdenis. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Zuidhorn 2002/2003 in de artikelen 66, 68, 69 en 74 t/m 
78 vervallen zijn, en dat de kerken daaraan niet gebonden zijn. 
 
Gronden: 
1. GS Mariënberg 2005 en GS Emmen 2009/2010 hebben reeds uitgesproken dat de kerken niet 

meer gebonden zijn aan de besluiten van GS Leusden 1999 in artikel 49.  
2. Tevens heeft GS Emmen 2009/2010 in artikel 46 uitgesproken dat de kerken niet meer gebonden 

zijn aan de besluiten in artikel 46 van GS Ommen 1993. De gronden voor dit besluit zijn ook de 
grondslag voor het vervallen verklaren van deze besluiten. 

3. De besluiten in de artikelen 66, 68, 69, 74 en 78 van GS Zuidhorn 2002/2003 zijn een direct gevolg 
van de besluiten van GS Ommen 1993 in artikel 46 en GS Leusden 1999 in artikel 49. 
 

 

Artikel 2.09.31: Amenlied. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Ommen 1993, artikel 47. 
 
Overwegingen: 
1. dat GS Kampen 1975 in artikel 449, besluit B IV 3 in de nieuw vastgestelde orde van dienst voor de 

morgendienst na de bediening van het Woord inderdaad de mogelijkheid aangeeft van een 
gezongen amen, maar dat dit niet gold voor de middagdienst. 

2. dat direct na de bediening van het Woord in de middagdienst, in de nieuw vastgestelde orde van 
dienst van GS Kampen 1975, de gemeente haar geloof belijdt als amen op het gepredikte Woord. 

3. dat volgende synodes, Groningen-Zuid 1978 en Arnhem 1981, op deze kwestie niet meer terug 
komen. 
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4. dat GS Heemse 1984/1985, die ons huidige Gereformeerd Kerkboek vaststelde, inderdaad het 
expliciet daarin vermelden van de mogelijkheid van het gezongen amen na de bediening van het 
Woord in de morgendienst achterwege heeft gelaten wegens het ontbreken van een melodie; 

5. dat uit de Schrift niet regelrecht de orden voor de eredienst zijn af te leiden. 
6. dat het voldoen aan het verzoek, zoals hierboven weergegeven, zou resulteren in verschillen 

tussen erediensten in kerken van hetzelfde kerkverband en dit aanleiding zou kunnen zijn voor 
nieuwe onrust in gemeenten. 
 

Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Ommen 1993 in artikel 47, t.a.v. het gezongen amen 
gehandhaafd blijven en dat de kerken daaraan gebonden zijn. 
 
Gronden: 
1. GS Heemse 1984/1985 heeft niet bij vergissing, maar welbewust de woorden of gezongen amen 

weggelaten; dit vanwege het naar haar oordeel ontbreken van een melodie. 
2. GS Heemse 1984/1985 heeft destijds het nieuwe kerkboek definitief vastgesteld en uitgegeven; dit 

kerkboek is sindsdien overal in gebruik; het is niet wenselijk om op dit moment, nu er wel een 
melodie beschikbaar is, en er juist een periode van veel onrust op het gebied van liturgische 
ontwikkelingen achter ons ligt, het gezongen amen alsnog toe te voegen aan het kerkboek. 

3. Er is vanuit de Schrift niet aangetoond dat de gemeente in haar liturgie het gezongen amen zou 
moeten instellen, hoewel de Schrift het ook niet verbiedt en er wel voorbeelden zijn van het amen 
van de gemeente; ook deputaten van GS Kampen 1975 tonen niet aan dat de Schrift het gezongen 
amen gebiedt.  

 
 

Artikel 2.09.32: Preekstof uit andere belijdenisgeschriften. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Berkel en Rodenrijs 1996, artikel 44 
 
Overweging: 

GS Berkel en Rodenrijs 1996 spreekt hier uit dat het gebruiken van de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
en de Dordtse Leerregels als basis voor de prediking niet juist is.  
Wel is er in de orden van dienst ruimte voor het lezen van deze belijdenisgeschriften naast de 
Heidelbergse Catechismus.  
Hiermee volgt zij de weg die de kerken vanouds gevolgd zijn met het oog op de erediensten. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat het besluit van GS Berkel en Rodenrijs 1996 in artikel 44 ten aanzien van 
preekstof uit andere belijdenisgeschriften gehandhaafd blijft, en dat de kerken daaraan gebonden zijn. 
 
Gronden: 
1. De Heidelbergse Catechismus is, qua vorm en opzet, het meest geschikt om in de prediking de leer 

van Gods Woord te verklaren. 
2. In de orden van dienst staat: ‘In diensten waarin de Catechismus wordt uitgelegd, kan ook een 

passend gedeelte uit andere belijdenisgeschriften gelezen worden.’  
3. Artikel 66 KO geeft geen ruimte om de prediking te baseren op andere belijdenisgeschriften dan de 

Heidelbergse Catechismus en die welke in de HC behandeld wordt. 
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Opleiding 
 
Artikel 2.09.33: Inrichting universiteit en opleiding. 

26-05-2012 
Materiaal: 
GS Ommen 1993, artikel 60 
 
Overweging: 
Het betreft hier vooral de specifieke inrichting van de opleiding aan de Theologische Universiteit, 
waarbij praktische stages worden ingevoerd ter verbetering van praktische vaardigheden als predikant 
en het instellen van een curatorium. 
 
Besluit:  
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Ommen 1993 in artikel 60 t.a.v. praktische stages en het 
instellen van een curatorium voor de opleiding aan de Theologische Universiteit, vanwege praktische 
redenen in de huidige situatie niet toepasbaar zijn; deze besluiten dienen in de toekomst 
herbeoordeeld te worden in het licht van de ontstane situatie. 
 
Grond: 
Vanwege het ontbreken van een Theologische Universiteit is uitvoering van deze besluiten thans niet 
mogelijk.  
 
 

Artikel 2.09.34: Emeritaats- en pensioenregeling van de Theologische Universiteit. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Ommen 1993, artikel 62 
 
Overweging: 
De Synode wacht op duidelijke wetgeving alvorens emeritaats-  en pensioenregeling aan de TU  te 
kunnen wijzigen. 
 
Besluit:  
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat het besluit van GS Ommen 1993 in artikel 62 t.a.v. Emeritaats- en 
pensioenregeling van de Theologische Universiteit voor kennisgeving wordt aangenomen. 
 
Grond: 
Wijziging is in dit geval alleen mogelijk op basis van duidelijke wetgeving. 
 
 

Artikel 2.09.35: Wijziging bestuursstructuur en doelstelling van de Theologische Universiteit. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Leusden 1999, artikel 77 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 113 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 116 
 
Overwegingen: 
1. Op GS Leusden 1999 komt een rapport met voorstellen ter tafel van de TUK. Sinds 1997 heeft de 

Theologische Universiteit te Kampen een nieuwe bestuursstructuur aangenomen, zonder dat daar 
door de kerken opdracht of mandaat toe is verleend.  

2. Men schreef in Kampen zelf over een ‘aardverschuiving’ die dringend gewenst zou zijn uit oogpunt 
van bestuurlijke efficiency en wetenschappelijke kwaliteit.    

3. Bij de inrichting van het onderwijs wordt het accent van de opleiding tot de dienst des Woords 
verschoven naar kennisverwerving en -vermeerdering. Men wil dan ook de titel Kenniscentrum 
Kampen aannemen. Onder het doel valt ook een louter theologische opleiding zonder opzet 
predikant te worden (zoals in geval van vrouwelijke studenten). 

4. Tot nu toe bestond de senaat uit het college van hoogleraren en werd jaarlijks afwisselend één van 
hen tot rector benoemd, om de senaat voor te zitten. Dit is nu veranderd waarbij de dagelijkse 
leiding komt aan een rector die meerdere jaren lang hiertoe wordt benoemd tezamen met een 
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specifiek te benoemen universiteitssecretaris. Deze dagelijkse leiding is nu het aanspreekpunt voor 
de deputaten-curatoren geworden i.p.v. de senaat. 

5. Voorts wil men een samenwerkingsverband met de Theologische Universiteit van Apeldoorn (CGK) 
formaliseren in een akkoord. 

6. Bovenstaand beleid is in grote lijnen voortgezet op GS Zuidhorn 2002/2003. 
7. Bezwaarschriften tegen deze nieuwe koers en dit nieuwe beleid van de TU zullen volgens de 

aangegeven regels moeten worden ingediend bij de synode.   
 
Besluit 1: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Leusden 1999 in artikel 77 en GS Zuidhorn 2002/2003 in 
art. 113 t.a.v. de herstructurering en samenwerking van de Theologische Universiteit te Kampen 
vervallen zijn, en dat de kerken daaraan niet gebonden zijn. 
 
Besluit 2: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat het besluit van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 116 t.a.v. bezwaar tegen de 
besluiten van GS Leusden 1999 rond de Theologische Universiteit, gehandhaafd blijft en de kerken 
daaraan gebonden zijn. 
 
Gronden: 
1. Er was voor de nieuwe bestuursstructuur en onderwijsinrichting geen opdracht vanuit de kerken 

geweest (art. 30 KO; acta art. 97 GS Berkel en Rodenrijs 1996); deze herstructurering was 
eigenmachtig al ingevoerd aan TUK sinds 1997. 

2. De verschuiving van de aard van de Opleiding tot de dienst des Woords naar ‘Kenniscentrum’, is in 
strijd met art. 2 en 18 KO.  

3. De senaat (college van hoogleraren) is ondergeschikt gemaakt aan de dagelijkse leiding, waarin 
een de rector niet langer één van de docenten was, maar nu boven de hoogleraren is 
gepositioneerd. Dit staat op gespannen voet met art. 17 KO en art. 31 NGB, waar de dienaren des 
Woords gelijke macht en gezag hebben, omdat zij allen dienaren van Jezus Christus zijn, de enige 
algemene Bisschop en het enige Hoofd van de kerk.  

4. Het samenwerkingsakkoord met de CGK betekent ruimte voor Schriftkritiek (zie art. 25 GS 
Mariënberg 2005 en GS Zwolle 2007), hetgeen tevens in strijd is met art. 18 KO.  

5. Uitgaande van de informatie in de Acta van GS Zuidhorn 2002/2003 bleek het ingediende 
bezwaarschrift (GS Zuidhorn 2002/2003, art. 116) niet aan de daarvoor aangewezen vereisten te 
voldoen. 

 
 

Artikel 2.09.36: Spreekconsent AIO’s. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Leusden 1999, artikel 78 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 45 
 
Overwegingen: 
1. Door GS Berkel en Rodenrijs 1996 was in art. 58 een besluit genomen m.b.t. het spreekconsent 

van studenten. Daarin waren weliswaar assistenten in opleiding, die een langer onderzoekstraject 
(promotie-onderzoek) volgen na hun opleiding aan de universiteit te hebben afgesloten, niet 
opgenomen. Maar deze synode had in dit artikel wel besloten aan studenten die een langere 
studietijd nodig hadden, geen extra spreekconsent te verlenen.  

2.  Door GS Leusden 1999 is het voorstel van preekbevoegdheid van AIO’s (assistent in opleiding) 
niet in de normale kerkelijke weg naar art. 30 KO aan de orde gesteld. 

3.  GS Leusden spreekt daarbij voor het eerst over ‘preekbevoegdheid’ in plaats van ‘spreekconsent’.  
4.  Er is niet aangetoond dat uitstel van dit voorstel tot onoverkomelijke problemen zou leiden.  
 

Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Leusden 1999 in art. 78 en GS Zuidhorn 2002/2003 in art. 
45 t.a.v. het spreekconsent van AIO’s vervallen zijn en dat de kerken daaraan niet gebonden zijn. 
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Grond: 
De besluiten zijn genomen in strijd met art. 30 KO omdat het oorspronkelijke voorstel niet in de weg 
van voorbereiding door de mindere vergadering op de agenda van de generale synode is geplaatst. 
 
 

Artikel 2.09.37: Werkbegeleiding en nascholing predikanten. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Leusden 1999, artikel 79 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 119 
 
Overwegingen: 

1. Nascholing van predikanten is een verantwoordelijkheid van de predikanten zelf en hun 
kerkenraden (art. 21 KO).  

2. Georganiseerde nascholing van predikanten op het gebied van de theologie kan desgewenst goed 
tot stand komen via de predikanten zelf, bijvoorbeeld in het kader van een predikantenvereniging.  

3. Nascholing van predikanten is geen opdracht van de school c.q. universiteit van de kerken (art. 18 
KO).  

4. Werkbegeleiding van beginnende predikanten valt onder de verantwoordelijkheid van de 
plaatselijke kerkenraad en kan tot stand komen via afspraken binnen de classis met medewerking 
van een meer ervaren predikant (art. 41 KO). 

5. Werkbegeleiding van beginnende predikanten valt niet onder de opleiding tot de dienst des Woords 
(art. 18 KO).  

 
Besluit: 

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Leusden 1999 in artikel 79 en van GS Zuidhorn 
2002/2003 in art. 119 t.a.v. de werkbegeleiding en nascholing van predikanten, vervallen zijn, en dat 
de kerken daaraan niet gebonden zijn. 
 

Grond: 
Zowel nascholing van predikanten als werkbegeleiding van beginnende predikanten vallen niet onder 
de taken van een Theologische Universiteit (art. 18 KO) maar behoren tot de verantwoordelijkheid van 
de kerkenraden eventueel met hulp van de classis (art. 21 en 41 KO). 
 
 
 

Evangelisatie en zending 
 

Artikel 2.09.38: Zeeuwsch/Vlaamse Gereformeerde Evangelisatie in België en aanvullende 

dienstverlening. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Berkel en Rodenrijs 1996, artikel 69 en 70 
 
Overwegingen: 

1. Het is de taak van de kerk om zich – voor zover dit in haar vermogen ligt – in te zetten tot de 
verbreiding van het evangelie in haar directe nabijheid (evangelisatie) en in verre streken waar het 
evangelie niet of nauwelijks bekend is (zending). 

2. Besluiten die in het verleden genomen zijn kunnen door diepingrijpende ontwikkelingen als de 
recente vrijmaking met sterke reductie van de omvang van het kerkverband, hun praktische 
toepasbaarheid verliezen. 

3. Evangelisatie is en blijft een belangrijke zaak waarop door de plaatselijke kerken dient te worden 
toegezien (art. 26 KO).  

 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Berkel en Rodenrijs 1996 in artikel 69 en 70 t.a.v. 
Zeeuwsch/Vlaamse Gereformeerde Evangelisatie in België en Aanvullende steunverlening 
evangelisatiewerk vanwege praktische uitvoerbaarheid vervallen zijn en de kerken daaraan niet 
gebonden zijn. 
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Grond: 
Na de recente vrijmaking (2003) is de kerkelijke situatie en zijn de daaraan verbonden kerkelijke 
mogelijkheden tot deze vorm van evangelisatie en financiële ondersteuning dermate gewijzigd, dat de 
besluiten van de betreffende synode op dit gebied in hun specifieke toepassing niet meer relevant zijn. 
 
 

Artikel 2.09.39: Institute of Reformed Theological Training (IRTT). 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Leusden 1999, artikel 76 
GS Zwolle 2007, artikel 60 
 
Overwegingen: 
1. Een internationaal vormingsinstituut op gebied van zending en evangelisatie kan op zichzelf een 

goede zaak zijn. 
2. GS Zwolle 2007 (art. 60) heeft besloten het besluit van GS Berkel en Rodenrijs 1996 (art. 68) m.b.t. 

het instellen van de IRTT voor onbepaalde tijd op te schorten. Met daarbij de uitspraak dat een 
herbeoordeling in de toekomst nodig is als zich een eventuele toepasbaarheid zou voordoen, in het 
licht van de dan ontstane situatie. 

3. In de overwegingen en gronden van GS Zwolle 2007 wordt opgemerkt dat het de taak van de kerk 
is om zich – voor zover dit in haar vermogen ligt – in te zetten tot de verbreiding van het evangelie 
in haar directe nabijheid (evangelisatie) en in verre streken waar het evangelie niet of nauwelijks 
bekend is (zending). Verder heeft zij bedacht dat besluiten die in het verleden genomen zijn door 
diepingrijpende ontwikkelingen als de recente vrijmaking met sterke reductie van omvang van het 
kerkverband, hun praktische toepasbaarheid kunnen verliezen. Toch wilde GS Zwolle 2007 het 
besluit m.b.t. IRTT als Missionair Vormingsinstituut niet laten vervallen, omdat onder de genadige 
en zegenrijke leiding van de Here er in de toekomst een situatie zou kunnen ontstaan, waarin het 
onderhavige besluit op onderdelen van toepassing zou kunnen zijn.   

4. Het besluit van GS Zuidhorn 2002/2003 betreft het functioneren van IRTT en de (nieuwe) koers 
ervan. Daarom is er hier sprake van een nieuw beoordelingsmoment na het besluit van GS Berkel 
en Rodenrijs 1996.  

5. Een belangrijk uitgangspunt voor de koers van het vormingsinstituut is met welke 
kerkgenootschappen – nationaal en internationaal - men eventueel wil gaan samenwerken. Hierbij 
moet het uitgangspunt genomen worden in de geloofsbelijdenis (NGB art. 27-29). Het ‘hebben’ van 
dezelfde belijdenis is geen goed Schriftuurlijk uitgangspunt voor samenwerking, omdat – zoals art. 
29 NGB aangeeft: ‘alle sekten die er tegenwoordig in de wereld zijn, zich ten onrechte kerk 
noemen’. Dat geldt ook onwettige kerken die formeel de gereformeerde belijdenis hebben.  

6. Grond 6 van besluit 2 van art. 76 van GS Zuidhorn 2002/2003 luidt: ‘wereldwijde regionalisering van 

theologische training van en door kerken van gereformeerde belijdenis is aan te bevelen omdat 
training in eigen regio meer mogelijkheden geeft voor integratie in de eigen leefwereld.’  

7. Dat men ‘regionalisering’ in ogenschouw neemt m.b.t. bepaalde afstemming c.q. vaardigheden die 
kunnen afhangen van locale voorgeschiedenis en culturen, kan een goede zaak zijn. Maar dat men 
het daarbij zoekt in interkerkelijke samenwerking zonder NGB art. 27-29 in rekening te brengen, 
geeft aan dat men zich in dezelfde richting is gaan bewegen als m.b.t. binnenlandse betrekkingen 
met CGK en NGK. Dat blijkt ook uit de participatie van CGK-leden in de opleiding. 
 

Besluit: 

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 76 t.a.v. het Institute of 
Reformed Theological Training (IRTT) vervallen zijn en de kerken daaraan niet gebonden zijn. 
 
Grond: 
De IRTT blijkt zich te ontwikkelen als een in wezen interkerkelijke inrichting, wat op gespannen voet 
staat met art. 27-29 NGB. 
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Binnenlandse betrekkingen 
 

Artikel 2.09.40: Brieven van de Gereformeerde Kerken (synodaal) in Nederland. 
26-05-2012 

Materiaal: 

GS Ommen 1993, artikel 63 
 
Overwegingen: 
1. In de brief van de Gereformeerde Kerken synodaal van 1990 wordt afstand genomen van de 

leerbeslissingen uit de veertiger jaren, maar uit niets blijkt dat sprake is van een terugkeer naar 
Gods Woord op gebied van de leer en kerkregering.  

2. Deze brief wordt door de Generale Synode op goede wijze beantwoord.   
 

Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Ommen 1993 in artikel 63 t.a.v. de brieven van de 
Gereformeerde Kerken (synodaal) in Nederland gehandhaafd blijven en de kerken daaraan gebonden 
zijn. 
 
Grond: 
In de beantwoording zijn het recht en de eer van de Here verdedigd en is opgeroepen tot bekering.  
 
 

Artikel 2.09.41: Christelijke Gereformeerde Kerken. 
26-05-2012 

Materiaal:  
GS Leusden 1999, artikel 82.2 
GS Mariënberg 2005, artikel 25.II.G 
GS Zwolle 2007, artikel 62 
 
 
Overwegingen: 

1. In het besluit II.G.3. van art. 25 heeft GS Mariënberg 2005 beargumenteerd uitgesproken dat de 
besluiten van de GS Ommen 1993, GS Berkel en Rodenrijs 1996,  GS Leusden 1999 en GS 
Zuidhorn 2002/2003 t.a.v. de verhouding met de Christelijke Gereformeerde Kerken vervallen zijn.  

2. In het onderhavige materiaal bij het besluit van GS Mariënberg 2005 was ook besluit 82.2 
opgenomen, hoewel in het kopje erboven alleen 82.1 genoemd wordt. 

3. Alle overwegingen en gronden die in het besluit van GS Mariënberg 2005 genoemd zijn t.a.v. de 
verhouding tot de Christelijke Gereformeerde Kerken hebben inhoudelijk ook betrekking op besluit 
2 van art. 82 van GS Leusden 1999. 

4. Bovenstaande zal betekenen dat in het besluit van GS Mariënberg 2005 ook art. 82.2 betrokken 
was, hoewel als zodanig niet expliciet genoemd.    

5. Ook in art. 62 van GS Zwolle 2007 zijn met argumenten een aantal oude synodebesluiten 
verworpen die op hetzelfde onderwerp betrekking hadden.  

 
Besluit:  

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat besluit 2 van GS Ommen 1993 in artikel 82.2 t.a.v. de verhouding met de 
Christelijke Gereformeerde Kerken vervallen is, en dat de kerken daaraan niet gebonden zijn. 
 
Grond: 
Dit besluit stemt overeen met besluit, overwegingen en gronden van artikel 25.II.G. van GS 
Mariënberg 2005 en van artikel 62 van GS Zwolle 2007.  
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Artikel 2.09.42: Bezwaren inzake contacten met Nederlands Gereformeerde Kerken. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 58 
GS Mariënberg 2005, art. 25.II.H 
 
Overwegingen: 
1. Er is geen inzage in de stukken en bezwaarschriften die worden genoemd. Toch is er voldoende 

materiaal om het besluit van GS Zuidhorn 2002/2003 te beoordelen. 
2. Door GS Mariënberg 2005 is samenwerking met de NGK, zoals voorgesteld in diverse artikelen van 

voorgaande synoden, afgewezen vanwege de in deze kerken getolereerde Schriftkritiek, de 
onschriftuurlijke leringen t.a.v. avondmaal en ambten, de tolerantie m.b.t. dwaalleer, het ontbreken 
van binding aan de gereformeerde belijdenis en het independentisme. 

3. Zolang er binnen de NGK geen daadwerkelijke verwerping van dwaalleer is of komt, kan er geen 
eenheid mee gezocht worden. Daarom zullen samensprekingen en andere activiteiten, die tot doel 
hebben om die eenheid te zoeken, met voorbijgaan aan het verwerpen van dwaalleer, moeten 
worden afgewezen, omdat ze strijdig zijn met de artikelen 27-29 NGB. 

4. Dat er, volgens grond 1 (van besluit art. 58), binnen de kaders van de besluitvorming op landelijk 
synodaal niveau wordt gebleven, doet daar niets aan af.  

 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat het besluit van GS Zuidhorn 2002/2003 in art. 58 is vervallen en dat de kerken 
daaraan niet gebonden zijn. 
 
Grond: 
De Nederlands Gereformeerde Kerken voldoen niet aan de kenmerken van de ware kerk (art. 29 NGB) 
en daarom dient er met hen geen gemeenschap in welke vorm dan ook te worden gezocht. 
 
 
 

Synodalia 
 

Artikel 2.09.43: Deputaten voorbereiding eerstvolgende generale synode. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Ommen 1993, artikel 85  
 
Overweging:  
De deputaten doen verslag van hun werkzaamheden overeenkomstig hun instructies. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat het besluit van GS Ommen 1993 in artikel 85 m.b.t. de deputaten 
voorbereiding volgende synode voor kennisgeving wordt aangenomen. 
 
Grond: 
Het betreft praktische uitvoering waartegen geen principieel bezwaar is aan te voeren.  
 
 

Artikel 2.09.44: Toezending rapporten. 
26-05-2012 

Materiaal:  
GS Ommen, 1993, artikel 87 
GS Zwolle 2007, art. 36 (b) 
 
Overweging: 
GS Zwolle 2007 heeft in art. 36 (b) de termijn voor het inzenden van deputatenrapporten gesteld op  
4 maanden voor aanvang van de synode.  
 
Besluit: 

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
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Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Ommen 1993 in artikel 87 t.a.v. Toezending rapporten 
voor kennisgeving wordt aangenomen. 
 
Grond: 
Door het besluit van GS Zwolle 2007 in art. 36 (b) komt het besluit van GS Ommen 1993 te vervallen.  
 
 
 

Presentatie, publicaties en communicatie. 
 

Artikel 2.09.45: Generaal-synodale publicaties. 
26-05-2012 

Materiaal: 
GS Ommen 1993, artikel 86 
 
Overwegingen: 
1. Het produceren en uitgeven van de Acta en de Handelingen van de generale synode is binnen 

onze kerken niet ondergebracht binnen een apart deputaatschap. 
2. Het uitgeven van de Acta is een zaak die zorgvuldig en voortvarend dient te worden uitgevoerd. De 

aangedragen richtlijnen in de opdrachten a-e, g-l zijn daartoe dienstig.  
3. Het doen uitgeven van nieuwe edities en het herdrukken van het Gereformeerd Kerkboek is niet 

aan de orde, aangezien de auteursrechten hiervoor niet langer in handen van de kerken zijn.  
 
Besluit 1: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Ommen 1993 in artikel 86 t.a.v. een deputaatschap 
generale synodale publicaties en de uitgave van een gereformeerd kerkboek om praktische redenen 
vervallen zijn en de kerken daaraan niet gebonden zijn. 
 
Besluit 2: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Ommen 1993 in art. 86 t.a.v. de publicatie van de Acta 
van de generale synode (onderdelen a-e, g-l) gehandhaafd blijven, en dat de kerken daaraan 
gebonden zijn.  
 
Gronden: 
1. Gezien de omvang van de kerken is het apart onderbrengen hiervan binnen een apart 

deputaatschap niet noodzakelijk. 
2. De auteursrechten van het Gereformeerd Kerkboek zijn niet langer in handen van de kerken. 
3. De deputaten voorbereiding volgende synode dienen de genoemde opdrachten ter harte te nemen 

waar deze betrekking hebben op de Acta en Handelingen van de generale synode.  
 
 
 

Financiën en beheer 
 

Artikel 2.09.46: Archief. 
26-05-2012 

Materiaal: 

GS Ommen 1993, artikel 89 
GS Berkel en Rodenrijs 1996, artikel 38 
GS Leusden 1999, artikel 34 en 35 
GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 198 
GS  Emmen 2009, artikel 20 
 
Overwegingen: 
1. De genoemde besluiten hebben merendeels betrekking op archivering en studie van documenten 

die belangrijk zijn voor het vastleggen van de geschiedenis van de kerk. Dit heeft vorm gekregen in 
het Archief en Documentatiecentrum (ADC). 

2. GS Emmen 2009/2010 heeft over de noodzaak van archivering in art. 20 een besluit genomen 
m.b.t. de huidige situatie van de kerken. 

3. GS Leusden 1999 art. 35 betreft daarentegen de behandeling van een bezwaarschrift, dat wijst op 
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het promoten door het ADC – dat valt onder de verantwoordelijkheid van deputaten Archief en 
Documentatie  – van de uitgave van Vuur en vlam 2. In deze uitgave wordt een vertekend beeld 
gegeven van de periode van 1944-1994. Bovendien wordt er niet juist gesproken van de leer over 
de kerk en de noodzaak van antithese en doorgaande reformatie. Het bezwaar tegen dit handelen 
van het ADC werd door GS Leusden 1999 ten onrechte afgewezen. 

4. Door GS Zuidhorn 2002/2003 (art. 198) werd besloten dat het ADC de kerken zou 
vertegenwoordigen in interkerkelijke organisaties op het gebied van archieven en kunst.  
 

Besluit 1: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Ommen 1993 in artikel 89, Berkel en Rodenrijs 1996 in 
artikel 38, GS Leusden 1999 in artikel 34 en van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 198 voor 
onbepaalde tijd worden opgeschort; deze synodebesluiten dienen na opschorting bij eventuele 
toepasbaarheid in de toekomst, herbeoordeeld te worden in het licht van de dan ontstane situatie 
 
Besluit 2:  
Verder spreekt de Generale Synode uit dat het besluit van GS Leusden 1999 in artikel 35 inzake het 
afwijzen van bezwaar tegen meewerken aan de uitgave Vuur en vlam deel 2, vervallen is en de kerken 
daaraan niet gebonden zijn. 
 
Besluit 3: 
Ook spreekt zij uit dat de besluiten van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 198 besluit 4 / instructies 7 
en 8, vervallen zijn en de kerken daaraan niet gebonden zijn. 
 
Gronden: 

1. Besluit 1 sluit geheel aan bij het reeds eerder genomen besluit van GS Emmen 2009/2010/2010 
artikel 20 inzake archief en documentatie.  

2. Onderzoek naar de geschiedenis van de kerk is genormeerd aan Schrift en Belijdenis. Ze dient in 
haar werkzaamheden de waarheid te verdedigen en op te komen voor de eer en goede naam van 
haar voorgangers. Dit geldt ook bij terechte kritiek op gebeurtenissen en personen uit het verleden. 

3. De publicatie Vuur en Vlam deel 2 doet ernstig afbreuk aan het Schriftuurlijke zicht op de ware kerk 
van Jezus Christus en de noodzaak van doorgaande reformatie.    

4. De kerken dienen niet vertegenwoordigd te zijn in interkerkelijke organisaties. 
 
 

Artikel 2.09.47: Leerstoel ADC TU. 
26-05-2012 

Materiaal: 

GS Zuidhorn 2002/2003, artikel 200 
 
Overwegingen: 
1. Het betreft hier een besluit naar aanleiding van de opdracht van GS Leusden 1999 om in overleg 

met het curatorium van de TU verder te onderzoeken of een leerstoel namens het Archief- en 
Documentatiecentrum (ADC) van de Gereformeerde Kerken, aan de Theologische Universiteit te 
Kampen wenselijk dan wel mogelijk is. 

2. Iets dergelijks is, gezien de beperkte mogelijkheden die wij in de huidige situatie hebben, niet van 
toepassing en niet uitvoerbaar. 

3. De Gereformeerde Kerken kennen in de huidige situatie geen Archief- en Documentatiecentrum 
meer in opzet zoals die er in 2002 was. In plaats daarvan hebben wij nu deputaten documentatie en 
een archivaris wiens opdracht het is om o.a. zorg te dragen voor het synodearchief van De 
Gereformeerde Kerken in Nederland. 

 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, spreekt uit dat de besluiten van GS Zuidhorn 2002/2003 in artikel 200 t.a.v. het instellen van 
een bijzondere leerstoel vervallen zijn en dat de kerken daaraan niet gebonden zijn. 
 
Grond: 
Na de recente vrijmaking (2003) is de kerkelijke situatie en zijn de daaraan verbonden kerkelijke 
mogelijkheden tot het instellen van een bijzondere leerstoel dermate gewijzigd, dat de besluiten van de 
betreffende synode op dit gebied (voorlopig) niet meer relevant zijn.  
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HOOFDSTUK 3  EREDIENST 
 
 

Artikel 3.01: Rapport Deputaten Onderzoek Herziene Statenvertaling 
28-04-2012 en 26-05-2012 

Materiaal: 
1. Document 3.001, 2012-08-31: Rapport  deputaten HSV 2011 definitief. 
2. Document 3.004-concept, 2012-02-05: Besluit met overwegingen en gronden voortgaand 

onderzoek Herziene Statenvertaling. 
 
Besluit:   
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, in vergadering bijeen op 
26 november 2011 te Hasselt, besluit de tekst van de besluiten met overwegingen en gronden zoals 
vastgelegd in document 3.004, 2012-05-26 vast te stellen en dit aan deputaten Onderzoek HSV toe te 
zenden. 
 
Document 3.004, 2012-05-26: Vastgestelde besluiten met overwegingen en gronden. 
 
1. Instellen van deputaten. 
 
Materiaal: 
Document 3.001, 2012-08-31: Rapport  deputaten HSV 2011 definitief. 
 
Overwegingen:  
1. De tijd die beschikbaar was voor toetsing en beproeving door kerkenraden en gemeenteleden in de 

voorbije onderzoeksperiode was onvoldoende.   
2. De Herziene Statenvertaling (HSV) lijkt, op grond van het tot dusver gedane onderzoek, zeer 

betrouwbaar, goed leesbaar en daardoor meer aan te sluiten aan de huidige Nederlandse taal dan 
de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951 (NBG-1951), die nog steeds wordt 
gebruikt in de kerken.    

  
Besluit:  

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, in vergadering bijeen op 
26 november 2011 te Hasselt, besluit:  
1. Nu nog geen uitspraak te doen m.b.t. het kerkelijk gebruik van de Herziene Statenvertaling. 
2. Opnieuw een deputaatschap in te stellen voor onderzoek naar de Herziene Statenvertaling. 
 
Gronden:  
1. Deputaten hebben hun opdracht, gegeven door de GS Emmen, nog niet voltooid.  
2. De resultaten van het reeds gedane onderzoek naar de HSV, die aangeven dat de HSV zeer 

betrouwbaar lijkt, goed leesbaar en meer aansluit aan de huidige Nederlandse taal dan de NBG-
1951, zijn een stimulans om het onderzoek voort te zetten.  

3. Deputaten hebben aangegeven te beschikken en te kunnen beschikken over betrouwbare 
informatie.  

 
Dit besluit wordt op 28 april 2012 met algemene stemmen genomen. 
 
 
2. Doorgaan met onderzoek en Instructie van deputaten. 
 
Materiaal:  
Document 3.001, 2011-08-31: Rapport  deputaten HSV 2011 definitief.  
 
Overwegingen:  
1. Deputaten hebben te kennen gegeven graag door te gaan met hun toetsingswerk tot het aantreden 

van door de huidige Generale Synode nieuw te benoemen deputaten.  
2. Deputaten hebben eveneens te kennen gegeven graag door te gaan met het verzamelen van de 

resultaten van het werk van kerkenraden en kerkleden.   
 
Besluit:  
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, in vergadering bijeen op  
26 november 2011 te Hasselt, besluit:   
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1. Het deputaatschap voor onderzoek naar de Herziene Statenvertaling, zoals benoemd door de 
Generale Synode te Emmen in 2009, kan zijn werkzaamheden voortzetten totdat de Generale 
Synode besluit opnieuw kerkleden te benoemen in een deputaatschap voor onderzoek naar de 
Herziene Statenvertaling.  

2. Deputaten zullen de resultaten van hun onderzoek tot dat moment, overdragen aan de dan nieuw 
benoemde deputaten door de GS Hasselt. 

3. Het onderzoek wordt voorlopig gedaan op basis van de huidige instructies 1 - 8 en 10, deze luiden 
als volgt: 
 

Instructies: 
1. Zij zullen nauwkeurig onderzoek doen naar de Schriftuurlijke betrouwbaarheid en de  bruikbaarheid 

van de ‘Bijbel in de herziening van de Statenvertaling’ (afgekort HSV), uitgegeven op last van de 
Stichting Herziening Statenvertaling, uitgaande van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, 
voor De Gereformeerde Kerken. Bij de beoordeling zal steeds de betrouwbaarheid voorop staan, 
de leesbaarheid komt dan op de tweede plaats.  

2. Zij zullen zo nodig bij het uitvoeren van hun opdracht advies inwinnen van deskundigen op het 
gebied van grondtalen. 

3. Zij zullen bij hun onderzoek kennisnemen van publicaties m.b.t. de HSV, voor zover deze dienstig 
zijn bij hun onderzoek. 

4. Zij zullen contact hebben met de Stichting Herziening Statenvertaling en werkbijeenkomsten en 
andere bijeenkomsten van deze stichting bijwonen, voor zover dat dienstig is voor het onderzoek 
en zulks met inachtneming van de overige artikelen van de instructie.  

5. Zij zullen daarnaast een vervolgonderzoek doen naar de leesbaarheid van de HSV, zowel m.b.t. het 
gebruik in de erediensten en officiële bijeenkomsten als m.b.t. het Bijbellezen in gezinnen en op 
verenigingen. Bij hun selectie van Schriftgedeelten uit de HSV zullen zij met name ook moeilijk 
leesbare gedeelten van de NBG 51 vertaling, beoordelen. Daarvoor zullen zij in dat geval onder 
kerkleden deze leesbaarheid breed toetsen. 

6. Zij zullen de kerkenraden en kerkleden oproepen zich te verdiepen in de HSV door het gebruik van 
de HSV in gezinnen en verenigingen aan te bevelen en kritische opmerkingen inzake de 
leesbaarheid en de betrouwbaarheid naar de deputaten te zenden.  Zij zullen de kerkenraden 
bevragen op hun oordeel of de HSV aanvaardbaar is voor kerkelijk gebruik, en hen verzoeken om 
ook de kerkleden de gelegenheid te geven zich hierover uit te spreken.  Hiertoe zullen zij de 
kerkenraden tijdig aanschrijven. 

7. Zij zullen de uit hun onderzoek naar voren gekomen kritische opmerkingen m.b.t. de inhoud van de 
HSV blijven richten aan de Stichting Herziening Statenvertaling. Voorts zullen zij bij de 
eerstvolgende druk nagaan in hoeverre de stichting rekening heeft gehouden met deze 
opmerkingen. 

8. Zij stellen bij het begin van hun werkzaamheden een conceptbegroting op van de te verwachten 
uitgaven en dienen die in bij de deputaten financieel beheer. 

9. Zij zullen van hun werk rapport uitbrengen aan de eerstkomende generale synode van De  
Gereformeerde Kerken, en dit rapport eventueel aangevuld met voorstellen, vier maanden voor 
aanvang van de synode aan de roepende kerk en tevens aan de archivaris van de Generale 
Synode doen toekomen.  

 
Gronden:  
1. Een ononderbroken voortgang van het toetsingswerk bevordert een zo snel mogelijke afronding 

van het onderzoek. 
2. Een eindoordeel omtrent de bruikbaarheid van de HSV is van belang voor de ontwikkeling van een 

gezamenlijke standpunt in de kerken.  
3. De deputaten hebben met plezier en dankbaarheid hun werk gedaan.   

  
 
Artikel 3.02: Rapport Deputaten Liturgische Voorzieningen.  

09-06-2012 
Materiaal:  
1. Document 3.002, 2011-10-11: Rapport van het Deputaatschap Liturgische Voorzieningen.  
2. Document 3.003, 2011-11-22: Brief van de kerkenraad van DGK Bergentheim / Bruchterveld e.o. 

over leespreken. 
 
Besluit 1: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit deputaten per instructie op te dragen om:  
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1. aan de preken van predikanten uit lijst 2 het beoordelingsformulier toe te voegen en  
2. de kerkenraden aan te schrijven om hiervan goed gebruik te maken en het formulier in te zenden. 

 
Besluit 2: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit deputaten Liturgische Voorzieningen te verzoeken de GS Hasselt vóór de vergadering 
van 8 september 2012 te dienen met een aanvullend rapport waarin opgenomen: 
1. een helder, nauwkeurig geformuleerd, toelichtend schriftelijk advies aangaande leespreken, dat 

gebruikt kan worden als voorlichting naar de kerkenraden. Hierin moet verwerkt worden de 
verwijzing naar artikel 3 KO en de aard van de uitspraken over lijst 1 en 2, 

2. een advies over het beschikbaar maken van de originele kopieën en geluidsopnamen van preken.  
 

 

Artikel 3.03: Aanvullend Rapport Deputaten Liturgische Voorzieningen (1).  
08-09-2012 en 29-09-2012 

Materiaal: 
1. Document 3.003, 2011-11-22: Brief van de kerkenraad van DGK Bergentheim / Bruchterveld e.o. 

over leespreken. 
2. Document 3.005, 2012-08-28: Voorstel m.b.t. te lezen preken in erediensten, en de amendementen 

van ds. S. de Marie. 
3. Document 3.006, 2012-08-28: Concept voor een publicatie m.b.t. te lezen preken in erediensten, en 

de amendementen van ds. S. de Marie.  
4. Lezen van preken van predikanten uit het verleden: Generale Synode te Mariënberg, art. 23-7  

[Acta Mariënberg, pagina 20 en 21, art.23-7:  
7.1. Materiaal:  
Notulen van de landelijke vergadering van het kerkverband i.o. d.d. 14 mei 2004 te Zwolle:  
Deze vergadering deed een sterke aanbeveling om geen preken te lezen van predikanten die in het verleden geen 
goede kerkelijke keus hebben gemaakt.  
7.2. Overweging:  
Hier is, voorzover bekend, door de kerken zoveel mogelijk de hand aan gehouden. Er zijn nu nog voldoende preken 
beschikbaar, die geselecteerd kunnen worden terwijl met deze aanbeveling rekening gehouden wordt.  
7.3. Besluit.  
De Generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 15 oktober 2005 te Mariënberg, spreekt 
uit dat de genoemde sterke aanbeveling van de vergadering van het kerkverband i.o. geen preken te lezen van 
predikanten die in het verleden en heden geen goede kerkelijke keus hebben gemaakt wordt gehandhaafd tot aan 
de volgende synode. Dan zal heroverweging volgen. 
7.4. Grond: 
Gezien het kleine aantal predikanten zullen in de erediensten in de meeste kerken nog zeer vaak preken gelezen 
moeten worden van overleden predikanten. Betrouwbaarheid van de preken is een zeer belangrijke zaak. In 
hoeverre de beschikbaarheid toereikend blijft, valt opnieuw te bezien. ]  

5. Leespreken: Generale Synode te Emmen, art. 23, besluit 1 (Acta pagina 27, 28). 
[Acta Emmen, pagina 27, 28, art.23: 
Besluit 1:  
De synode besluit om aan het advies van de synode Mariënberg 2005/2006 inzake te lezen preken in erediensten 
het volgende toe te voegen: De synode acht  tevens het lezen van preken geoorloofd welke uitgegeven zijn door 
een kerk of uitgever vóór 1 januari 1990 en geschreven zijn door predikanten die vóór 1 januari 1990 de 50-jarige 
leeftijd hadden bereikt en die tijdens hun leven zich vóór 1 januari 2005 niet hebben vrijgemaakt. Ten aanzien van 
de preken van de professoren is het advies om alléén de preken van de professoren D. Deddens en K. Deddens te 
lezen en de overig professoren niet.  
Gronden:  
1.De datum van 1 januari 1990 is gebruikt om een aanvaardbare aanloop te hebben naar de synode van Ommen-
1993, waarvan de besluiten door onze kerken opnieuw beoordeeld worden of deze de toets van de Schrift kunnen 
doorstaan. 
2.De datum van 1 januari 2005 is gebruikt omdat in 2004 nog vrijmakingen hebben plaatsgevonden. 
3.Het lezen van preken van de professoren die in hun leven een verkeerde kerkelijke keuze gemaakt hebben kan op 
gevoelsmatige gronden weerstand oproepen, met uitzondering van de professoren D. Deddens en K. Deddens 
omdat de beschikbare preken van deze professoren door de kerken stilzwijgend als Schriftuurlijk zijn aanvaard en 
vóór 1 januari 1990 uitgegeven zijn.  
4.In de ter beschikking staande bestanden van de broeders C.A. Teunis en A. Admiraal levert dit ruim 500 extra 
preken op. ]                                                                                                        

6. Namenlijsten: Generale Synode te Emmen, art. 26, besluiten 1 en 2 (Acta pagina 31) 
[Acta Emmen, pagina 31, art.26:  
Besluit 1:  
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te Emmen op 14 november 2009, besluit dat de 
kerken twee lijsten met namen van predikanten onderhouden. 
Lijst 1: 
Predikanten die tijdens hun leven geen verkeerde kerkelijke keus hebben gemaakt, overeenkomstig het advies van 
de Generale Synode van Mariënberg, acta artikel 23, besluit 7.3. 
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Lijst 2: 
Predikanten die tijdens hun leven de zaak van de vrijmaking-1944 een warm hart toegedaan waren en die vóór 
augustus 1944 zijn overleden, van deze predikanten worden thans op de lijst opgenomen de predikanten Ds. J.W. 
Tunderman en Ds. M.B. van ‘t Veer, en Predikanten die tijdens hun leven zich niet gevoegd hebben bij De 
Gereformeerde Kerken en vóór 1 januari 1990 de 50-jarige leeftijd hadden bereikt en van de professoren: D. 
Deddens en K. Deddens. 
Gronden: 
De kerken zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van preken of deze  ‘geoorloofd worden geacht om te lezen in 
een eredienst’. 
De predikanten van lijst 1 vallen onder het advies van de Generale Synode van Mariënberg. 
De predikanten van lijst 2 hebben mogelijk preken geschreven welke, bij nader onderzoek, 'geoorloofd geacht zijn 
om te lezen in een eredienst'. 
Volgens mondelinge informatie zijn preken van Ds. J.W. Tunderman, D. Deddens en K. Deddens zonder bezwaar 
reeds gelezen in onze kerken. 
Het beschikbaar hebben van namenlijsten geeft duidelijkheid en helpt om vergissingen tegen te gaan. 
Besluit 2: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te Emmen op 14 november 2009, besluit aan het 
deputaatschap Liturgische voorzieningen de opdracht te geven om lijst 1 en lijst 2 aan te leggen en te beheren.  
Grond: 
Opbouw en beheer van lijst 1 en lijst 2 behoort door de kerken duidelijk geregeld te zijn. ]  

7. Leespreken: Generale Synode te Zwolle, art. 41 (Acta, pagina 43, 44): heroverweging conform  
art. 23 Acta Mariënberg 2005.  
[ Acta Zwolle, pagina 43-44, art.41: 
Besluit:  
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Zwolle, bijeen op 17 november 2007, besluit 
om een Deputaatschap Liturgische Voorzieningen in het leven te roepen dat onderzoek gaat doen naar de 
beschikbaarheid van het Gereformeerd Kerkboek en van leespreken. Het moderamen komt met een voorstel voor 
instructies en bemanning.  
Gronden:  
1. In de eenheid van de kerken is elke kerk geroepen de ander waar mogelijk te dienen, zonder inbreuk te maken op 
de zelfstandigheid van deze zusterkerk (art. 83 KO) 
2. Besluit 7.3 art. 23 Acta GS Mariënberg 2005: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, 
bijeen op 15 oktober 2005 te Mariënberg, spreekt uit dat de genoemde sterke aanbeveling van de vergadering van 
het kerkverband i.o. om geen preken te lezen van predikanten die in het verleden en heden geen goede kerkelijke 
keus hebben gemaakt wordt gehandhaafd tot aan de volgende synode. Dan zal heroverweging volgen. Met als 
grond: Gezien het kleine aantal predikanten zullen in de erediensten in de meeste kerken nog zeer vaak preken 
gelezen moeten worden van overleden predikanten. Betrouwbaarheid van de preken is een zeer belangrijke zaak. 
In hoeverre de beschikbaarheid toereikend blijft, valt opnieuw te bezien.  ] 

8. H. Bouwman, Gereformeerd kerkrecht II, pag. 39 en 637: De betekenis van advies van een 
meerdere vergadering. 
[Gereformeerd kerkrecht II, pagina 39 en 637: 
pag. 39, m.b.t. de betekenis van advies in de kerkorde: 

Daarop doelt ook het woord advies in onze kerkenordening. 
Wanneer in onze kerkenordening staat, dat de plaatselijke kerk in bepaalde gevallen met het advies der meerdere 
vergadering heeft te handelen, dan wil dat niet zeggen, dat zij geheel vrij is het advies al of niet op te volgen. 
Integendeel. Het woord advies beteekent raad of oordeel, en de kerkenordening bedoelt, dat wanneer het inwinnen 
van het advies is voorgeschreven, n.1. in de art. 4, 5, 14, 38, 47, 50, 75, 76, 79, de kerkeraad ook naar dat advies 
behoort te handelen. In vele gevallen blijkt duidelijk, dat in deze artikelen het advies beteekent: bewilliging, 
goedkeuring. Dat kan ook niet anders. De bepalingen, dat de kerkeraad „niet zonder advies der meerdere 
vergaderingen" mag handelen, zijn ingevoegd om misbruik en willekeur der plaatselijke kerken te voorkomen. Bij de 
tucht mag de kerkeraad een lid niet afsnijden dan met voorgaand advies van de classis. Deze bepaling is niet 
gemaakt om op de zelfstandigheid der plaatselijke kerk inbreuk te maken, maar om de eenheid en de goede orde in 
het kerkelijke leven te handhaven, en om te waken, dat van de tucht misbruik wordt gemaakt, en de rechten van de 
leden der kerk worden verzekerd. Eerst wanneer de classis een toestemmend advies geeft, kan de kerkeraad 
overgaan tot de tweede vermaning volgens art. 77, en tot de afsnijding volgens Art. 76. 
Dit ligt in den aard der zaak. Wanneer een plaatselijke kerk in het verband der kerken treedt, dan ontvangt zij daarbij 
leiding en steun van de zusterkerken, maar zij onderwerpt zich ook aan de leiding der meerdere vergaderingen, en 
neemt op zich de verplichting om zich naar de meerdere vergaderingen te gedragen. Dit is niet het invoeren van 
eene hiërarchie in de kerk, maar een zich onderwerpen aan het juk van Christus en het zoeken van de handhaving 
van het recht Gods. Wanneer eene plaatselijke kerk de besluiten van eene meerdere vergadering naast zich 
neerlegde en niet wilde uitvoeren, dan breekt zij daardoor de eenheid en de orde. En als zij in zulk een geval niet 
kan aantoonen, dat de besluiten der meerdere vergaderingen in strijd zijn [40] met Gods Woord en de ordening der 
kerken, dan pleegt zij revolutie en maakt zich der censuur waardig. 
pag. 637, m.b.t. de betekenis van advies inzake tuchtuitoefening: 

Dit advies der classis is een advies, geen bevel. Dit kan niet anders, want de uitoefening der tucht is in handen van 
den kerkeraad. Doch het ligt in den aard van het kerkverband, dat de kerkeraad rekening houdt met het advies der 
classis en dat advies opvolgt. Er staat aan het slot van artikel 76 van de K.O. niet na advies, maar met advies der 
classe. Dit is niet aldus geformuleerd om op de autonomie der plaatselijke kerken inbreuk te maken, maar om de 
eenheid en de goede orde in het kerkelijke leven te handhaven, en om te waken, dat van de tucht geen misbruik 
worde gemaakt, en niet afgeweken worde van den weg des Woords. Trouwens, deze bepaling maakt ook op de 
vrijheid en zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente geen inbreuk, want alle kerken hebben gezamenlijk zichzelf 
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dezen band aangelegd, welke band ook niet willekeurig is, maar voortvloeit uit het kerkverband, door de H. Schrift 
geëischt, cf. Art. 31 K.O.] 

   
Overwegingen: 
1. De kerken hebben vanaf het begin van de vrijmakingen in 2003 afspraken gemaakt m.b.t. het lezen 

van preken.  
2. De eerste Generale Synode, na de Vrijmaking, te Mariënberg 2005 heeft ten aanzien van te lezen 

preken in erediensten een sterke aanbeveling gedaan (Acta Mariënberg art. 23-7, bijlage 1).  
3. De Generale Synode  te Zwolle 2007 heeft het besluit van de GS Mariënberg gehandhaafd en 

deputaten aangesteld met de opdracht om onderzoek te doen naar de beschikbaarheid van 
leespreken (Acta Zwolle art. 41, pagina 43,44, bijlage 5).  

4. De Generale Synode heeft met de besluiten inzake te lezen preken en namenlijsten duidelijkheid 
willen geven (GS Emmen, Acta Emmen art. 23 en 26, bijlagen 2 en 3).  

5. Een advies van een meerdere vergadering heeft de betekenis van een raad, oordeel en is in het 
verband van de gezamenlijke kerken een sterke aanbeveling (zie bijlage 4).  

6. Deze sterke aanbeveling behoort opgevolgd te worden. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden 
zou van de sterke aanbeveling afgeweken kunnen worden als een kerkenraad met goede gronden 
aantoont dat hij genoodzaakt is ervan af te wijken.  

7. Het lezen van preken in een eredienst, die niet vallen onder de uitspraken van de Generale 
Synode, raakt het kerkverbandelijk samenleven met de zusterkerken.    

8. De vraag over de betekenis van het woord ‘advies’ en derhalve ook van de betekenis van de 
uitdrukking ‘sterke aanbeveling’ geeft aan dat er behoefte is aan een nadere verduidelijking, 
zodanig dat duidelijk wordt of er wel of geen sprake is van een verplichting.  

9. De vraag of het in de vrijheid van de kerkraad/kerkenraden is om ook preken te lezen die niet vallen 
binnen de lijsten 1 en 2 en overige criteria ten aanzien van predikanten en professoren zoals die 
door de GS Emmen zijn aangegeven geeft aan, dat nadere besluitvorming gegeven moet worden.  

10. In de lijsten 1 en 2 is tevens voldaan aan de verplichting van artikel 3 van de kerkorde.  
11. Als een kerkenraad eigen regels stelt ten aanzien van te lezen preken die afwijken van de 

uitspraken van de Generale Synode wordt de eenheid van het kerkverband verbroken.   
12. De kerkenraden zijn zelf verantwoordelijk voor de te lezen preken in de erediensten, maar hebben 

binnen het kerkverband wel de plicht om de orde en de eenheid te bewaren.    
 
Besluit:  
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, neemt ten aanzien van het lezen van preken in de erediensten het volgende besluit:  
1. De kerkenraden zien er op toe dat in leesdiensten alleen preken gelezen worden die vallen onder 

de synodebesluiten die daarover zijn genomen met de sterke aanbevelingen en adviezen.  
2. Mocht een kerkenraad in bijzondere omstandigheden zich op goede gronden genoodzaakt zien een 

preek te lezen die niet valt onder het advies van het kerkverband, en niet in strijd is met art. 3 KO, 
deelt ze dit met de gronden mee aan de gemeente en aan de eerstvolgende classisvergadering. 
Daarbij zal de raad ook de noodzaak van dit handelen aangeven.  

3. Bij de kerkvisitatie zal navraag gedaan worden naar de preken die gelezen worden.  
4. De leden van de kerken te dienen met een publicatie waarin uitleg gegeven wordt ten aanzien van 

de besluiten over te lezen preken. De inhoud van de publicatie is vastgesteld conform het op 29 
september 2012 geamendeerde document 3.006. 
 

Gronden:  

1. Schriftgetrouwe prediking is een gebod van de  Koning van de kerk: Jezus Christus onze Here 
(Deut. 12:32, Lucas 11:28, 1 Tim. 6:20, Openb. 22:18,19, NGB art. 29).  

2. De bediening van het Woord en het lezen van preken in een eredienst is een zaak die de kerken 
gemeenschappelijk aangaat (art. 30 KO). 

3. De plaatselijke kerken zijn geroepen om de eenheid binnen het kerkverband te bewaren  
(Rom. 16:6, 1 Cor. 16:1, Gal. 1:2, Openb. 1:4,11,20).   

4. De overeenstemming tussen de uitspraken van de GS Mariënberg en de GS Emmen is dat 
betrouwbaarheid van de prediking en eenheid in het kerkverband bewaakt moeten worden.   

5. Het besluit om een advies in de vorm van een sterke aanbeveling te geven van te lezen preken in 
erediensten en om namenlijsten van predikanten te geven en te onderhouden geeft duidelijkheid en 
is een instrument om vergissingen en onrust binnen de gemeente en het kerkverband tegen te 
gaan (zie ook GS Emmen, Acta art. 26, besluit 1, grond 5). 

6. Een advies van de meerdere vergadering is een sterke aanbeveling, waarvan binnen het 
kerkverband verwacht mag worden dat ze wordt opgevolgd. Afwijken ervan zet de eenheid van de 
kerken, maar ook de eenheid binnen de gemeente op het spel.  
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7. Het is een taak voor de classis om er op toe te zien dat de kerkorde (art. 3 KO) en de besluiten van 
de meerdere vergaderingen nageleefd worden (art. 41 KO). 

 
 

Artikel 3.04: Aanvullend Rapport Deputaten Liturgische Voorzieningen (2).  
08-09-2012 

Materiaal: 
Document 3.007, 2012-08-28: Voorstel m.b.t. documentatie van te lezen preken in erediensten.  
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit ten aanzien van de documentatie van preken die geoorloofd worden geacht om te 
lezen in een eredienst om Deputaten Liturgische Voorzieningen op te dragen een archief aan te 
leggen van de originele bronnen van preken die voldoen aan de door de synode vastgestelde criteria 
t.a.v. in erediensten te lezen preken. Dit archief bestaat uit de originele bronnen, op papier of op 
geluidsdrager, of uit digitale kopieën daarvan, en dient te raadplegen te zijn.  
Deputaten brengen op de eerstvolgende synode rapport uit van hun werkzaamheden hieromtrent.  
 
Gronden: 
1. Van geluidsdrager overgeschreven of van papier ingescande preken kunnen overdrachtsfouten 

bevatten. 
2. De originaliteit van de tekst van de preek moet aantoonbaar zijn. 
 
 

Artikel 3.05: Publicatie besluiten en brief t.a.v. te lezen preken.  
29-09-2012 

Materiaal: 
1. Document 3.003, 2011-11-22: Brief van de kerkenraad van DGK Bergentheim / Bruchterveld e.o. 

over leespreken. 
2. Document 3.005, zoals vastgesteld in de GS-zitting van 29-09-2012: Besluiten t.a.v. het lezen van 

preken in de erediensten. 
3. Document 3.006, zoals aangepast en vastgesteld in de GS-zitting van 29-09-2012: Publicatie te 

lezen preken in de eredienst. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, neemt ten aanzien van het lezen van preken in de erediensten het volgende besluit:  
1. De kerkenraad van DGK Bergentheim / Bruchterveld e.o. als antwoord op hun brief (document 

3.003) de besluiten en publicatie toe te sturen. 
2. Alle kerkenraden per brief de besluiten en de publicatie toe te sturen als informatie. 
3. De besluiten met de publicatie aan te bieden ter publicatie aan De Bazuin. 
 
Grond: 
De genomen besluiten met de toelichtende publicatie zijn van belang voor alle gemeenteleden. 
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HOOFDSTUK 4  BINNENLANDSE BETREKKINGEN 
 
 

Artikel 4.01: Publicatie aanvullend rapport DACOBB op website.   
17-12-2011 

Materiaal: 
Document 10.035, 2011-12-14: Brief van Deputaten ACOBB met verzoek publicatie aanvullend 
rapport. 
 
Overwegingen: 
1. Er is bij de samenroepende kerk verwarring gerezen over de vraag welke documenten op de 

landelijke website geplaatst mochten worden. 
2. De GK-Dalfsen heeft verzocht om hun brieven van de website te verwijderen. 
3. Deputaten ACOBB benadrukken in hun e-mail van 13 december 2011 dat rapporten openbaar 

behoren te zijn ‘omdat de kerkleden via die website zich op de hoogte kunnen stellen van het werk 
van deputaten ten dienste van diezelfde kerkleden’ met verwijzing naar de brochure van 
ds.C.G.Bos “Kerkelijke eenheid”. 
 

Besluiten: 
1. De betreffende documenten niet op de web-site te plaatsen. 
2. De kerken een gebundelde hard-copy aan te bieden van de stukken die betrekking hebben op de 

samenspreking met de GK-Dalfsen (10.008, 10.010, 10.011, 10.026-10.032). Elke gemeente zal, 
indien gewenst, een aantal exemplaren ontvangen gelijk aan circa 33% van het aantal kerkleden. 
De 2e scriba zal dit verzorgen. 

 
Grond:  
1. De inzender van een aantal documenten heeft bezwaar gemaakt tegen plaatsing. 
2. Gemeenteleden moeten kunnen meeleven, -bidden, en -denken. 
3. Een gebundelde hard-copy is vrij eenvoudig distribueerbaar. 

 
 

Artikel 4.02: Ontvankelijkheid van ingekomen brieven (10.048 en 10.050).   
14-01-2012 

Materiaal: 
1. Document 10.048, 2012-01-02: Brief van br. J. Bouwhuis met verzoek m.b.t. eenheid GK Dalfsen. 
2. Document 10.050, 2012-01-06: Brief DGK Bergentheim / Bruchterveld. 
 
Overwegingen: 
1. Kerkenraden en kerkleden hebben het recht de synode brieven te sturen als reactie op 

gepubliceerde rapporten.  
2. De inhoud van de documenten heeft betrekking op de inhoud van de voorliggende rapporten van 

DACOBB. 
3. Het aanvullend rapport van DACOBB is in een laat stadium ontvangen.  
4. In het verleden blijken dergelijke brieven ook ontvankelijk verklaard te zijn. 

 
Besluit: 

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit de brief van br. J. Bouwhuis (10.048) en de brief van DGK Bergentheim / Bruchterveld 
e.o. (10.050) ontvankelijk te verklaren. 
 
 

Artikel 4.03: Ontvankelijkheid van ingekomen adviesdocument (10.054). 
14-01-2012 

Materiaal: 
1. Document 10.054, 2012-01-14: Adviesdocument over zaak Dalfsen, dr. P. van Gurp. 
2. Document 10.008, 2011-11-04: Rapport Deputaten ACOBB. 
3. Document 10.026 t/m 10.032, 2011-12-02: Aanvullend rapport Deputaten ACOBB met bijlagen. 
 
Overwegingen: 
1. Het adviesdocument bevat kritiek op het handelen van deputaten.  
2. De GS Sneek van 1939 spreekt uit ten aanzien van rapporterende en adviserende deputaten (art. 

49 punt 3) ‘dat geen belangrijke kritiek op de arbeid van deputaten behoort te worden uitgebracht 
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alvorens deputaten in de gelegenheid zijn gesteld eventueel gelaakte handelingen in de 
vergadering van de preadviserende commissie toe te lichten.’ Met de bedoeling om in een 
beschermde omgeving te spreken over de kritiek op hun handelen, in verband met de bescherming 
van de goede naam van personen. 

3. De inhoud van het adviesdocument geeft aanleiding om te vermoeden dat de goede naam van 
betrokkenen geschaad zou kunnen worden. 
  

Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt,besluit het adviesdocument 10.054 eerst in comité te bespreken met betrekking tot de 
gevolgde procedure door deputaten en adviseur.  
 
Na de comité vergadering deelt de preses mee dat de volgende besluiten zijn genomen: 
 
Besluit 1: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit document 10.054 ontvankelijk te verklaren, de hoofdstukken 1 - 5 in comité te 
bespreken en de hoofdstukken 6 - 8 plenair te bespreken samen met de twee rapporten van 
deputaten. 
 
Besluit 2: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit de hoofdstukken 1- 5 van het adviesdocument 10.054 te laten rusten. 
 
 

Artikel 4.04: Ontvankelijkheid brief broeder J. Bouwhuis (10.059). 
14-01-2012 

Materiaal: 
Document 10.059, 2012-01-19: Brief van br. J. Bouwhuis met een reactie op de synodezitting van 14 
januari 2012 en een oproep tot dankbaarheid.  
 
Overwegingen: 

1.  de brief commentaar geeft op de synodevergadering; 
2.  de inhoud geen commentaar is op de gepubliceerde rapporten die besproken worden; 
3.  het niet gebruikelijk is dat dergelijke brieven door de synode ontvankelijk verklaard worden. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt,besluit de brief van broeder J. Bouwhuis onontvankelijk te verklaren. 
 
 

Artikel 4.05: Ontvankelijkheid ingekomen brieven (10.080 en 10.082). 
25-02-2012 

Materiaal: 
Document 10.080, 2012-02-24: Brief van br. L. Spoelman inzake het spreken over art. 28 NGB. 
Document 10.082, 2012-02-24: Brief van DGK-Bergentheim-Bruchterveld inzake de lopende 
besprekingen over de zaak Dalfsen.  
 
Overwegingen: 
1.  de brieven na sluitingsdatum zijn binnengekomen.  
2.  de aangesneden zaak nog in bespreking is op de synode.  
3.  het niet de bedoeling is om buiten de vergaderingen om de discussie te voeren.  
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit de brieven van respectievelijk broeder L. Spoelman en de kerkenraad van De 
Gererformeerde Kerk te Bergentheim/Bruchterveld e.o. onontvankelijk te verklaren. 
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Artikel 4.06: Ordevoorstel broeder A. van der Net. 
31-03-2012 

Materiaal:  
Document 10.108, 2012-03-28: Orde-voorstel van broeder A. van der Net. 

 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit het voorstel van broeder A. van der Net niet ontvankelijk te verklaren. 
 
 

Artikel 4.07: Vaststelling van vragen aan de GK(d)D.    
11-02-2012 

Materiaal: 
1. Elf ingekomen brieven van afgevaardigden met door hen opgegeven vragen te stellen aan de 

GK(d)D. 
2. Voorstel van het moderamen met 15 vragen (met subvragen) als samenvatting van alle ingediende 

vragen. 
 

Overwegingen: 
1. Er leven veel vragen bij de afgevaardigden ten aanzien van de GK(d)D. 
2. Voor een goede afweging van het voorstel van de GK(d)D is een open en eerlijk bevragen 

noodzakelijk om elkaar en de gedachten achter het voorstel van de GK(d)D beter te begrijpen. 
3. De inleidende vragen kunnen wantrouwend overkomen in het licht van het uitgangspunt van de 

deputaten, maar vinden hun grond in de geformuleerde grondslag van de GK(d)D naar buiten toe. 
Enige toelichting zal nodig zijn in een begeleidende brief. 

4. De synode verkeert nog in de fase van meningsvorming over het GK(d)D voorstel en heeft daarbij 
verduidelijking van de kant van de GK(d)D nodig. Een discussie met de GK(d)D is om die reden 
nog niet aan de orde. 

5. De verduidelijking van de kant van de GK(d)D kan ook van belang zijn voor de leden van de 
GK(d)D zelf. 

 
Besluiten: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt,besluit: 
1. Het moderamen op te dragen een begeleidende brief aan de GK(d)D op te stellen waarin uitgelegd 

zal worden waarom er veel vragen zijn en hiervoor begrip zal worden gevraagd om dit een open 
broederlijke sfeer te kunnen afwikkelen.  

2. De vragen (15 hoofdvragen met 12 subvragen)  uit het voorstel van het moderamen, na 
doorvoering van de onderstaande amendementen, samen met de begeleidende brief zo mogelijk 
vóór 14 februari 2012 te sturen aan de GK(d)D. 
Amendementen:  
a)  inzake vragen 1a en 1b aan te geven waardoor deze ingegeven worden (verklaring op hun 
website). 
b)  in 7a ‘pastorale motieven’ verwijderen. 
c)  in 7b ‘factoren’ vervangen door de onder 7a genoemde ‘huiver’ en ‘verschil in klimaat’.  

3. In de vergadering met de GK(d)D geen discussie aan te gaan, maar alleen hen te horen. 
4. De vergadering met de GK(d)D open te stellen voor leden van de GK(d)D. 
 
 

Artikel 4.09: Verslaglegging in De Bazuin en informeren GK(d)D.  
25-02-2012 

Materiaal: 
1. Document 10.073, 2012-02-15: Brief van de GK(d) te Dalfsen. 

Hierin wordt teleurstelling uitgesproken over de vragen aan hen gesteld en verzocht voorzichtig te 
zijn met verslaglegging in De Bazuin. 

2. Document 10.077, 2012-02-25: Concept antwoordbrief aan de GK(d) te Dalfsen. 
 
Overwegingen: 
1. De kerkenraad van de GK(d)D had van te voren ingelicht moeten worden over de inhoud van de 

verslagen in De Bazuin aangaande hun zaak. 
2. De verslagen in De Bazuin worden niet alleen door DGK kerkleden gelezen, maar hebben een 

wijdere verspreiding. Daarom is enige voorzichtigheid in de verslagen noodzakelijk. 
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3. De DGK kerkleden hebben recht om geïnformeerd te worden over de (publieke) besprekingen van 
de zaak-Dalfsen. 

4. De benadering van de kerkenraad van de GK(d)D dient met broederliefde te gebeuren. 
 

Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland,  bijeen op 26 november 2011 te 

Hasselt, besluit brief 10.083 te versturen aan de GK(d)D. 
 
 

Artikel 4.10: Bespreking voorstel over artikel 28 NGB.  
25-02-2012 

Materiaal: 
Document 10.076, 2012-02-21:Voorstel m.b.t. art. 28 NGB met geamendeerde overweging 7. 
 
Overwegingen: 
1. Het voorstel is volgens verschillende afgevaardigden niet overeenkomstig de afspraak op 17-02-

2012 omdat het gegoten is in de vorm van een te nemen besluit. 
2. Het voorstel heeft de bedoeling om eenstemmigheid te bereiken over ons belijden in artikel 28 

m.b.t. de vereniging van een plaatselijke gemeente met een kerkverband. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt,besluit het voorstel niet ontvankelijk te verklaren in deze vorm. 
 
 

Artikel 4.11: Besluitvorming t.a.v. voorstel van GK(d)D tot samenwerking. 
Zittingen 14-01-2012, 28-01-2012, 17-03-2012 en 31-03-2012 

 Materiaal: 
1. Document 10.008, 2011-11-04: Rapport deputaten ACOBB. 
2. Document 10.010, 2011-11-10: Brief van de GK(d)D met verzoek tot samenwerking. 
3. Document 10.011, 2011-11-11: Begeleidende brief van de GK(d)D. 
4. Document 10.026-10.032, 2011-12-02: Aanvullend rapport Deputaten ACOBB. 
5. Document 10.104-10.106, 2012-03-22: Nadere toelichting en advies van DACOBB.  
6. Document 10.033, 2011-12-06: Brief van DGK Bergentheim / Bruchterveld e.o.  

Hierin wordt een algemeen pleidooi gegeven om het voorstel van Dalfsen aan te nemen met een 
beroep op geduld en liefde zoals de Schrift ons die leert en om de zaak niet te forceren met regels. 

7. Document 10.048, 2012-01-02: Verzoek van br. J. Bouwhuis.  
Hij reageert op het aanvullend deputatenrapport en vraagt de synode in een lange brief met een 
beroep op de liefde in Christus om in tegenstelling tot het deputatenvoorstel, wel een 
zusterkerkrelatie naar analogie van art. 47 KO, zoals voorgesteld door Dalfsen,  met de gemeente 
te Dalfsen aan te gaan. 
En verder vraagt hij om de voorstellen 1, 4 en 5 van het deputatenrapport over te nemen. 

8. Document 10.050, 2012-01-06: Brief van DGK Bergentheim / Bruchterveld e.o.  
De broeders stellen hierin, samengevat, het volgende: 

1. Deputaten denken ook bij de beoordeling van de voorgestelde zusterkerkrelatie naar analogie 
van een buitenlandse zusterkerkrelatie teveel aan een federatief groeimodel, wat veel 
vrijblijvender zou zijn. 

2. Het afwijzen van het voorstel wordt gezien als een radicalistische alles-of-niets houding. 
3. De broeders wijzen op de belemmering bij GK(d)D als een interne aangelegenheid waarover 

geen inmenging mogelijk is. 
4. Ze wijzen elke vergelijking met een kerkelijke vereniging uit het verleden of in Canada af als 

zijnde niet toepasbaar. Volgens hen biedt de voorgestelde zusterkerkrelatie goede kansen 
om vanuit de praktijk huiver of klimaatverschil te overwinnen.  

5. Gewezen wordt op 1 Kor. 9 waar Paulus zegt: Ik ben voor de Joden een Jood en voor de 
Grieken een Griek geworden. 

6. De broeders zien in de GK(d)D de voortzetting van de Gereformeerde Kerk te Dalfsen. 

7. Zij komen tot 2 voorstellen voor besluiten, namelijk: 
1. Voorstel 1 is overeenkomstig het 1e voorstel van het aanvullend deputatenrapport. 
2. Voorstel 2 behelst een tegenvoorstel van het 2e voorstel van het aanvullend 

deputatenrapport en stelt voor om met de GK(d)D een zusterkerkrelatie aan te gaan 
conform hun verzoek. 

9. Document 10.054, 2012-01-14: Advies van de adviseur (hfdst. 6 - 8).  



 ACTA CONTRACTA GS HASSELT             44 

10. Document 10.061, 2012-02-2012: Brief van GS Hasselt met vragen aan de Gereformeerde Kerk 
(dolerend) Dalfsen. 

11. Document 10.095, 2012-03-07: Brief met antwoorden van de Gereformeerde Kerk (dolerend) 
Dalfsen. 

12. Document 10.108, 2012-03-28: Ordevoorstel van broeder A. van der Net. 
13. Document 10.107, 2012-03-23: Geamendeerde voorstellen nrs. 2 - 5 van het moderamen. 
14. Document 10.109, 2012-03-27: Tegenvoorstellen nrs. 2 - 5 in de brief van de broeders H. Folkers 

en H.J. Mooibroek. 
 

 
Besluiten 
 
De tekst van de onderstaande besluiten is vastgelegd in document 10.113 
 
 

BESLUIT 1      17-03-2012 

 
Besluit 1: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, spreekt het hartelijke verlangen uit naar volledige kerkelijke eenwording met de Gereformeerde 
Kerk (dolerend) te Dalfsen. 
 
Gronden 1: 
1. De Generale Synode van Emmen 2009 heeft met met dankbaarheid geconstateerd dat er in 2010 

in Dalfsen een Vrijmaking van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) heeft plaatsgevonden. 
Gezien de gronden voor deze Vrijmaking constateerde deze synode eveneens met dankbaarheid 
dat de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen op hetzelfde fundament staat van Schrift en 
Belijdenis.  
Zij sprak de vurige wens uit dat er een eenheid in waarheid met deze gemeente mag komen 
overeenkomstig Joh. 17: 11b, 21, 22 en zoals de kerk naspreekt in art. 28 NGB (GS Emmen 
2009/2010, Acta art. 92).  
 

2. De Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen heeft daarop te kennen gegeven dat zij wil komen tot 
kerkelijke vereniging met De Gereformeerde Kerken. Hiervan is door de synode met dankbaarheid 
kennis genomen. 
 

3. De Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen  heeft in zijn brief van 7 maart 2012 uitgesproken ‘Wij 
verklaren van harte geheel en onvoorwaardelijk in te stemmen met de Heilige Schrift en de drie 
formulieren van enigheid.’  
 
 

BESLUIT 2      31-03-2012 

 
Overwegingen 2: 
 
1. Uitgangspunten 
 

1.1. Kerkelijke gemeenschap 
Naar Gods Woord en de belijdenis is het de roeping van de ware gelovigen en van de kerken in elke 
plaats en elk land om te staan naar kerkelijke gemeenschap met allen, die met hen eenzelfde geloof 
belijden en handhaven in prediking en dienst, kerkregering en tucht, en wel in eenheid van kerkelijk 
samenleven in elke plaats en land;  
waar dit door geografische afstanden, taalbarrières of andere oorzaken niet mogelijk is zal er door 
kerkelijke correspondentie kerkelijke gemeenschap geoefend moeten worden (GS Groningen 1978, 
art. 139). 
 
1.2. Ware kerk 
Het is tevens de roeping van de ware gelovigen en kerken met ijver en goede voorzichtigheid uit het 
Woord Gods te onderscheiden wat de ware kerk is, om met die ware kerk gemeenschap te oefenen en 
kerkelijke gemeenschap af te wijzen met kerken die openlijk van de leer en de ordeningen van het 
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Woord Gods afwijken, of die zich schismatiek hebben afgescheiden van de ware kerk (GS Groningen 
1978, art. 139). 
 
1.3. Kerkverband 
Het bevel van Christus zoals samengevat in art. 28 NGB om zich te verenigen met de ene katholieke 
kerk, geldt ook voor een plaatselijke kerk en voor een kerkverband van ware kerken (zie GS 
Hoogeveen 1969, art. 350; GS Zwolle 2007/2008, art. 22).   
Met betrekking tot de roeping (a) en de wil (b) en het streven (c) tot vereniging heeft de GS Hoogeveen 
het volgende overwogen met betrekking tot haar contacten met de Christelijke Gereformeerde Kerken 
in de periode 1946-1969: 

I a. Dat het naar Gods Woord (o.a. Joh. 17 : 11, 17, 20, 21; Filipp. 1 : 27-2 : 4; Efeze 3 : 14-4 : 16; 1 
Tim. 3 : 15, 16) en de daarop gegronde belijdenis (o.a. art. 28 N.G.B. en antw. 55 H.C.) de roeping 

der ware christgelovigen en van de kerken is te staan naar kerkelijk samenleven met allen, die met 
hen eenzelfde geloof belijden en bewaren de leer, die naar het Woord Gods is en door de 
Gereformeerde Kerken in deze landen beleden is in de aangenomen Formulieren van Enigheid;  

I b. dat blijkens de „Acte van Afscheiding of Wederkeer” van oktober 1834 de tot deze belijdenis naar 
het Woord Gods weergekeerde kerken ook die ware katholiciteit der kerk begeerd hebben, toen ze 
verklaarden gemeenschap te willen zoeken met alle ware gereformeerde lidmaten en zich te willen 
verenigen met elke op Gods Woord gegronde vergadering;  

I c. dat aanstonds na de vrijmaking de generale synode van Groningen 1946 en ook de volgende 
generale synoden van de Gereformeerde Kerken in Nederland hebben uitgesproken dat de 
Christelijke Gereformeerde Kerken met haar „staan op dezelfde basis van Gods Woord en de Drie 
Formulieren van Enigheid” en dat derhalve gestreefd moet worden met haar te komen tot eenheid 
van kerkelijk samenleven onder de klem van het Woord Gods en de beloften, sub a en b genoemd;  
(GS Hoogeveen 1969, art. 350) 

  
1.4. Daadwerkelijk verenigen 
De ware katholiciteit van de kerk blijkt uit het daadwerkelijk verenigen in plaats van naast elkaar leven 
in goede relatie.  
Het commissierapport dat als bijlage bij art. 350 gevoegd omschrijft dit als volgt:  

Men zal de waarachtigheid-van-het kerk-zijn moeten bewijzen door zich haastig te verenigen. God 
beware ons ervoor, dat we naast elkaar zouden gaan leven in goede broederzin, in bredere 
correspondentie; er is maar één ding geoorloofd: samen ons buigen onder de heerschappij van 
Christus om ons door Hem te laten vergaderen in enigheid des geloofs. (…)  
Om die ware katholiciteit van de kerk in Nederland te dienen door te streven naar vereniging met 
kerken, die op deze katholieke grondslag staan, hebben onze kerken sinds de vrijmaking zo 
volhardend gezocht om tot eenheid van kerkelijke samenleving met de Chr. Geref. Kerken te komen. 
Daartoe hebben nu zeven synoden met haar deputaten voortdurend het appèl gedaan op de chr. 

geref. synoden, als vertegenwoordigend haar kerken. Onder de klem van het gebod van Christus, ook 
in art. 28 N.G.B. beleden. (GS Hoogeveen 1969, Bijlage bij art. 350: Acta pag. 620, 621, 640) 
 
1.5. Samenleven volgens de kerkorde 
De Gereformeerde Kerken hebben de roeping tot het zoeken van kerkelijke eenheid, zoals verwoord in 
overweging 1 - 4, gestalte gegeven in de instructies van haar deputaten binnenlandse betrekkingen 
(DACOBB).  
De Generale Synode van Zwolle 2007/2008 heeft het criterium van het kerkelijk samenleven naar de 
Gereformeerde kerkorde speciaal vastgelegd in een besluit ten behoeve van de instructies voor de 
genoemde deputaten (GS Zwolle 2007/2008, Acta art. 69, besluit 3). 
 
2. Relatie met de Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen 
 

2.1. Wens tot eenheid 
De Generale Synode te Emmen 2009/2010 heeft ter beantwoording van een aan haar gerichte vraag 
van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen uitspraken gedaan over de Vrijmakingen van 2003 
en 2010, die zij beschouwde als het werk van de Here.  
Daarbij heeft zij ten aanzien van het komen tot vereniging met de Gereformeerde Kerk (dolerend) te 
Dalfsen in art. 92 de vurige wens uitgesproken:  
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dat er een eenheid in waarheid met deze gemeente mag komen overeenkomstig Joh. 17: 11b, 21, 22 
en zoals de kerk naspreekt in art. 28 NGB.  (GS Emmen 2009/2010, art. 92). 
 
2.2. Broederlijke uitnodiging 
In een brief aan de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen heeft de GS Emmen 
een broederlijke uitnodiging doen uitgaan om tot kerkelijke eenheid te komen met een beroep op 
Psalm 133. De kerkenraad werd daarin verwezen naar de scriba van de meest naburige gemeente, 
dat is de gemeente te Zwolle e.o., in geval hij wenst te spreken over vereniging en naar deputaten 
binnenlandse betrekkingen indien hij de beslissing tot vereniging nog niet wenst te nemen (GS Emmen 
2009/2010, art. 92).  
 
2.3. Verzoek tot samenwerking   
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Dalfsen heeft na het ontvangen van de in overweging 
2.2. genoemde brief, contact gehad met de deputaten van De Gereformeerde Kerken voor nader 
overleg. Na een aantal gesprekken heeft hij besloten  

‘aan het kerkverband van de DGK het verzoek te doen om te willen komen tot samenwerking met de 
GK(d) te Dalfsen in de vorm van een zusterkerkrelatie naar analogie van de zusterkerkrelatie met 
kerken in het buitenland zoals beschreven in artikel 47 KO’. 

Dit voorstel bevatte naast een wijziging van de door de GS Leeuwarden 1990 (art. 93) vastgestelde 
regels terzake van het zenden van afgevaardigden naar kerkelijke vergaderingen, voorwaarden m.b.t. 
de kerkgrenzen. Daarbij verklaarde de kerkenraad, dat er groei moet zijn naar volledig kerkelijk 
samengaan (brief d.d. 10 november 2011).   
 
2.4. Vrijmakingen 2003/2004 en 2010 
In zijn brief d.d. 10 november 2011 vermeldt de kerkenraad van Dalfsen voorts er geen moeite mee te 
hebben om in de Vrijmaking van 2003 ook de hand van de Here te zien.  
Voor de kerkenraad is dat, tezamen met de uitspraak van GS Emmen 2009/2010 om in de Vrijmaking 
van 2010 in Dalfsen de hand van de Here te zien, een goede basis om samen verder te gaan.  
 
2.5. Belemmeringen 
Als belemmeringen die nu nog een volledige kerkelijke samenleving in de weg staan, noemt de 
kerkenraad:  
 
(a) vragen die in de gemeente te Dalfsen leven, met name vanwege het ‘verschil in klimaat’;  
(b) de synodebesluiten die De Gereformeerde Kerken hebben genomen in de periode tot 2010, deze 

besluiten moeten nog getoetst worden;  
(c) de synodebesluiten van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, zoals het besluit over het actieve 

vrouwenkiesrecht, genomen vóór februari 2010 en waarvan de kerkenraad nog geen afstand heeft 
genomen, deze besluiten moeten nog beoordeeld worden.  

 
Ten aanzien van de voorgestelde relatie denkt de kerkenraad voorlopig aan een periode van circa 1 
jaar, ‘afhankelijk van de snelheid waarmee de bovengenoemde punten afgerond kunnen worden’.  
 
2.6. Verschil van inzicht 
Het bovengenoemde verzoek (sub 2.3) heeft desgevraagd niet de instemming gekregen van de 
deputaten, maar is wel met instemming van de deputaten door de kerkenraad van Dalfsen gezonden 
naar de generale synode.  
 
2.7. Route van geleidelijkheid  
De kerkenraad van Dalfsen ziet de voorgestelde zusterkerkrelatie als een route van geleidelijkheid 
naar volledige kerkelijke eenheid en niet als een poging om kerkelijke vereniging uit de weg te gaan.  
 
2.8. Belemmeringen bestaan  
Door de kerkenraad van Dalfsen zijn in een schrijven d.d. 7 maart 2012 antwoorden gegeven op 
vragen, die hem gesteld zijn door de Generale Synode te Hasselt n.a.v. het verslag van de deputaten 
ACOBB. Hieruit blijkt dat naar het oordeel van Dalfsen de in overweging 2.5. genoemde 
belemmeringen nog bestaan, waardoor er nog geen kerkelijke samenleving mogelijk is.  
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2.9. Bedreigingen voor de vrede  
Wanneer gevoelens van ‘verschil in klimaat’ en ‘huiver’ een verhindering vormen om elkaar van harte 
in liefde volledig te aanvaarden, zijn ze een bedreiging voor de vrede bij kanselruil en avondmaals-
viering (Rom. 15:2-7; 1 Kor. 10:16).  
 
2.10. Eén ware kerk op één plaats 
De voorgestelde kerkelijke relatie naar analogie van een buitenlandse zusterkerkrelatie, resulteert in 
het formaliseren van een situatie dat er meer dan één kerk van Christus op dezelfde plaats voorkomt, 
terwijl de roeping van Christus is om de gemeenschap der heiligen plaatselijk gestalte te geven in één 
lichaam (art. 28 NGB). 
 
Besluit 2: 

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, wijst het verzoek van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen af om als 
een route van geleidelijkheid naar volledige kerkelijke eenheid een samenwerking met elkaar aan te 
gaan in de vorm van een zusterkerkrelatie naar analogie van de zusterkerkrelatie met kerken in het 
buitenland zoals is beschreven in art. 47 KO.  
 
Gronden 2: 
1. De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben voor het samenleven in een kerkverband naar de 

norm van Schrift en belijdenis, de Gereformeerde (Dordtse) Kerkorde aanvaard. Overeenkomstig de 
Acta van Afscheiding of Wederkeer van 1834, en de Acta’s van Vrijmaking of Wederkeer 1944 en 
2003, zoeken de kerken andere vergaderingen die met haar staan op hetzelfde fundament van 
Schrift en belijdenis en die voor hun samenleven de aangenomen kerkorde willen naleven (zie ook 
GS Groningen 1946, art. 88; GS Groningen-Zuid 1978, art. 139; GS Zwolle 2007/2008, art. 69, 
besluit 3). 
 

2. Gemeenschap van Woord en sacrament tot uiting komend in wederzijdse openstelling van kansel 
en avondmaalstafel, vraagt een kerkelijk samenleven met volledige erkenning van ambten en 
onbelemmerde gemeenschap der heiligen. Derhalve is in 1869 en 1892 hiermee gewacht tot 
volledige kerkelijke eenheid was vastgesteld (Handelingen van de Synode van de Christelijke 
Afgescheiden Gereformeerde Kerk Middelburg 1869, art. 25;  Handelingen van de  Synode der 
Christelijke Gereformeerde Kerk, Leeuwarden 1891, 19

e
 zitting, art. 184; Acta der derde voor-lopige 

synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, ’s-Gravenhage 1891, art. 55, pag. 82;  
zie ook GS Mariënberg 2005, art. 25. G.1.9 en G.2.6).  
 

3. De door de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen voorgestelde tijdelijke kerkelijke relatie naar 
analogie van een buitenlandse zusterkerkrelatie van art. 47 KO, waarbij geen sprake is van een 
geografische afstand of taalbarrière, is niet in overeenstemming met de kerkorde (KO art. 1, 31, 84) 
en recente geldige uitspraken van generale synoden (GS Groningen-Zuid 1978, art. 139; GS 
Leeuwarden 1990, art. 93; GS Zwolle 2007/2008, art. 69, besluit 3). 
 

4. Het bestaan van menselijke factoren die belemmeren elkaar te aanvaarden verhinderen een ge-
zamenlijke avondmaalsgemeenschap (Hand. 2: 42; Rom. 15: 2-7; 1 Kor. 10:16; 1 Kor. 11: 28, 29; 
Ef. 4: 1-6; Fil. 2: 1-5; Kol. 3: 12-15; V&A 55, 76 HC; art. 28, 35 NGB); deze belemmeringen dienen 
daarom te worden weggenomen voordat volledige kerkelijke eenheid kan worden vastgesteld.    
  

5. Het formaliseren van de situatie dat er meer dan één kerk van Christus op dezelfde plaats 
voorkomt, stemt niet overeen met de roeping om de gemeenschap der heiligen plaatselijk gestalte 
te geven (art. 28 NGB). Hier is de ware eenheid van de kerk in geding en ook het gezag van 
Christus als Heer van de Kerk. 
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BESLUIT 3      31-03-2012 

 
Overwegingen 3: 
1.  De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen heeft aangegeven dat hij nog tijd 

nodig heeft om tot volledige kerkelijke eenheid te komen met De Gereformeerde Kerken en het 
samenleven in hun kerkverband.   

2.  Als belangrijkste zaken die nog tijd vragen, heeft de kerkenraad van Dalfsen genoemd:  
- Het leven van vragen in de gemeente, o.a. met betrekking tot ‘verschil in klimaat’. 
- De door De Gereformeerde Kerken genomen synodebesluiten welke nog inhoudelijk getoetst 

moeten worden. 
- De GKv-synodebesluiten die wel in Dalfsen van kracht zijn en niet in DGK van kracht zijn; omtrent 

deze synodebesluiten wil Dalfsen het gesprek aangaan met DGK. 
3.  Het bevordert duidelijkheid op de weg naar eenwording als de belemmeringen op de weg naar 

volledige eenwording zodanig concreet kenbaar worden gemaakt dat er met elkaar over 
doorgesproken kan worden, om deze op te heffen. 

4.  Het is belangrijk om aan de kerkenraad van Dalfsen, desgevraagd, bereidheid te tonen om door te 
spreken over het zgn. verschil in klimaat en de geldigheid van GKv-synodebesluiten die binnen 
DGK niet van kracht zijn.  

5. Er zijn, na de in een brief d.d. 7 maart 2012 gegeven beantwoording van vragen die door de 
generale synode gesteld zijn aan de kerkenraad van GK(d)D, onduidelijkheden blijven bestaan en 
tevens worden in deze brief vragen gesteld aan DGK.  

 
Besluit 3: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit om aan de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen te verzoeken in te stemmen met 
de volgende intentieverklaring: 
 
De Gereformeerde Kerken als Generale Synode te Hasselt bijeen op 26 november 2011, en de 
Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen spreken wederzijds het hartelijke voornemen uit om binnen 
een periode van één jaar na het verklaren van dit voornemen, over te gaan tot volledige kerkelijke 
eenheid in een samenleving op basis van de Gereformeerde kerkorde; zij zullen daartoe naar 

vermogen alles in het werk stellen dat in deze periode alle belemmeringen tot deze kerkelijke eenheid 
zo snel mogelijk weggenomen zijn.  
 
Gronden 3: 
1. Het is een gebod van de Here, waaraan de kerk met vreugde mag voldoen, om zo snel mogelijk tot 

volledige kerkelijke eenheid te komen, wanneer met dankbaarheid aan de Here wederzijds mag 
worden vastgesteld dat men als kerk op hetzelfde fundament staat en daadwerkelijk leeft (art. 28 
NGB).  
 

2. Het blijft een geboden taak van zorgvuldigheid om elkaar te bevragen op de kenmerken van de 
ware kerk (art. 29 NGB).  
 

3. Niet-confessionele factoren mogen als zodanig geen rechtmatig beletsel vormen voor volledige 
kerkelijke eenheid, wanneer in dankbaarheid mag worden vastgesteld dat de kenmerken van de 
ware kerk worden vertoond en dat er geen verschil in principiële zaken van leer, dienst en tucht 
bestaan (Rom. 15: 2-7; Ef. 4: 1-6; Fil. 2: 1-5; art. 27-29, 32 NGB). 

 
4.  Naar vermogen zal er alles aan gedaan moeten worden om de belemmeringen, die nu nog door de 

Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen worden opgemerkt en de onduidelijkheden die bij  
De Gereformeerde Kerken nog m.b.t. uitspraken van de Gereformeerde Kerk te Dalfsen bestaan,  
zo snel mogelijk weg te kunnen nemen bij Gods Woord, de belijdenis van de kerk en de 
gereformeerde kerkorde. Tegelijk zal daarbij ook het noodzakelijke geduld dienen te worden 
getoond. 
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BESLUIT 4      31-03-2012 

 
Overwegingen 4: 
1. De Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen schrijft in zijn brief d.d. 10 november 2011 dat hij de 

synodebesluiten die m.i.v. de GS Mariënberg 2005 zijn genomen nog niet heeft beoordeeld. 
Daaronder vallen ook de synodebesluiten die revisies betreffen van oude GKv-synodebesluiten die 
genomen zijn door GS Ommen 1993, GS Berkel  & Rodenrijs 1996, GS Leusden 1999 en GS 
Zuidhorn 2002/2003.  

2. De kerk te Dalfsen heeft van een aantal GKv-synodebesluiten publiek afstand genomen bij de 
Vrijmaking in Dalfsen in 2010. Aan andere besluiten van de GKv zijn zij nog gebonden (brief d.d. 7 
maart 2012).  

3.  De Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen heeft te kennen gegeven met De Gereformeerde 
Kerken in gesprek te willen gaan over bovengenoemde besluiten, zoals die betreffende het actieve 
vrouwenkiesrecht. Zij ziet overigens geen ‘onoverkomelijke obstakels’ m.b.t. de besluiten genomen 
m.i.v. de GS Mariënberg 2005 (brief d.d. 10 november 2011 en brief d.d. 7 maart 2012). 
 

Besluit 4: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, spreekt uit dat bij volledige kerkelijke eenwording de gemeente te Dalfsen  
gedurende 3 jaar na de vereniging het recht heeft om bij de eerstvolgende synode revisie te vragen 
van besluiten die in de periode voorafgaand aan de vereniging door DGK-synoden zijn genomen, met 
ingang van GS Mariënberg 2005. 
 
Gronden 4: 
1.  De Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen heeft geen deel uitgemaakt van het kerkverband van 

De Gereformeerde Kerken ten tijde van het tot stand komen van de genoemde synodebesluiten.  
 

2.  Het dient de eenheid in de waarheid niet, wanneer men naar art. 31 KO gebonden is aan de 
besluiten van de meerdere vergaderingen, als daartegen niet ingediende principiële bezwaren 
zouden bestaan.  
 

3.  Wanneer er bij toetsing aan de Heilige Schrift, de Belijdenis van de kerk of de kerkorde in de 
genomen besluiten afwijkingen worden ontdekt, wordt naar art. 31 KO de eenheid gediend door 
revisie ervan mogelijk te maken.  

 
 

BESLUIT 5      31-03-2012 

 
Besluit 5: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen op de hoogte te stellen 
van haar besluiten m.b.t. zijn voorstellen als beantwoording van de haar toegezonden brieven van 10 
en 11 november 2011 en 7 maart 2012; ze zal  daartoe aan de kerkenraad van de Gereformeerde 
Kerk (dolerend) Dalfsen een brief met overwegingen, besluiten en gronden zenden en hem verzoeken 
om deze brief door een commissie mondeling aan hen toe te laten lichten.  
 
 

Artikel 4.12: Verzoek tot voorbede door de kerken t.a.v. Dalfsen.  
31-03-2012 

Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit naar aanleiding van de genomen besluiten t.a.v. het voorstel van de GK(d)D om de 
kerken per e-mail te informeren en te verzoeken voorbede te doen voor de GK(d)D, nadat ds. E. Heres 
van het besluit op de hoogte is gebracht. 
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Artikel 4.13: Publicatie besluiten op website van de kerken  
14-04-2012 

Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit om zo spoedig mogelijk de besluiten ten aanzien van het verzoek tot samenwerking van de 
GK(d)D inclusief de overwegingen en gronden zoals aangenomen door de GS Hasselt op 31 maart 2012 
op de website van de kerken te publieren.  
 
 

Artikel 4.14: Vaststelling brief aan de GK(d)D.  
14-04-2012  

Materiaal: 

1. Document 10.095, 2012-03-07: Van de GK(d)D, Beantwoording van de vragen van DGK door 
GK(d)D. 

2. Document 10.119, 2012-04-14: Concept brief van de GS Hasselt als antwoord op de brief van 7 
maart 2012 van de GK(d)D. 

 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit te wachten met een antwoord op de brief van de GK(d)D van 7 maart 2012 totdat de 
GK(d)D een besluit heeft genomen over ons verzoek om een intentieverklaring.uit te spreken.  
 
 

Artikel 4.15: Rectificatie verslag in De Bazuin.  
14-04-2012 

Materiaal: 
1. Publicatie in De Bazuin nr.14 (2012) van het verslag van de synodezitting van 31 maart 2012. 
2. Zittings-acta GS Hasselt 2012-03-31. 
 
Overwegingen: 
1. Dat er genotuleerd is dat ‘de tegenstemmers zich volledig zullen conformeren aan de genomen 

besluiten is logisch en wordt ook door hen allen bevestigd.’ 
2. Dat het verslag in De Bazuin vermeldt ‘… dat, nu de synode besloten heeft, hij natuurlijk de 

synodebesluiten zal aanvaarden en verdedigen, ook al was hij tegen. Dat is de houding die van alle 
afgevaardigden nu gevraagd wordt. Dat heeft ieders stilzwijgende instemming.’ 

3. Dat het Bazuin-verslag niet gaat over een uitspraak van broeder Mooibroek, maar van een andere 
broeder tijdens de rondvraag. 

4. Het verslag in De Bazuin te algemeen stelt dat ‘het de houding van een afgevaardigde moet zijn om 

de synodebesluiten te aanvaarden en te verdedigen, ook al was hij tegen.’ 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit om de overeenkomstige zin uit de acta, namelijk ‘... zich volledig zal conformeren aan de 
genomen besluiten. Dat is logisch en wordt ook door alle tegenstemmers bevestigd.’ aan te bieden 
aan De Bazuin als rectificatie van de zinsnede in het verslag ‘… verdedigen, ook al was hij tegen. Dat 
is de houding die van alle afgevaardigden nu gevraagd wordt. Dat heeft ieders stilzwijgende 
instemming.’ 
 

 
Artikel 4.16: Vaststelling brief aan DGK Bergentheim / Bruchterveld e.o.   

14-04-2012 

Materiaal: 
1. Document 10.033, 2011-12-06:  Brief van DGK Bergentheim / Bruchterveld e.o, inzake rapport 

DACOBB m.b.t GK(d)Dalfsen. 
2. Document 10.050, 2012-01-06: Brief van DGK Bergentheim / Bruchterveld e.o, m.b.t GK(d)Dalfsen. 
3. Document 10.117: Concept brief aan DGK Bergentheim / Bruchterveld e.o. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland,  bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt besluit DGK Bergentheim/Bruchterveld e.o. de vastgestelde brief (document 10.117, 2012-04-
14) te sturen.  
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Artikel 4.17: Vaststelling brief aan broeder J. Bouwhuis.  
14-04-2012 

Materiaal: 
1. Document 10.048, 2012-01-02: Verzoek m.b.t. eenheid met de GK(d)D van broeder J. Bouwhuis. 
2. Document 10.118: Concept brief aan broeder J. Bouwhuis. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland,  bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit de vastgestelde brief (document 10.118, 2012-04-14) aan broeder  
J. Bouwhuis te sturen. 
 
 

Artikel 4.18: Antwoordbrief van de GK(d)D d.d. 9 mei 2012.   
26-05-2012 

Materiaal: 
1. Document 10.113, 2012-03-31: Besluiten GS Hasselt t.a.v. GK(d)D. 
2. Document 10.135, 2012-05-09: Brief van GK(d)D in antwoord op besluit GS Hasselt. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland,  bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit de GK(d)D schriftelijk te verzoeken om met de synodecommissie in gesprek te gaan 
om zo eventuele misverstanden weg te nemen.  
 
 

Artikel 4.19: Antwoord aan GK(d)D op hun brief van 9 mei 2012.  
09-06-2012 

Materiaal: 
1. Document 10.135, 2012-05-09: Brief van de GK(d)D. 
2. Document 10.142, 2012-06-06: Concept voor de formulering van overwegingen en gronden bij 

besluit 1 en 2 naar aanleiding van de brief van de GK(d)D d.d. 9 mei 2012. 
3. Document 10.142, 2012-06-09: Besluit n.a.v. de brief van de GK(d)D d.d. 9 mei 2012. 
 
Overwegingen: 
1. De brief d.d. 9 mei 2012 van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen bevat een afwijzende 

reactie op de besluiten en voorstellen zoals die in een brief van de synode d.d. 4 april 2012 zijn 
toegezonden aan de GK(d)D.  

2. Er wordt in deze brief van Dalfsen niet aangetoond dat de betreffende synodebesluiten ingaan 
tegen Schrift, Belijdenis of Kerkorde. 

3. De verwijzing naar Rom. 15 ter verdediging van het afwijzende voorstel is niet terecht, omdat die 
Schriftuurlijke verdraagzaamheid vraagt om volledige eendracht en eensgezindheid, waarin de 
Here als met één mond geloofd wordt (Rom. 15: 5-7). 
De gevraagde ‘ruimte’ binnen het voorstel van Dalfsen is  ‘terughoudende voorzichtigheid’.  
Uit Rom. 15: 7 is echter op te maken dat Christus ook geen ‘terughoudendheid’ en ‘voorzichtig-heid’ 
naar ons toont, want Hij aanvaardt ons volledig. Hij is daarin ons tot voorbeeld. Daarom moeten ook 
wij elkaar volledig aanvaarden en mogen wij naar elkaar geen ‘terughoudende voorzichtigheid’ 
tonen.   

4. Het belangrijkste Schriftuurlijke argument voor het afwijzen van de aanlooproute van een 
zusterkerkrelatie naar art. 47 KO (grond 4 van besluit 2. m.b.t. de avondmaalsviering) wordt in de 
brief niet aangeroerd.  
In plaats daarvan schrijft Dalfsen dat wij ‘de indruk wekken’ en ‘suggereren’ dat de door hen 
voorgestelde relatie ‘in strijd’ is met het Woord van God, de belijdenis en de kerkorde. In verband 
hiermee merken we op dat in grond 3 van besluit 2 is gesteld dat het voorstel van Dalfsen ‘niet in 
overeenstemming’ is met de kerkorde, dat wil zeggen niet naar de geest van de kerkorde; er staat 
niet, zoals Dalfsen in zijn brief stelt, dat het voorstel ‘in strijd’ is met de kerkorde.  

5. De gereformeerde kerkorde is voor ons de richtlijn voor onderlinge samenleving van kerken. 
Hiermee handelen we in de lijn van 1834, 1892, 1944. Het daaraan vasthouden, kan men alleen 
‘bovenschriftuurlijk’ of ‘ijver zonder verstand’ noemen, als daar overtuigend bewijs voor wordt 
gegeven. 

6. Dalfsen heeft niet aangetoond dat zij een beroep kan doen op uitzonderingen in kerkelijk samen-
leven die van eenzelfde aard zijn als barrières van geografische afstand of taal zoals genoemd in 
het besluit van de GS Groningen (Acta art. 139). 
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7. Op de inhoud van de door ons voorgestelde intentieverklaring (besluit 3) om te komen tot volledige 
kerkelijke eenheid, wordt in de brief niet nader ingegaan. Ons voorstel is meer dan een algemene 
intentieverklaring maar vraagt wederzijdse inzet om zo snel mogelijk de door Christus gevraagde 
eenheid te bereiken met daarbij geduld en verdraagzaamheid. Er is van onze kant geen enkele 
pressie die de pastorale bearbeiding in Dalfsen zou belemmeren. Er wordt een streeftermijn van 
één jaar genoemd, maar zonder pressie om één te moeten worden.  
Helaas is de reeds aangeboden hulp om belemmeringen en/of onduidelijkheden weg te nemen tot 
nu toe door Dalfsen niet aanvaard.  

8. Dalfsen vraagt een nadere toelichting t.a.v. de ‘onduidelijkheden die bij ons nog bestaan m.b.t. 
uitspraken van Dalfsen’, zoals aangegeven in een onderdeel van ons voorstel m.b.t. de 
eenwording.  

9. Door tot twee keer toe een door de synode gevraagde persoonlijke ontmoeting af te wijzen is de 
mogelijkheid niet aangegrepen om elkaar beter te leren verstaan en het vertrouwen in elkaar te 
versterken. Dat ervaren wij als zeer teleurstellend. De synode wil graag blijven aandringen op deze 
‘persoonlijk ontmoeting’. 

10. De bovenstaande overwegingen pleiten voor een mondelinge toelichting van de kant van de 
synode. In dat gesprek kan ook een antwoord gegeven worden op de nu door Dalfsen gestelde 
vraag om nadere informatie. Ook zouden daarin misverstanden kunnen worden weggenomen en 
de mening worden bijgesteld m.b.t. een vermeend formalisme en perfectionisme.  

11. Wij handhaven naar Dalfsen toe onze uitgestoken hand zoals dat is gedaan door de GS Emmen 
2009-2010, art. 92, en nu opnieuw door de GS Hasselt 2011-2012 middels de aan Dalfsen 
toegezonden besluiten en voorstellen.  

 
Besluit 1: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit  een antwoordbrief te zenden aan de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen op haar 
schrijven d.d. 9 mei 2012. In deze antwoordbrief zal opnieuw worden aangedrongen op het ontvangen 
van een synodecommissie om in een gesprek de synodebesluiten en voorstellen door te spreken en 
zo mogelijk eventuele misverstanden over De Gereformeerde Kerken weg te nemen.  
 
Besluit 2: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011,  besluit de  commissie de volgende instructies mee te geven:    
1. Het, op uitnodiging van de Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen, mondeling doorspreken over 

de besluiten van de Generale Synode, zo mogelijk in een interactieve houding, door onder andere  
1.1. het geven van een toelichting op de toegezonden overwegingen, gronden en besluiten m.b.t. 

de vereniging met de Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen;  
1.2. het beantwoorden van vragen; 
1.3. het vragen naar moeiten en onduidelijkheden met het doel de besluiten te verduidelijken; 
1.4. het wegnemen van eventueel ontstane misverstanden t.a.v. De Gereformeerde Kerken. 

2. De commissie brengt schriftelijk en mondeling verslag uit aan de Generale Synode.  
 

Gronden: 
1. De brief d.d. 9 mei van GK(d)D geeft aanleiding te veronderstellen dat in Dalfsen de voorstellen van 

de synode niet gewogen zijn zoals bedoeld en dat er nog misverstanden bestaan m.b.t. De 
Gereformeerde Kerken. 

2. De kerken moeten alle mogelijkheden benutten om belemmeringen op de weg naar eenwording 
weg te nemen.  

  
 

Artikel 4.20: Vaststelling brief aan de GK(d)D.   
09-06-2012 

Materiaal: 
1. Document 10.135, 2012-05-09: Antwoordbrief van de GK(d)D in reactie op GS-besluiten. 
2. Document 10.143A, 2012-06-06: Concept brief aan GK(d)D en verzoek gesprek met commissie. 
3. Document 10.143B: Amendement op concept brief aan GK(d)D en verzoek gesprek met 

commissie. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland,  bijeen op  
26 november 2011 te Hasselt, besluit de GK(d)D de vastgestelde brief  te zenden met documentnr. 
10.143. 
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Artikel 4.21: Verzoek tot voorbede t.a.v. Dalfsen.  
09-06-2012 

Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit de kerkenraden te verzoeken voorbede te doen met het oog op de totstandkoming van 
een gesprek van de Commissie van Toelichting met de kerkenraad van Dalfsen en opnieuw wanneer 
de datum van een eventueel gesprek met de GK(d)D bekend is. 
 
 

Artikel 4.22: Rapportage gesprek commissie met de GK(d)D.   
08-09-2012 

Materiaal: 

1. Document 10.155, 2012-08-30: Rapportage van de GS-commissie m.b.t. het gesprek met de 
GK(d)D. 

2. Document 10.159, 2012-09-03: Brief van de GK(d)D n.a.v. het gesprek met de commissie.  
 

Besluit:  

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit de beslissing van de Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen over vereniging met ons 
af te wachten en deze zaak te gedenken in de gebeden. 
 
Grond: 
De synode en haar commissie hebben alles gedaan wat in hun vermogen lag om de GK(d)D te 
bewegen tot vereniging over te gaan.  
 
 

Artikel 4.23: Publicatie gang van zaken ten aanzien van GK(d)D.   
08-09-2012 

Materiaal: 
1. Document 10.158, 2012-08-31: Conceptpublicatie t.b.v. De Bazuin ‘Het gesprek over eenwording 

met de Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen’.   
2. Document 10.159, 2012-09-03: Brief van de GK(d)D n.a.v. het gesprek met de commissie. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit om de conceptpublicatie na aanvulling met de laatste brief van de GK(d)D aan te 
bieden aan De Bazuin voor publicatie. 
 
Gronden: 
1. De kerken zijn diverse malen gevraagd om voorbede te doen voor deze zaak en hebben er dan ook 

recht op te weten, voor zover dat niet vertrouwelijk is, wat er heeft plaatsgevonden, zodat er ook 
gericht gebeden kan worden. 

2. Publicatie kan veel misverstanden in de kerken en ook daarbuiten voorkomen. 
 
 

Artikel 4.25: Besluit Voortzetting contact met de GK(d)D.   
13-10-2012 

Materiaal: 
Document 10.189: Conceptbrief van de generale synode aan de GK(d)D, met een amendement van de 
broeders H. Folkers en H.J. Mooibroek en een amendement van ds. S. de Marie. 
 
Overwegingen: 
1. Christus wil dat wij blijven meewerken aan Zijn kerkvergaderend werk, Joh. 10:16, 17:21; Ef. 4: 4; 

Kol 3:15, art. 27 en 28 NGB.  
2. De synodebesluiten m.b.t. eenwording met GK(D) Dalfsen (document 10.113) zijn schriftelijk 

kenbaar gemaakt en mondeling doorgesproken met de kerkenraad van GK(d)Dalfsen (document 
10.155). 

3.  In zijn brieven van 3 september 2012 (document 10.159) en die welke is ontvangen op  
 14 september 2012 (document 10.171), schrijft de kerkenraad van GK(d)Dalfsen dat hij zich nog 

beraadt op het vervolg.  
4.  In zijn brief van 28 september 2012 (document 10.183) schrijft de kerkenraad van GK(d)Dalfsen 

onder meer dat de Generale Synode in de publicatie in De Bazuin van 19 september selectief en 
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onjuist is te werk gegaan, en refereert in deze brief niet aan de brief welke het moderamen aan de 
GK(d)Dalfsen (document 10.172) heeft gezonden.   

 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, zendt de vastgestelde brief (document 10.193)  naar de Gereformeerde Kerk (dolerend) te 
Dalfsen, als antwoord op de ontvangen brieven over het vervolg na de genomen synodebesluiten 
m.b.t. eenwording en het gesprek met de synodecommissie daarover.  
 
Grond: 
De Gereformeerde Kerken in Nederland behoren te doen al wat hun mogelijk is om de eenheid te 
bereiken met hen die één behoren te zijn (art. 27 en 28 NGB) en daarbij naar vermogen zorg te dragen 
voor een juiste weergave van de inhoud van de contacten.   
 
 

Artikel 4.26: Vaststelling brief aan GKv.  
14-04-2012 

Materiaal: 
1. Document 10.001: Brief van de GS Harderwijk 2011 van de Gereformeerde Kerken in Nederland 

(GKv), dd. 30 juni 2011 

2. Document 10.110-concept: Concept brief aan de GKv. 
 
Overwegingen: 
1. In onze brief van mei 2010 hebben we de GKv opgeroepen terug te keren naar de Schriftuurlijke 

paden en de wens uitgesproken weer eenheid in waarheid te kunnen ervaren. 
2. Dat onze brief zeker geen afwijzende brief genoemd kan worden. 
3. Dat het ook met het oog op de buitenlandse kerken goed is de genoemde zaken opnieuw aan te 

geven. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland,  bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt besluit de GKv de vastgestelde brief (document 10.110, 2012-04-14) te sturen. 
 
 

Artikel 4.27: Vaststelling brief aan de GK Kampen (Ichthus).   
14-04-2012 

Materiaal: 
1. Document 10.013, 2011-11-11: Brief van de GK Kampen (Ichthus). 
2. Document 10.111-concept: Concept brief aan de GK Kampen (Ichthus). 
 
Overwegingen: 
1. We zijn blij dat de GK Kampen (Ichthus) de miscommunicatie erkent. 
2. Het is teleurstellend dat ze menen dat wij de deur voor hen dicht gedaan hebben. 
3. Het is teleurstellend dat ze blijkbaar niet inzien dat ze een verband vormen met scheurkerken, 

waarbij de Vijverhoeve-gemeente tevens dwaalleer tolereert. 
4. Uit de rapportage van deputaten BBK blijkt dat er lasterverhalen over DGK verspreid worden naar 

de buitenlandse kerken, met als aangewezen bron de gesprekken met de GKN. 
5. Dat we altijd eenheid moeten zoeken met hen die op hetzelfde fundament staan. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland,  bijeen op 26 november 2011 te 
Hasselt, besluit de GK Kampen (Ichthus) de vastgestelde brief (document 10.111, 2012-04-14) te 
sturen. 
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HOOFDSTUK 5 - OPLEIDING 
 

 
Artikel 5.01: Behandeling rapport OtdDdW deel A. Voorstel 4.1. 

17-12-2011 

Materiaal:  
1. Document 5.001: Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 2011, deel A.   
2. Document 5.003: Studiegids Opleiding  tot de Dienst des Woords 2010-2012. 
 
Voorstel 4.1.  
betreffende het Concept Statuut Opleiding. 
 
Overwegingen: 
1. Instructie 18 en 19 vragen om tot een regeling voor toezicht houden te komen en het opstellen 

van een Statuut voor de opleiding. 
2. Deputaten dienen zich bezig te houden met het besturen van de Opleiding, d.w.z. dat zij zorgen 

voor de instandhouding van de Opleiding, het toezicht op het gereformeerde karakter, het toezicht 
op de onderwijskwaliteit, het fungeren als beroepsinstantie, het beheer van de financiën, overige 
facilitering van de Opleiding, voorlichtingsactiviteiten en de rapportage  naar de generale synode. 

3. Het College van Opleiding, onder leiding van de opleider, dient zich bezig te houden met het 
inrichten en uitvoeren van het onderwijs, de toelating en de begeleiding van de studenten, de 
voortgang, de beoordeling, studieadviezen en de presentatie naar buiten van inhoudelijke zaken 
die de opleiding en/of de studie betreffen. 

4. Beide bovengenoemde overwegingen wijken af van de besluiten van de generale synode Emmen 
2009/2010: 
a) Artikel 43, besluit 1: deputaten verlenen een kandidaat student toegang tot de Opleiding, in 

plaats van de opleider; 
b) Artikel 45, besluit 1: deputaten geven een onderwerp op voor de presentatie van de 

studenten tijdens de generale synode, in plaats van het College van Opleiding; 
c) Artikel 52: deputaten geven een onderwerp op voor de presentatie van de studenten wanneer 

de generale synode in een jaar niet bijeenkomt en deputaten geven een studieadvies aan de 
studenten, in plaats dat het College van Opleiding het onderwerp op geeft en de opleider het 
studieadvies geeft. 

5. Het aantal voorgeschreven overleg momenten tussen deputaten en opleider c.q. College van 
Opleiding wordt als veel ervaren, waardoor de aandacht van onderwijs naar vergaderen 
verschuift. In het begin van verzelfstandiging nuttig, maar in het vervolg moet het met minder 
kunnen. Besluit generale synode Emmen 2009/2010, artikel 55, besluit 2.2 en 3.3: minimaal 
tweemaal per jaar een evaluatiegesprek met deputaten en een evaluatiegesprek met het gehele 
College van Opleiding met deputaten. 

6. Het Statuut Opleiding bevat diverse arbeidsrechtelijke bepalingen waarbij voorkómen dient te 
worden dat als zaken verkeerd lopen, deze juridische verkeerde consequenties zouden kunnen 
hebben. Toetsing aan het burgerlijk wetboek is gewenst. Daarom is juridische controle van de 
inhoud van het Statuut Opleiding zeer aan te bevelen. 

7. Het aangepaste Statuut Opleiding is van belang voor de directe voortgang van de Opleiding.  
8. In artikel 18 en 19 KO zijn twee verschillende taken geformuleerd die in het voorlopig Statuut zijn 

samengevoegd. De taak tot financiële ondersteuning van studenten zou bij voorkeur los moeten 
staan van de Opleidingstaak. 

 
Besluit 1: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit het concept Statuut Opleiding, waarin de regeling voor toezicht houden op het College 
van Opleiding is opgenomen, voorlopig vast te stellen en de besluiten van de generale synode van 
Emmen 2009/2010 betreffende Artikel 43, besluit 1 en Artikel 45, besluit 1 en Artikel 52 en Artikel 55, 
besluit 2.2. en 3.3 te laten vervallen.  
 
Besluit 2: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit het moderamen op te dragen het Statuut Opleiding, na verwerking van het, vóór 30 
december 2011 nog in te dienen commentaar van de afgevaardigden, door een jurist te laten 
controleren. Daarna kan het opnieuw voorgelegd worden voor definitieve vaststelling. 
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Besluit 3: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit het moderamen op te dragen met een voorstel te komen voor een regeling waarin de 
financiële ondersteuning van studenten losgekoppeld wordt van de Opleiding. 
 
Gronden:   
1. Een scheiding van taken, namelijk opleiden door het College van Opleiding en faciliteren en 

toezicht houden door deputaten, is in lijn met de inrichting van de Theologische Universiteit, 
voorheen Theologische Hogeschool, van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt te Kampen. 

2. Toelating, begeleiding en advies waren een zaak van de senaat, voorgezeten en vertegenwoordigd 
door de rector. 

3. Een dergelijke scheiding van taken bevordert een helder contact met de studenten. De 
communicatie naar de studenten toe wordt eenduidig. Opleider en docenten hebben een andere 
band met de studenten dan deputaten. Moeilijke en vertrouwelijke zaken kunnen door opleider en 
docenten, vanuit hun verantwoordelijkheden, tegen een achtergrond vanuit hun  kennis van 
personen en zaken op een passende manier besproken worden. 

4. De aangebrachte scheiding van taken op hoofdlijnen doet recht aan de functie van deputaten als 
beroepsorgaan tussen College van Opleiding en de generale synode.  

5. Een dergelijke scheiding van taken voorkomt doublures in de uitvoering. Tot nu toe werden 
verschillende activiteiten dubbel gedaan: door deputaten èn door de opleider, in overleg en/of 
samenwerking met de docenten. Het voorkomen van doublures leidt tot een effectiever omgaan 
met de kostbare beschikbare tijd van allen, zowel deputaten als het College van Opleiding. 

6. Een dergelijke scheiding beperkt de noodzakelijke contactmomenten tussen opleider en deputaten. 
Daardoor levert die taakverdeling een bijdrage aan de noodzakelijke vermindering van werkdruk 
van de opleider. 

7. Evaluaties moeten functioneel zijn en dat eenmaal per jaar een evaluatie met opleider apart en met 
het College van Opleiding behoort in het algemeen voldoende te zijn. 

8. Besluit 1 van artikel 43 GS Emmen kan vervallen, omdat in het Statuut Opleiding in artikel 5.1.1 en 
5.1.3 is opgenomen waar de student zich kan aanmelden en wie beoordeelt of hij wordt toegelaten 
tot de opleiding. 

9. Besluit 1 van artikel 45 GS Emmen kan vervallen, omdat in het Statuut Opleiding in artikel 5.5.1 is 
opgenomen dat de student elk jaar een presentatie dient te houden en dit publiek zal doen in het 
jaar dat de synode bijeenkomt. 

10. Artikel 52 GS Emmen kan vervallen, omdat in het Statuut Opleiding in artikel 5.5.1 is opgenomen 
dat de student elk jaar een presentatie dient te houden en dat het onderwerp door het College van 
Opleiding wordt opgegeven. Verder is in het Statuut Opleiding in artikel 5.4.2 opgenomen dat de 
opleider jaarlijks een studieadvies uitbrengt. 

11. Artikel 55, besluit 2.2. en 3.3 GS Emmen kan vervallen, omdat in het Statuut Opleiding in artikel 
2.7, 3.6 en 3.7 de minimale frequentie van overleggen is aangegeven. 

12. Het Statuut Opleiding bevat diverse bepalingen die het arbeidsrecht aanbelangen, waardoor een 
zorgvuldige, juridisch juiste, formulering noodzakelijk is. 

13. De voortgang van de Opleiding is gediend met de hoofdlijnen van het nieuwe Statuut Opleiding. 
 

 

Artikel 5.02: Financiële Verantwoording van Deputaten OtdDdW. Voorstel 4.2 en 4.3. 
17-12-2011 

Materiaal: 

1. Document 5.001: Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 2011, deel A.   
2. Document 10.012: Kascontrole Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 2009-2010. 

 
Voorstel 4.2. 
Aanwijzing van een Classis voor controle van de financiële verantwoording van de penningmeester 
van Deputaten OtdDdW. 
 
Overweging: 
1. De vormgeving van het verslag van baten en lasten over 2010 in het rapport van deputaten OtdDdW 

verdient boekhoudkundig gezien verbetering. 
2. De gebruikte terminologie (boeken en bibliotheek, waar bedoeld wordt financiële verantwoording en 

bibliotheek) is verwarrend. 
3. Afwisseling in de controle werkt mee aan versteviging van het draagvlak binnen de kerken en 

objectiviteit van de controle. 
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4. Besloten is om weer, zoals vanouds, elke drie jaar een Generale Synode samen te roepen, 
waardoor de te controleren periode een jaar langer wordt.  

5. De bibliotheek bevat nog geen boeken en vormt op dit moment nog geen ‘bezitting’. 
 

Besluit 1: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit de penningmeester van deputaten OtdDdW op te dragen in overleg met broeder H.J. 
Mooibroek te komen tot een duidelijke boekhoudkundig verantwoorde weergave van baten en lasten in 
het rapport en tevens de terminologie aan te passen. 
 
Besluit 2: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit voor het controleren van de financiële verantwoording van de penningmeester van het 
deputaatschap OtdDdW, de classis Zuid-West aan te wijzen, die in haar midden een kerk aanwijst die 
de financiële verantwoording zal controleren voor de boekjaren 2011-2013.  
 
Gronden: 

1. De opleiding inclusief de bibliotheek is van de kerken. 
2. In de controle van de financiële verantwoording komt betrokkenheid van de kerken mede tot uiting. 
3. De financiële verantwoording van de periode 2009-2010 is gecontroleerd door een kerk uit de 

classis Noord-Oost en in orde bevonden. 
 
Voorstel 4.3. 
Verzoek om decharge voor deputaten. 
 
Overweging: 
1. Het verzoek is om, wat betreft de financiële verantwoording, decharge te verlenen aan het 

deputaatschap. 
2. De controle van de financiële verantwoording van het deputaatschap heeft geen onregelmatigheden 

aan het licht gebracht. 
 
Besluit: 

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit decharge te verlenen aan het deputaatschap OtdDdW omtrent het gevoerde financiële 
beleid over de jaren 2009-2010.  
 
Grond: 
De door de penningmeester van het deputaatschap verrichte werkzaamheden zijn in 
overeenstemming met de instructie.  
 
 

Artikel 5.03: Voorstel benoeming  Deputaten Ad artikel 19. 
25-02-2012 

Materiaal: 
Documentnummer 5.012: Moderamenvoorstel tot benoeming van deputaten ten aanzien van de 
uitvoering van artikel 19 van de kerkorde. 
 
Overweging: 
1. Het voorstel is gedaan als antwoord op Besluit 3 van de vergadering op 17 december 2011 dat 

luidde: ‘Het moderamen op te dragen met een voorstel te komen voor een regeling waarin de 
financiële ondersteuning van studenten losgekoppeld wordt van de Opleiding.’ 

2. Op deze manier wordt de opdracht in artikel 18 KO gescheiden van de opdracht in artikel 19 KO 
gescheiden. 

3. Wat betreft de schriftelijke rapportage over individuele studenten dient de vertrouwelijkheid 
gewaarborgd te worden. 

 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit het voorstel van het moderamen tot benoeming van deputaten ad artikel 19 van de KO, 
(document 5.012) te aanvaarden, met één toevoeging aan instructie 15, dat dan in zijn geheel als volgt 
luidt: 
‘Deputaten geven van al hun werkzaamheden en van hun financiële beheer een schriftelijk rapport aan 
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de eerstvolgende generale synode, waarbij de vertrouwelijkheid inzake personen gewaarborgd is; 
zij verzenden dat rapport en de bijbehorende verklaring van de controle van de administratie, uiterlijk 
drie maanden voor de aanvang van de generale synode, aan de samenroepende kerk en de kerken.’  
 
 

Artikel 5.04: Vaststellen instructie Deputaten Ad Artikel 19 KO. 
08-09-2012 

Materiaal: 
Document 17-v2012-09-08: Concept Instructie Deputaten Ad Artikel 19 KO. 

 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit de geamendeerde concept instructie voor Deputaten Ad Artikel 19 vast te stellen. 
 
 

Artikel 5.05: Vaststelling Statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords.  
25-02-2012 en 29-09-2012 

Materiaal: 

1. Document 5.013: Concept statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords. 
2. Nota mr. T. Pel. 

 
Overwegingen op 25-02-2012: 
1. In de synodevergadering van 17 december 2011  is besloten het moderamen op te dragen het 

Statuut Opleiding, na verwerking van het vóór 30 december 2011 nog in te dienen commentaar van 
de afgevaardigden, door een jurist te laten controleren. Daarna kan het opnieuw voorgelegd worden 
voor definitieve vaststelling. 

2. Omdat er besloten is om Deputaten Ad Artikel 19 KO in te stellen dient het Statuut op dit punt ook 
aangepast worden. 

3. Het commentaar (document 5.011 van broeder H.J. Mooibroek d.d. 30-12-2011) en de 
aanpassingen betreffende artikel 19 zijn verwerkt in het voorliggende voorstel. 

 
Besluit op 25-02-2012: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit het voorstel in deze voorlopige redactie aan te nemen en door een jurist te laten 
controleren ten aanzien van de arbeidsrechtelijke zaken. 
 
Besluit op 29-09-2012: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit het voorlopig vastgestelde conceptstatuut zoals aangepast op advies van de jurist mr. T. 
Pel (document 5.013) ongewijzigd vast te stellen. 
 
 

Artikel 5.07: Spreekconsent studenten.  
31-03-2012 

Materiaal: 
Document 5.014: Verzoek van deputaten OtdDdW tot tijdelijke buitenwerkingstelling van de besluiten 
van de GS Amsterdam 1908 en GS Den Haag 1914. 
 
Overwegingen: 

1. Het verzoek is na sluitingstijd voor ingekomen stukken binnengekomen en niet geheel volgens de 
regels gesteld in art.30 van de KO. 

2. De GS Heemse 1984/5 in artikel 117 heeft betreffende het afwijzen van bezwaren tegen een 
incidentele afwijking van art. 30 KO uitgesproken, dat afwijking van de regels geboden kan zijn, 
indien het profijt van de kerk dat eist, mits de uitzonderlijke afwijking van de geldende regel 
behoorlijk wordt geargumenteerd. 

3. Het verzoek heeft groot nut en profijt voor de kerken gezien de nood aan predikanten in de kerken 
en de omstandigheid dat een student zich voor spreekconsent bij de classis Zuid-West heeft 
aangemeld en de classis Zuid-West daarin positief besloten heeft onder voorwaarde dat de GS 
Hasselt 2011 de besluiten van de GS Amsterdam 1908 en GS Den Haag 1914 (tijdelijk) buiten 
werking stelt.  

4. De GS Amsterdam 1908 en GS Den Haag 1914 verbieden het spreken van een stichtelijk woord 
door studenten. 



 ACTA CONTRACTA GS HASSELT             59 

5. De GS Emmen 2009 besloot (art. 37 Besluit 1) dat de besluiten van de GS Amsterdam 1908 (art. 
60) en GS Den Haag 1914 (art.77 sub c.) m.b.t. het spreekconsent buiten het kader van de opleiding 
geldig blijven. 

6. De GS Emmen 2009 overwoog (overweging 10 in artikel 59) dat spreekconsent voor studenten 
buiten het directe kader van de opleiding mogelijk is voor maximaal één jaar. 

7. Wat de GS Emmen heeft uitgesproken betekent dus dat een student wel in het kader van zijn 
opleiding, de gemeentestage dus, spreekconsent kan krijgen, maar niet in omstandigheden die 
buiten het kader van de opleiding vallen. Dit lijkt haaks te staan op het eerder geciteerde uit 
Overweging 10 want daar werd juist de mogelijkheid genoemd dat een student ook buiten het 
directe kader van zijn opleiding spreekconsent zou kunnen verkrijgen.  

8. Uit die tegenstelling blijkt dat er een onbedoelde omissie is binnengeslopen ten aanzien van het 
verlenen van spreekconsent buiten het directe kader van de opleiding.  

9. De besluiten van de GS Amsterdam 1908 en GS Den Haag 1914 zijn in het verleden veelvuldig 
buiten werking gesteld vanwege de nood van de kerken ten aanzien van het predikanten tekort. 

 
Besluit 1: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit  in afwijking van artikel 30 van de kerkorde om de notitie van Deputaten Opleiding tot de 
Dienst des Woords t.a.v. het spreekconsent voor studenten, binnengekomen na de sluitingstermijn 
voor ingekomen stukken, in behandeling te nemen. 
 
Gronden 1: 
1. Afwijking van de kerkorde kan geboden zijn indien het profijt van de kerken dit eist, zie GS Heemse, 

artikel 117. 
2. Het lijkt volstrekt duidelijk dat er t.a.v. de onderhavige zaak sprake is van een onbedoelde en 

ongewilde omissie. 
 
Besluit 2: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit  de besluiten van GS Amsterdam 1908 (art. 60) en GS Den Haag 1914 (art. 77 sub c.)  
m.b.t.  het spreken van een stichtelijk woord door studenten buiten het directe kader van de opleiding 
tot de eerstvolgende generale synode buiten werking te stellen. 
 
Grond 2: 
De nood in de kerken t.a.v. de preekvoorziening die in het verleden grond was voor een tijdelijke 
buitenwerkingstelling van betreffende synodebesluiten, geldt nog steeds. 
 
 

Artikel 5.08: Onderzoek naar het in eigen beheer nemen van de opleiding. 
14-04-2012 

Materiaal: 
1. Document 5.001: Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 2011, deel A.  
2. document 5.002:  Rapport GS OtdDdW 2011 deel B VERTROUWELIJK.  
3. Document 5.003: Studiegids Opleiding  tot de Dienst des Woords 2010-2012. 
4. Document 5.010, 2011-12-24: Brief van deputaten OtdDdW aan GS-Hasselt m.b.t. de herinrichting 

van de opleiding. 
Hierin wordt verzocht om gezien de beschreven situatie opdracht te geven een nader onderzoek in 
te stellen met betrekking tot het in eigen beheer nemen van de eigen opleiding als volgt:  
1. Deputaten voor de Opleiding tot de Dienst des Woords wordt opgedragen de mogelijkheid te 

onderzoeken om de gehele opleiding op verantwoorde wijze in eigen hand te nemen; 
2. Deputaten zullen hierbij ook de beloningsstructuur voor medewerkers aan de Opleiding nader 

onderzoeken en met een voorstel komen tot een consistente beloningsstructuur; 
3. Deputaten betrekken in dat onderzoek het College van Opleiding; 
4. Deputaten informeren de kerkenraad van De Gereformeerde Kerk te Zwolle tijdens hun 

onderzoek; 
5. Deputaten zullen van hun onderzoek rapport doen aan de Generale Synode gedurende de 

lopende synode, vóór DV 15 mei 2012. 
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Overwegingen: 
1. De sfeer op de TUA is interkerkelijk. De belijdenis over de kerk, zoals vastgelegd in art. 27, 28 en 29 

van de NGB, functioneert niet en de onderlinge omgang wordt gekenmerkt door interkerkelijkheid en 
oecumenisme. 

2. Deze sfeer oefent aantrekkingskracht uit op de studenten en het is daarom voor hen erg moeilijk, zo 
niet bijna onmogelijk, om zich buiten die invloedssfeer te houden, daarin niet mee te gaan en zich 
daar niet door te laten beïnvloeden. 

3. Dwaalleer heeft een vaste plaats gekregen aan de TUA. 
4. Vanwege bovenstaande is het niet meer verantwoord om de opleiding aan de TU Apeldoorn in zijn 

geheel te gebruiken. 
5. Ter wille van de zaak is enige snelheid geboden bij het onderzoek en moet dit niet doorgeschoven 

worden naar een volgende generale synode. 
6. Doorgaan op de huidige wijze is naar de studenten en naar de kerken niet meer verantwoord. De 

Here van ons vraagt om een andere weg in te slaan, die meer recht doet aan art. 18 KO. 
 

Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011,  besluit tot nader onderzoek met betrekking tot het in eigen beheer nemen van de eigen 
opleiding, als volgt:  
1. Deputaten voor de Opleiding tot de Dienst des Woords wordt opgedragen de mogelijkheid te 

onderzoeken om zo mogelijk de gehele opleiding op verantwoorde wijze in eigen hand te nemen. 
2. Deputaten zullen hierbij ook de beloningsstructuur voor medewerkers aan de Opleiding nader 

onderzoeken en met een voorstel komen tot een consistente beloningsstructuur. 
3. Deputaten betrekken in dat onderzoek het College van Opleiding. 
4. Deputaten informeren de kerkenraad van De Gereformeerde Kerk te Zwolle tijdens hun onderzoek. 
5. Deputaten zullen van hun onderzoek rapport doen aan de Generale Synode gedurende de lopende 

synode, vóór, zo mogelijk, DV 15 mei 2012 met uitzondering van punt 2 dat later gerapporteerd kan 
worden. 

 
 

Artikel 5.09: Herinrichting van de Opleiding tot de Dienst des Woords. 
26-05-2012 

Materiaal: 
Document 5.019, 2012-05-21: Tweede aanvullend rapport aan GS Hasselt van deputaten Opleiding tot 
de Dienst des Woords, met betrekking tot de inrichting van de Opleiding. 
 
Besluit 1: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit om de gehele opleiding tot de Dienst des Woords in eigen beheer te nemen.   
 
Besluit 2: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit  het College van Opleiding de volgende opdrachten te geven:  
1. om op een verantwoorde wijze zelf onderwijs te geven in zoveel mogelijk vakken van bachelor- en 

masterfase; 
2. om zo nodig zelf onderwijs te selecteren bij andere onderwijsinstellingen; 
3. om niet-theologisch onderwijs in sociale vakken en vaardigheden door derden te laten geven, bij 

voorkeur uit De Gereformeerde Kerken; 
4. om er naar vermogen voor te zorgen dat de studenten op alle vakgebieden een voluit gereformeerde 

vorming ontvangen, door middel van onderwijs en/of begeleiding van het vereiste niveau;  
5. om bij de selectie van in te kopen onderwijs en het aantrekken van nieuwe medewerkers nauw 

samen te werken met deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords, overeenkomstig het Statuut, 
zodanig dat deputaten na overeenstemming tot de beoogde inkoop c.q. aanstellingen kunnen 
overgaan. 

 
Gronden:   
1. De kerken onderhouden een eigen Opleiding tot de Dienst des Woords (art. 18, KO). 
2. De uitbesteding van omvangrijke onderdelen van de theologische vakken aan de Theologische 

Universiteit van Apeldoorn is niet langer verantwoord gebleken, aangezien dit onderwijs voor een 
groot deel in strijd is met de Schriftgetrouwheid die art. 18 KO vereist. De sfeer van tolerantie en 
oecumenisme aldaar betekent een gevaar voor de juiste vorming van de studenten. 
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3. Het is van groot belang dat de studenten leren om dwalingen te onderscheiden en af te wijzen. Op 
de eigen Opleiding zal hier veel aandacht aan moeten worden besteed. 

4. Op de eigen Opleiding zal het onderwijs in de Schrift meer centraal staan en zal veel gebruik worden 
gemaakt van betrouwbare gereformeerde literatuur voor het Schriftuurlijk onderwijs. 

5. De doelstellingen van de Opleiding zijn, dat de student die de Opleiding met goed gevolg heeft 
doorlopen, blijk geeft van voldoende attitudes, inzichten, kennis en vaardigheden, zoals deze in de 
Studiegids zijn verwoord, om te kunnen dienen als dienaar des Woords in de kerken. Dit kan vooral 
worden gerealiseerd als het onderwijs in eigen beheer wordt vormgegeven.  

6. Het is praktisch mogelijk voor het College van Opleiding om een significant deel van het 
opleidingsprogramma zelf in te vullen en om daarnaast onderwijs in te kopen bij reguliere 
onderwijsinstellingen of onderwijs door derden te laten verzorgen, en bij het externe onderwijs zelf 
de nodig geachte begeleiding te geven. 

 
 

Artikel 5.10: Herzien aanvullend rapport inzake uitbreiding Opleiding.  
29-09-2012 

Materiaal: 

Document 5.021, 2012-09-22: Herzien rapport 5.009 d.d. 24-12-2012 inzake de uitbreiding van de 
Opleiding tot de Dienst des Woords. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit aan broeder T.L. Bruinius een arbeidscontract aan te bieden voor een onbepaalde duur 
voor 20 uur per week (50% aanstelling op basis van een fulltime basiscontract van 40 uur per week) 
ten dienste van de Opleiding.  
 
Gronden:   
1. Er is veel behoefte aan extra studiemateriaal met betrekking tot de (recente) kerkgeschiedenis en 

ander studiemateriaal wat niet beschikbaar is via de huidige universiteit. 
2. De verantwoordelijkheid voor de Opleiding ligt bij de kerken en daar moet ook concreet invulling aan 

worden gegeven. Deze invulling is 100% voor de masterfase II. 
3. De opleider kan maximaal 20% van zijn werktijd besteden aan de Opleiding, terwijl er veel meer tijd 

aan de Opleiding besteed moet worden, om studiemateriaal voor te bereiden, te consolideren en te 
organiseren. Dit kan heel goed door een docent worden ingevuld. 

4. Br. Bruinius is met zijn rijke schrijfervaring en kennis over de kerkgeschiedenis en het feit dat hij nu 
ook als docent werkzaam is aan de Opleiding geschikt om de beschreven werkzaamheden vorm te 
kunnen geven. 

5. Br. Bruinius is beschikbaar en bereid om dit werk te doen. 
6. Het heeft de hartelijke instemming van de opleider dat br. Bruinius binnen het College van Opleiding 

verdere invulling gaat geven aan zijn docentschap. 
 
 

Artikel 5.11:  Instructie ten aanzien van verdeling financiële middelen tussen 
deputaten Artikel 18 KO en Artikel 19 KO.  

29-09-2012 
Materiaal: 
Document 5.023, 2012-09-22: Moderamen voorstel voor verdeling en werving van gelden van 
deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords en deputaten Ad Art.19. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords en deputaten Ad. Artikel 19 op te dragen 
in goed overleg de financiën te verdelen en de werving van gelden te regelen en daarvan rapport te 
doen op de synodezitting van 13 oktober 2012. 
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Artikel 5.12: Ontslagverlening aan opleidingsmedewerker broeder A.J. Koekkoek. 
 29-09-2012 
Materiaal: 
Concept brief van het moderamen aan broeder A.J. Koekkoek. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit aan broeder A.J. Koekkoek gezien zijn gezondheidstoestand eervol ontslag te verlenen 
van zijn aanstelling als opleidingsmedewerker. 
 
 

Artikel 5.13: Verdeling gelden tussen deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 
en deputaten Ad. artikel 19 KO.  

13-10-2012 

Materiaal: 
Document 5.023-Amendement, 2012-10-05: Verdeling van gelden beide deputaatschappen Opleiding. 
 
Overwegingen: 

1. Op 8 september zijn benoemd deputaten Ad. Art. 19 KO.  
2. De taak van deputaten Ad. Art. 19 KO is het desgevraagd verlenen van financiële steun aan 

studenten aan de Opleiding tot de Dienst des Woords, de volledige taakomschrijving is vastgelegd in 
de instructie.  

3. Totdat deputaten Ad. Art. 19 KO werden aangesteld werd het desgevraagd verlenen van financiële 
steun verricht door deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords.  

4. Deze benoeming maakt een verdeling van de financiële middelen van deputaten tot de Opleiding tot 
de Dienst des Woords nodig. 

5. De beide deputaatschappen hebben elk een eigen financiële verantwoordelijkheid, hebben derhalve 
elk een eigen kas, dienen elk zelf in de eigen inkomsten te voorzien en krijgen elk het recht om de 
kerken jaarlijks een quotum te vragen. 

6. Het is een goede zaak als de kerken vooraf een mededeling ontvangen van een afzonderlijke 
fondswerving door de beide deputaatschappen gezamenlijk.  

 
Besluit:  
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, spreekt naar aanleiding van de benoeming van deputaten Ad. artikel 19 KO uit dat,  
1. onder de financiële middelen wordt verstaan de aanwezige gelden per 1 oktober 2012 en de nog 

over 2012 te ontvangen quota en giften tot en met 31 december 2012.  
2. de verdeling van de financiële middelen vindt plaats naar rato van de verplichtingen op jaarbasis per 

1 oktober 2012, dat is een verdeling van 2/3 deel t.b.v. deputaten Opleiding tot de Dienst des 
Woords (ad artikel 18 KO) en 1/3 deel t.b.v. deputaten hulpbehoevende studenten (ad artikel 19 
KO). 

3. de deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords en de deputaten Ad. artikel 19 KO doen van een 
afzonderlijke fondswerving gezamenlijk een mededeling aan de kerken en bekende gevers in het 
buitenland en verzorgen tevens een mededeling in De Bazuin.  
 

Gronden: 

1. De verdeling van de financiële middelen behoort te geschieden op basis van de verplichtingen in 
verband met de instandhouding van de  Opleiding en de ondersteuning aan de studenten.  

2. Kerken en kerkleden behoren te weten welke deputaten het recht hebben om een quotum te vragen.  
3. De fondswerving van de beide deputaatschappen behoort op een evenwichtige manier plaats te 

vinden.  
 
 

Artikel 5.14: Vaststelling docentovereenkomst met dr. P. van Gurp.  
13-10-2012 

Materiaal: 

Document 5.026-amendement, 2012-10-05: Docentovereenkomst dr. P. van Gurp. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit de docentovereenkomst (document 5.026-amendement, 2012-10-05) voor dr. P. van 
Gurp vast te stellen.  
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HOOFDSTUK 6 - BETREKKINGEN BUITENLANDSE KERKEN 
 
 
 

Artikel 6.01: Brieven van Buitenlandse Kerken. 
 17-12-2011, 14-01-2012, 26-05-2012 

Materiaal: 
1. Document 6.002, 2011-12-09: Bericht van deputaten van de FRCA, Australië aan deputaten BBK. 
2. Document 6.003, 2011-12-09: Brief van deputaten BBK van de VGKSA, Zuid Afrika. 
3. Document 6.004, 2011-12-20: Brief van de LRC-Abbotsford , Canada. 
4. Document 6.006, 2012-03-30: Brief van de LRC-Abbotsford, Canada. 

 
Besluit:         26-05-2012 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit om de LRCA de genomen besluiten ten aanzien van het verzoek van de Gereformeerde 
Kerk (dolerend) te Dalfsen toe te sturen. 
 
 

Artikel 6.02: Rapport deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken. 
11-02-2012 

Materiaal: 
1. Document 6.001, 2011-10-19: Rapport BBK GS Hasselt 2011. 
2. Document 6.002, 2011-12-09: E-mail van FRCA, Australie. 
3. Document 6.003, 2011-12-09: Brief van VGKSA, Zuid Afrika. 
4. Document 9.003, 2011-08-09: Verzoek DGK Emmen, onderzoek Westminster Confessie. 
 
Overwegingen: 
1. Dat contact zoeken met kerken die niet reageren niet oneindig lang kan worden voortgezet. 
2. Dat contact zoeken met kerken niet kan blijven bij een enkele maal. 
3. Dat beschuldigingen aan het adres van onze kerken weerlegd moeten worden. 
4. Dat gewaakt moet worden voor ongefundeerd beschuldigen van andere kerkengroepen. 
5. Dat de FRCA ons het meest nabij ligt en we vasthoudend moeten zijn in deze contacten. 
6. Dat de ontwikkelingen ten aanzien van de contacten met de VGKSA, gezien het gesprek met hun 

deputaat, hoopgevend zijn en om speciale aandacht vragen. 
7. Het een goede zaak is om van onze kant de kerkelijke situatie in Nederland voor het voetlicht te 

brengen, ook naar de FRCA toe. 
8. Gezien de twijfels met betrekking tot het belijden in de Westminster Confessie en de signalen die 

daarover vanuit Canada ontvangen worden over de toepassing van deze belijdenis, een nadere 
studie aan te bevelen is. 

9. Dat vanwege de twijfel over de Schriftuurlijkheid van de Westminster Confessie het verstandig is om 
de term ‘belijdenis’ in de instructies nader te omschrijven. 

 
Besluiten: 

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit 
1. Het moderamen opdracht te geven de instructies aan te vullen met één die handelt over herhaald 

contact zoeken en een maximale tijdsperiode alvorens contact zoeken te stoppen. 
2. Het moderamen opdracht te geven een voorstel te doen tot aanvulling van de instructies dat 

deputaten beschuldigingen aan het adres van onze kerken moeten weerleggen. 
3. Deputaten BBK toestemming te verlenen om in te gaan op het verzoek van de FRCA om hun 

synode 2012 bij te wonen, onder beding dat er gezorgd wordt voor een inhoudelijke inbreng.  
4. Deputaten BBK toestemming te verlenen om diligent te zijn met betrekking tot gesprekken met Zuid-

Afrikaanse deputaten. 
5. Het gesprek met de CANRC aan te gaan en met hen documenten uit te wisselen. 
6. Het moderamen opdracht te geven om met een voorstel te komen om Deputaten BBK uit te breiden 

en hen de studie naar de Westminster Confessie op te dragen. 
7. Het moderamen opdracht te geven om instructie 2 van deputaten BBK de term ‘belijdenis’ nader te 

omschrijven als de ‘3 formulieren van eenheid’.  
8. Het nader omschrijven van de term ‘belijdenis’ mag zelf geen reden zijn om contacten direct te 

verbreken, maar moet gebruikt worden om reformerend te werken. 
9. Deputaten op te dragen in hun rapport een financiële paragraaf op te nemen met daarin de 

begroting met toelichting. 
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Artikel 6.03: Voorstel benoeming deputaat.  
31-03-2012 

Materiaal: 
Document 6.005, 2012-03-20: Voorstel van deputaten BBK de broeders A. van der Net en  
J. Houweling om op korte termijn een deputaat te benoemen ter vervulling van een vacature. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit aan de indieners te verzoeken om het voorstel in te trekken. 
 
Grond: 
1. Het voorstel is niet van het volledige deputaatschap. 
2. De vacatures blijken niet op korte termijn een probleem te vormen en kunnen daarom vervuld 

worden tijdens de reguliere nieuwe benoemingen door de synode. 
3. Aan het gesprek met de CANRC-commissie zal naast de beide deputaten, broeder A. van der Net 

en dr. P. van Gurp, ook ds. S. de Marie als adviseur deelnemen.  
 
 

Artikel 6.04: Voorlopige vaststelling instructies deputaten BBK. 
08-09-2012 

Materiaal: 
Document 07-v2012-09-08: Concept Instructie Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit de concept instructie voor deputaten BBK voorlopig ongewijzigd vast te stellen, en op de 
volgende vergadering over te gaan tot het vaststellen van de definitieve instructies. 
 
Grond: 
Rapportage van het recente bezoek aan de synode van de Free Reformed Church of Australia op de 
volgende synodezitting zal mogelijk nog reden tot aanpassing van de instructies kunnen geven.  
 
 

Artikel 6.05:Verslag bezoek dep. BBK aan de synode van de FRCA 2012. 
Vaststelling definitieve instructies.  

29-09-2012 

Materiaal: 
1. Document 6.008: 2012-09-19, Verslag bezoek Synode FRCA 2012. 
2. Document 07-v2012-09-08: Voorlopig vastgestelde instructie deputaten Deputaten Betrekkingen 

Buitenlandse Kerken. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit de voorlopig vastgestelde instructie voor deputaten BBK (zie artikel 6.04) na wijziging 
met het amendement op instructie 8, vast te stellen. 
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HOOFDSTUK 7 - APPELZAKEN EN REVISIEVERZOEKEN 
 
 
 

Artikel 7.01: Overname bibliotheek van Stichting Het Theologische Boek.  
 

14-04-2012 en 28-04-2012 

Materiaal: 
1. Acta GS Emmen 2009-2010, artikelen 49, 127 en 128. 
2. Document 9.004, 2011-08-09: Revisieverzoek van DGK Emmen e.o. met betrekking tot 

synodebesluit GS Emmen inzake het niet overnemen van de bibliotheek van de Stichting Het 
Theologische Boek. 

1. De Gereformeerde Kerk van Emmen e.o. verzoekt de synode besluit 2 van art. 128 van de acta 
GS Emmen terug te nemen en te besluiten de bibliotheek in principe door de kerken over te 
nemen. Want het doel van de theologische bibliotheek is een kerkelijke zaak naar art. 30 KO. 

2. Verder verzoekt zij de synode om een commissie te benoemen die ruim de tijd krijgt om de 
komende jaren te gaan uitzoeken welke boeken geschikt zijn voor de Opleiding tot de Dienst 
des Woords, en welke niet. Om zo weloverwogen te komen tot een goede en uitgebreide 
bibliotheek voor de Opleiding. En dat zij dan als richtlijn mee krijgt wat prof. P. Deddens 
geschreven heeft over wat er nodig is voor de theologische bibliotheek (Tot de prediking van 
het Woord des geloofs, Kok, Kampen, z.j., pag. 150-155).   

3. Document 9.007, 2011-11-02: Revisieverzoek van de broeders G. Aalvanger en W. Dijkstra t.a.v. 
besluiten van de GS Emmen 2009-2010 inzake de overname van de bibliotheek van de Stichting 
Het Theologische Boek. 
Daarin wordt de synode verzocht het volgende uit te spreken: 

1. grond 4 bij besluit 4, artikel 128, van de Generale Synode Emmen 2009-2010, luidend: ‘De 
kerken hebben niet de opdracht een bibliotheek ten behoeve van algemeen gebruik in stand te 
houden (art. 30 KO).’, voor vervallen te verklaren. 

2. aan de uitspraak van de Generale Synode te Emmen 2009-2010, zoals die gedaan is in art. 49, 
besluit 1, het volgende toe te voegen: ‘en ten behoeve van algemeen gebruik.’  Het gehele 
besluit luidt derhalve: ‘De Generale Synode besluit tot het oprichten en in stand houden van een 

eigen bibliotheek ten behoeve van de opleiding tot de Dienst des Woords, en ten behoeve van 
algemeen gebruik.’ 

3. a) de uitspraak van de Generale Synode te Emmen 2009-2010, artikel 128, besluit 2, die luidt: 
‘De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in Emmen op 14 november 
2009, besluit om de complete bibliotheek van de Stichting Het Theologische Boek niet over te 
nemen.’, voor vervallen te verklaren. 
b) de complete bibliotheek van de Stichting Het Theologische Boek over te nemen. 

4. Deze bibliotheek zal de bibliotheek vormen ten behoeve van de Opleiding tot de Dienst des 
Woords, samen met de reeds aanwezige boeken in de bibliotheek van de Opleiding tot de 
Dienst des Woords. Beide bibliotheken zullen in elkaar worden geschoven tot een geïntegreerd 
geheel.  

5. een commissie in te stellen die belast zal zijn met de praktische uitwerking van deze overname. 
4. Document 10.129, 2012-04-21: Voorstel heroverweging overname bibliotheek en toebehoren 

Stichting Het Theologische Boek. 
 

Besluit 1: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit om de overname van de gehele collectie van de Stichting Het Theologische Boek ten 
behoeve van de Opleidingsbibliotheek te heroverwegen, op voorwaarde dat deze collectie ook in haar 
onderdelen geschikt is of geschikt te maken is voor het gestelde doel.  
 
Besluit 2: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit om ten behoeve van deze heroverweging een commissie in te stellen die opgedragen zal 
worden om: 
1. navraag te doen bij Stichting Het Theologische Boek onder welke voorwaarden de collectie van 

deze stichting kan worden overgenomen door de kerken ten behoeve van de Opleiding tot de Dienst 
des Woords en aan de Stichting te verzoeken dit schriftelijk vast te leggen; 

2. navraag te doen bij de Stichting onder welke voorwaarden door de kerken kan worden uitgezocht 
welke wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke boeken en andere media uit de collectie wel en 
welke niet geschikt zijn voor de Opleiding tot de Dienst des Woords in het brede kader van 
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theologische vorming, onderzoek, specialisatie, ‘education permanente’ en algemeen gebruik in de 
kerken;  

3. op basis van de onder 2. bedoelde informatie aan de synode voorstellen te doen voor instructies ten 
behoeve van deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords betreffende het verwijderen uit de 
collectie van boeken en andere media die niet geschikt zijn voor de opleidingsbibliotheek, zulks in 
overleg met het College van Opleiding; 

4. na te gaan of en zo ja, welke andere materialen, zoals stellingen, meubilair en digitale hard- en 
software van de Stichting kunnen worden verkregen;   

5. aan de synode voorstellen te doen m.b.t. mogelijke huisvesting, benodigd aantal medewerkers en 
hun uitvoerings- en managementstaken; 

6. een schatting te maken van de financiële consequenties die voortvloeien uit verhuizing, beheer en 
exploitatie van de zo op te bouwen opleidingsbibliotheek, waarbij rekening wordt gehouden met de 
daarvoor benodigde huisvesting, geassocieerde klimaatbeheersing, andere outillage, catalogisering 
en toegankelijkheid; en hierbij een opgave te doen van eenmalige kosten en van de jaarlijks 
weerkerende kosten, en voorstellen tot fondswerving; 

7. aan de synode een voorstel te doen m.b.t. wijze (o.a. timing en fasering) van een eventuele 
verhuizing van de collectie; 

8. aan de synode een voorstel te doen m.b.t. tijd en wijze van formaliseren van een eventueel te sluiten 
overeenkomst tussen Stichting Het Theologische Boek en de kerken m.b.t. de overdracht van de 
bibliotheek en overige materialen van de Stichting.  

9. aan de synode te rapporteren omtrent haar bevindingen en voorstellen uiterlijk 14 dagen 
voorafgaande aan de synodezitting van 7 juni 2012;  

 
Gronden: 
1. De kerken zijn naar artikel 18 KO gehouden een opleiding tot de dienst des Woords in stand te 

houden, daarbij hoort ook een eigen theologische bibliotheek ten behoeve van de Opleiding. Deze 
bibliotheek behoort naast gereformeerde theologische werken ook boeken te bevatten die dwaalleer 
beschrijven, om deze te beter te kunnen ontmaskeren en bestrijden. Ook werken buiten maar wel 
aan theologie verwante kennisgebieden horen daarin thuis. 

2. Een opleidingsbibliotheek dient primair gericht te zijn op de Opleiding tot de Dienst des Woords, 
daaronder valt de toerusting van studenten en docenten, maar ook de beschikbaarheid van 
materialen voor nadere studies. Ook predikanten kunnen ervan gebruik maken ten behoeve van hun 
noodzakelijke nascholing en het uitoefenen van opbouwende taken binnen het kerkverband.    

3. Wanneer deze opleidingsbibliotheek tevens ten dienste staat van algemeen gebruik in de kerken, is 
dit niet in strijd met artikel 30 KO, ook al is dit niet het primaire doel.   

4. De Stichting Het Theologische Boek heeft middels de ingediende revisieverzoeken aangegeven 
haar collectie voor de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken alsnog ter 
beschikking te willen stellen 

5. Het was de Generale Synode Emmen 2009 niet bekend dat de Stichting Het Theologische Boek niet 
bereid zou zijn om in plaats van heel haar collectie, een selectie ervan af te staan voor de Opleiding 
tot de Dienst des Woords. Ook was haar niet bekend gemaakt dat er voorwaarden aan de 
overdracht van de bibliotheek en eventuele materialen waren verbonden. Haar besluit om te 
verzoeken slechts een deel van de collectie over te nemen is genomen met de toen bestaande 
informatie (GS Emmen art. 128). 

6. Het is in het belang van de Opleiding tot de Dienst des Woords en van de kerken in het algemeen, 
wanneer in de opleidingsbibliotheek zoveel mogelijk nuttige theologische werken worden verzameld 
en geconserveerd mede met het oog op de toekomst. 

7. Uit oogpunt van nut en efficiency is het van belang de bibliotheek van de Opleiding tot de Dienst des 
Woords te vrijwaren c.q. te ontdoen van boeken of media, die niet passen bij het beoogde doel van 
de collectie.  

8. De synode is verantwoording verschuldigd aan de kerken met betrekking tot financiële en andere 
materiële consequenties, die voortvloeien uit beheer en exploitatie van een bibliotheek.    

 
Vervolgens wordt de samenstelling van de commissie voorgesteld. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit om de broeders H.J. Mooibroek, R. ten Have en A. van Egmond als primi, broeder G.H. 
Plaggenmars als secundus en de broeders T.L. Bruinius en J. Horst (Vossiuslaan, Zwolle) als 
adviseurs, te verzoeken in de commissie plaats te nemen.  
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Artikel 7.03: Bespreking Eindrapport Commissie Overname Bibliotheek Stichting 
Het Theologische Boek. 
  08-09-2012 
Materiaal: 
Document 10.157: Eindrapportage  van de Commissie Overname Bibliotheek en toebehoren van de 
Stichting ‘Het Theologische Boek’. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit om de commissie Overname Bibliotheek op te dragen nog nader onderzoek te doen aan 
de hand van de op te stellen instructies en daarvan rapport te doen op de vergadering van 29 
september 2012. 
 
 

Artikel 7.04: Overname Bibliotheek van Stichting Het Theologische Boek. 
29-09-2012 en 13-10-2012 

Materiaal: 

1. Document 10.133, 2012-04-28, Besluiten van GS Hasselt t.a.v. heroverweging overname collectie 
van Stichting Het Theologische Boek (HTB)  

2. Document 10.144, 2012-06-02: Tussenrapportage  van de Commissie Overname Bibliotheek en 
toebehoren van de Stichting ‘Het Theologische Boek’. 

3. Document 10.145, 2012-06-02, COB, bijlage bij Tussenrapportage, schriftelijke punten St. HTB. 
4. Document 10.157, 2012-08-27, Eindrapportage Commissie Overname Bibliotheek d.d. 27 aug. 

2012. 
5. Document 10.176, 2012-09-22, Rapport eindopdracht van de Commissie Overname Bibliotheek aan 

GS d.d. 29 sept. 2012. 
6. Document 10.177, 2012-09-22, Tekening Zaal 4a nieuw, bij rapport 10.176 
7. Document 10.178, 2012-09-22, Tekening Zaal 6a nieuw, bij rapport 10.176 
 
Overwegingen bij besluiten 1 en 2: 
1. De synode heeft besloten om de overname van de gehele collectie van de Stichting Het 

Theologische Boek ten behoeve van de Opleidingsbibliotheek te heroverwegen, op voorwaarde dat 
deze collectie ook in haar onderdelen geschikt is of geschikt te maken is voor het gestelde doel. 

2. De Opleidingsbibliotheek dient primair gericht te zijn op de Opleiding tot de Dienst des Woords (art. 
18 KO). Deze bibliotheek behoort naast gereformeerde theologische werken ook boeken te 
bevatten die dwaalleer bestrijden, om deze beter te kunnen ontmaskeren en bestrijden. Ook 
werken binnen aan theologie verwante kennisgebieden horen daar thuis (zie grond 1 van 10.133, 
besluit 2). 

3. Onder het primaire doel van de Opleidingsbibliotheek valt de toerusting van studenten en docenten, 
de beschikbaarheid van materialen voor nadere studies; ook predikanten kunnen ervan gebruik ten 
behoeve van noodzakelijke nascholing en het uitoefenen van opbouwende taken binnen het 
kerkverband (zie grond 2 van 10.133, besluit 2). 

4. Het is in het belang van de Opleiding tot de Dienst des Woords en van de kerken in het algemeen, 
wanneer in de Opleidingsbibliotheek zoveel mogelijk nuttige werken worden verzameld en 
geconserveerd met het oog op de toekomst (grond 6 van 10.133, besluit 6). 

5. De collectie van de Stichting Het Theologische Boek bevat voldoende boeken en andere media die 
voldoen aan de in overwegingen 2, 3 en 4 gestelde doelstellingen, zodat overname van deze 
collectie nuttig is voor de Opleidingsbibliotheek. 

6. De collectie van de Stichting Het Theologische Boek kan tegen een symbolisch bedrag van 1 euro 
worden overgenomen. 

7. De dubbele exemplaren (circa 5.000) worden vooraf door de Stichting Het Theologische Boek uit 
de collectie gehaald. Daardoor blijven er zo’n 13.000 boeken over.  

8. Na overname van de collectie is het toegestaan dat de kerken alsnog boeken / andere media die 
absoluut niet geschikt zouden zijn voor de Opleidingsbibliotheek, verwijderen. 

9. Er dient rekening te worden gehouden met de afspraak die er ligt met dominee J. Ridderbos om de 
boeken die hij heeft geschonken, bijeen te houden.  

10. Het College van Opleiding heeft de kennis m.b.t. de vraag welke boeken / andere media wel en 
welke niet geschikt zouden zijn voor de Opleidingsbibliotheek en kan daarom in de loop der tijd het 
verwijderen van ongeschikte media ter hand nemen.  

11. De geschatte exploitatiekosten liggen tussen € 7.000,-  en € 11.100,- per jaar. 
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Besluit 1: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit om de complete bibliotheek van de Stichting Het Theologische Boek (boeken, brochures 
en andere media, na verwijdering van de dubbele exemplaren ongeveer 13.000 exemplaren), inclusief 
de inventaris (computers, software, meubilair e.d. volgens de inventarislijst) en het positieve saldo van 
de financiën van de bibliotheek in zijn geheel over te nemen voor € 1,-  en op te nemen in de 
Opleidingsbibliotheek en daarbij haar goedkeuring te hechten aan de voorgestelde overdrachtsakte 
(bijlage 4 van document 10.157).  
 
Besluit 2: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit dat in de overdrachtsakte de kopende partij aangeduid wordt als: De Gereformeerde 
Kerken in Nederland, ten deze vertegenwoordigd door de Deputaten Voorbereiding Volgende Synode, 
hierna te noemen: koper; en dat bij de ondertekening van de koopovereenkomst de omschrijving van 
de koper wordt: Deputaten Voorbereiding Volgende Synode.  
 
Gronden: 

1. Het is in het belang van de Opleiding tot de Dienst des Woords en van de kerken in het algemeen, 
wanneer in de opleidingsbibliotheek zoveel mogelijk nuttige theologische werken worden verzameld 
en geconserveerd mede met het oog op de toekomst. 

2. De over te nemen bibliotheek bevat gereformeerde theologische werken, boeken die dwaalleer 
beschrijven en werken buiten maar wel aan theologie verwante kennisgebieden die een nuttige 
plaats kunnen hebben in de opleidingsbibliotheek. 

3. De aanschafkosten van de collectie boeken zijn nihil, wat zeer gunstig afsteekt bij het aanschaffen 
van noodzakelijke boeken voor een minimale opleidingsbibliotheek. 

4. Er is voldoende ruimte in de voorwaarden om van de collectie een geschikte Opleidingsbibliotheek 
te maken.  

5. De formele ondertekening van de overdrachtsakte vindt plaats na de sluiting van de generale synode.  
 
Overwegingen bij besluit 3: 
1. Op grond van aanwijzingen van de eigenaar zijn de zalen in het gebouw De Hoeksteen te Zwolle 

voldoende geschikt voor het plaatsen van een bibliotheek (geschatte gewicht van 300 kg/m
2
 is 

toegestaan en de vochtigheid en temperatuuromstandigheden zijn voldoende bij gebruikmaking van 
enkele procedures). 

2. De huurprijs van de twee zalen samen is € 1590,- per kwartaal (excl. kosten voor actief gebruik per 
dagdeel van 25 euro). 

3. De huurprijs per m
2
 is circa 25% hoger dan in De Krim exclusief de gebruikskosten per dagdeel. 

4. De meest gunstige verhuisofferte van de boeken inclusief inventaris is van Horst Totaal, de 
verhuiskosten zijn begroot op € 5.942,31 incl. BTW.  

5. Voor de eerste inrichting van de bibliotheek is een bedrag van ca. € 3.500,- euro begroot.  
6. De over te nemen inventaris omvat tevens een geldbedrag waarmee (deels) de verhuizing en 

inrichting kan worden betaald. 
 
Besluit 3:  
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit om de collectie boeken te plaatsen in twee gehuurde zalen van het gebouw De 
Hoeksteen aan de Scheldelaan 141 te Zwolle, waar inbegrepen is ruimte voor de Opleiding ten 
behoeve van colleges en studie, en daarmee zijn goedkeuring te geven aan de geschatte exploitatie 
en verhuiskosten.  
 
Gronden: 

1. De locatie is centraal in Nederland en gunstig voor de Opleiding die in Zwolle is gevestigd.  
2. De huurkosten per vierkante meter zijn circa 25% hoger maar daar staat tegenover dat de 

toegankelijkheid en bereikbaarheid voor de beoogde gebruikers veel beter is.  
3. Het beschikbare vloeroppervlak is ruim voldoende voor de bibliotheek en biedt daarnaast ruimte aan 

de Opleiding voor onderwijsfaciliteiten en studie. 
4. De kerkzaal in het gebouw wordt gehuurd door DGK Zwolle e.o. wat mogelijk efficiencyvoordelen 

oplevert. 
5. De zalen zijn klimatologisch geschikt voor het bewaren van de boeken.  
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Besluit 4: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit om de overdracht en verhuizing met voortvarendheid uit te voeren, in rekening brengend 
dat de huidige locatie van de collectie in De Krim nog tot midden 2013 beschikbaar is. 
 
Grond: 
De collectie met faciliteiten is per direct nuttig voor de Opleiding. 
 
Besluit 5: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit om een uitvoeringscommissie in te stellen die volgens de door de synode opgestelde 
instructies de verhuizing van de collectie, en de daarmee samenhangende inrichting en organisatie 
van de Opleidingsbibliotheek ter hand neemt onder verantwoordelijkheid van deputaten Opleiding tot 
de Dienst des Woords.  
 
Besluit 6: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit om het moderamen, c.q. deputaten Voorbereiding Volgende Synode opdracht en 
volmacht te geven de indieners van de revisieverzoeken m.b.t. de overname van de bibliotheek  
(documenten 9.004 en 9.007) een antwoordbrief te sturen in lijn met de genomen besluiten.  
Tevens krijgen ze de opdracht de Stichting Het Theologische Boek een brief te sturen waarin de 
erkentelijkheid wordt uitgesproken voor de overname van de bibliotheek. 
 
 

Artikel 7.05: Appelschrift zuster G. Oldenburger-Zijlstra. 
28-04-2012 

Materiaal: 
1. Document 9.002,2011-07-06: Appelschrift zuster G. Oldenburger-Zijlstra tegen een besluit van 

deputaten-curatoren Landelijk Kerkblad De Bazuin aangaande de betekenis van 1892. 
2. Document 9.011, 2012-04-14: Rapport Deputaten Behandeling van Appelzaken betreffende 

appelschrift van zuster G. Oldenburger-Zijlstra. 
 
Overwegingen: 
1. Dat het appelschrift naar inhoud ontvankelijk is, maar dat heroverwogen zou moeten worden of 

dergelijke zaken niet beter behandeld kunnen worden door een synodecommissie in plaats van 
door deputaten Behandeling van Appelzaken omdat het niet gaat over besluiten van mindere 
vergaderingen. 

2. Dat het de kerken rechtens niet toekomt om achteraf te oordelen over het besluit tot verenigen. 
3. Dat de kerken slechts mogen oordelen over het ‘schrijven over de Vereniging van 1892’. 
4. Dat de synode van 1892 uitsprak dat de supra-lapsarische beschouwingen (veronderstelde-

wedergeboortegedachten) van sommige voorgangers geen ketterij betekenden en de eenheid in 
belijdenis een genoegzame grondslag vormde.  

5. Dat de zaak van de door dr. A. Kuyper geleerde veronderstelde wedergeboorte toentertijd wel niet 
op een deugdelijke manier aan de orde is gesteld in de kerken alvorens tot vereniging over te gaan, 
maar dat dit geen rechtvaardiging is voor afscheiding door hen die de Christelijke Gereformeerde 
Kerk zijn gaan vormen. 

6. Dat zuster G. Oldenburger-Zijlstra in geestelijke nood verkeert vanwege haar vrees dat een 
positieve waardering van de Vereniging van 1892 een verkeerde uitwerking heeft in de kerken. 

7. Dat we uit deze zaak moeten leren dat de kerken waakzaam moeten zijn in het aanwijzen en 
weerleggen van dwalingen en standvastig in de trouw aan Gods Woord. 

8. Dat met voorzichtigheid onderscheiden moet worden wat meningsverschillen en wat leerverschillen 
zijn om te voorkomen dat uitspraken leiden tot sektevorming. 

9. Dat er in de geschiedenis verschillend gedacht en geschreven is ten aanzien van de waardering 
van de gang van zaken rond de Vereniging van 1892, maar dat altijd voorop gestaan heeft dat het 
hier om een reformerend werk van de Here ging waar het geen pas gaf om zich daarom van de 
kerk af te scheiden; 

10. Dat de schrijvers in De Bazuin zich conform punt 9 hebben uitgelaten.  
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Besluit:  
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, in vergadering bijeen op 
26 november 2011  , besluit niet te voldoen aan de verzoeken van zuster G. Oldenburger-Zijlstra om 
uit te spreken dat de hereniging   in  1892 niet goed is geweest of de redactie van De Bazuin te vragen 
een artikel te schrijven in die geest. 
 
Gronden: 
1. De Gereformeerde Kerken hebben altijd de ‘Vereniging van 1892’ gezien als werk van de Here en 

Hem daarvoor gedankt.  Ook 1517, 1834, 1892, 1944, 1967 en 2003 zien we als werk van de Here. 
2. De ‘Vereniging van 1892’ afwegen op latere gebeurtenissen en ontwikkelingen is niet zuiver en doet 

geen recht aan een eerlijke beoordeling van de Vereniging. 
 
 

Artikel 7.06: Appelschrift broeder G. Smallenbroek. 
 28-04-2012 

Materiaal: 
1. Document 9.008: Appelschrift van broeder G. Smallenbroek tegen een besluit van deputaten-

curatoren Landelijk Kerkblad De Bazuin aangaande het gebruik van de term ‘Rooms-Katholiek’.  
2. Document 9.010: Rapport Deputaten Behandeling van Appelzaken betreffende een appelschrift van 

broeder G. Smallenbroek. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit om niet te voldoen aan het verzoek van broeder G. Smallenbroek, om het woord 
‘katholiek’ in het officiële gebruik van de naam van het kerkgenootschap (Rooms-Katholiek) in het 
kerkblad De Bazuin niet meer met Rome in verband te brengen. 
 
Gronden: 
1. de term katholieke kerk komt als zodanig niet in de Schrift voor, maar deze werd als aanduiding van 

zijn tijd en wereld omvattende reikwijdte in de Apostolische Geloofsbelijdenis ingevoerd, 
2. het gebruik van een officiële naam ‘Rooms Katholieke Kerk’ in een landelijk kerkblad gaat niet in 

tegen Schrift en Belijdenis, 
3. alleen de kerk van Christus kan met recht de naam katholiek in de ware zin van ‘algemeen’ dragen, 
4. in het kerkblad De Bazuin wordt voldoende het risico van een onjuist gebruik van de term katholiek 

omschreven om verkeerde meningsvorming van deze term te voorkomen.   
 
 

Artikel 7.07: Behandelprocedure bezwaren tegen een deputaatschap. 
28-04-2012 

Materiaal: 
1. Document 9.011, 2012-04-14: Rapport van Dep. Behandeling Appelzaken m.b.t.  

zr. G. Oldenburger-Zijlstra.  
2. Document 9.010, 2012-04-14: Rapport van Dep. Behandeling Appelzaken betreffende een 

appelschrift van br. G. Smallenbroek . 
 

Besluit: 
De Generale Synode van  De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit het Deputaatschap Appelzaken op te dragen te onderzoeken hoe in het verleden 
bezwaren tegen deputaatschappen behandeld werden en de synode te dienen met een notitie 
daarover. 
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Artikel 7.08: Niet benoemen van deputaten appelzaken. 
 13-10-2012 

Materiaal: 
1. Document 10.134, 2012-05-02: Onderzoeken i.v.m. de behandeling van een appel. 
2. Acta GS Hasselt art. 2.07, besluit 2.  
3. Document 2.013, 2012-08-21: Advies van deputaten appelzaken inzake gevraagd advies GS 

Hasselt op 8 mei 2012. 
 
Overwegingen:  
1. Pas in 1999 kennen de kerken deputaten Appelzaken (Acta Leusden 1999, art.33, besluit 1.4. om 

een deputaatschap Appelzaken in te stellen). 
2. Een synode commissie kan een appelzaak evengoed voorbereiden. 
3. Particuliere appelzaken worden door een classis behandeld volgens besluit van de GS Hasselt op 

17 december 2011 in artikel 2.07 besluit 2 (‘De synode spreekt uit dat bij het in beroep gaan tegen 
één van de classes inzake een particuliere appelzaak conform art. 31 KO (eerste lid), de andere 
classis functioneert als meerdere vergadering m.b.t. de rechtspraak .’). 

4. Niet-particuliere appelzaken komen op de agenda van de generale synode. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van  De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit  
1. geen deputaten Appelzaken te benoemen; 
2. de kerken te informeren omtrent de genomen besluiten op 17 december 2011 en  13 oktober 2012.  

 
Gronden: 

1. De Generale Synode is zelf verantwoordelijk voor het behandelen van appelzaken. 
2. Synodeleden die tevens deputaat Appelzaken zijn, kunnen onttrokken worden aan de besluit-

vorming op de Generale Synode terwijl ze zelf niet betrokken zijn bij de onderhavige zaak. 
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HOOFDSTUK 8 - PRESENTATIE, PUBLICATIE EN COMMUNICATIE 
 
 
 

Artikel 8.01: Rapport Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites. 
28-04-2012 

Materiaal: 
1. Document 10.002, 2011-11-07: Rapport aan de Generale Synode te Hasselt 2011 van Deputaten 

Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites. 
2. Document 10.003, 2011-08-29: Financieel verslag Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en 

Websites. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit om Deputaten-curatoren Landelijk Kerkblad en Websites te verzoeken vóór de 
zomervakantie van 2012:  
1. de synode een aanvullend rapport te sturen waarin ook de financiële verantwoording over de jaren 

2009-2011 is opgenomen, 
2. de synode het ondertekende kascontroleverslag te sturen over de jaren 2009-2011. 

 
 

Artikel 8.02: Rapportage deputaten-curatoren Landelijk Kerkblad en Websites. 
29-09-2012 en 13-10-2012 

Materiaal: 
1. Document 10.170, 2012-09-12: De Bazuin jaarrekening 2011, Aanvullend financieel rapport 

Landelijk Kerkblad De Bazuin 
2. Document 10.192, 2012-10-05: Verslag kascontrole De Bazuin. 
3. Document 10.191, 2012-10-09: Meerjarenbegroting De Bazuin 2012 t/m 2016. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit om het kascontrole verslag over 2011 te aanvaarden, maar deputaten curatoren 
Landelijk Kerkblad en Websites te verzoeken om de kas over het jaar 2011 opnieuw te controleren en 
mee te nemen in het rapport aan de generale synode van 2014.  
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HOOFDSTUK 9 - FINANCIEN EN BEHEER 
  
 
 

Artikel 9.01: Rapportage deputaten Financieel Beheer. 
09-06-2012 

Materiaal: 
1. Document 10.004: Rapport van de Deputaten Financieel Beheer over het boekjaar 2010. 
2. Document 10.005: Jaarrekening 2010 met begroting van de Deputaten Financieel Beheer. 
3. Document 10.094: Kascontrole deputaten financieel beheer door classis Zuid-West. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit de toenmalige penningmeester broeder M.A. Sneep decharge te verlenen over de 
boekjaren 2008 t/m 2010. 
 
Grond: 

De classis Zuid-West heeft de rapportage van de kascontrole over de jaren 2008 t/m 2010 
goedgekeurd en de synode voorgesteld de toenmalige penningmeester decharge te verlenen 
(document 10.094) en de GS-Hasselt heeft geen redenen gevonden anders te besluiten. 
 
 

Artikel 9.02: Verzoeken van deputaten Financieel Beheer.  
09-06-2012 

Materiaal: 
Document 9.006: Verzoek om wijziging van artikel 8 van de Instructie voor de Deputaten 
Financieel Beheer en overige zaken. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit:  
1. In artikel 8 van de instructie Deputaten Financieel Beheer ‘predikanten’ te wijzigen in ‘predikanten en 

medewerkers van de Opleiding tot de Dienst des Woords’. 
2. Op formulieren voor declaratie van verrichte werkzaamheden in een noot te vermelden dat erop 

gelet moet worden dat de vergoeding voor de belasting opgegeven moet worden als extra inkomst 
of inkomst uit onderneming. 

 
 

Artikel 9.03: Rapportage deputaten Financieel Beheer over 2011.  
08-09-2012 

Materiaal: 
1. Document 10.150, 2012-06-11: Aanbiedingsbrief van DFB voor rapport 2011.  
2. Document 10.149, 2012-06-09: Jaarrekening 2011 DFB met begroting. 
3. Document 10.055, 2012-01-12: Brief classis Zuid-West over de kascontrole DFB 2009-2010. 
4. Document 10.094, 2012-03-02: Verslag Kascontrole bij DFB 2008-2011.  
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit: 
1. Goedkeuring te hechten aan het beleid van deputaten en aan het zo laag mogelijk vast stellen van 

het quotum voor 2013.  
2. Deputaten dank te zeggen voor hun werk en hun decharge te verlenen van het in de jaarverslagen 

2008 tot en met 2011 verantwoorde beleid.  
3. De financiële administratie van beide classes niet onder te brengen bij DFB. 
 
Gronden:  

1. Voor elk boekjaar heeft de classis Zuid-West na controle haar goedkeuring gegeven.  
2. De overgelegde jaarverslagen tonen het volgen van het afgesproken beleid en de nodige 

voorzichtigheid in het vaststellen van het quotum.  
3. Het handelen van een meerdere vergadering is gescheiden van het handelen van een mindere 

vergadering; deze dienen dan ook hun financiën zelfstandig te behartigen. 
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HOOFDSTUK 12 - REGELINGEN EN INSTRUCTIES 
 
 
 

Artikel 12.01: Instructies deputaten.   
13-10-2012 

Materiaal: 
Concept Instructies:  
03:  amendement: Regeling Indienen van Revisieverzoeken  
04:  Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords.  
05:  Medewerkers aan de Opleiding tot de Dienst des Woords.  
06:  College van Opleiding.  
08:  amendement: Deputaten Financieel Beheer (DFB).  
09:  Deputaten Adresvoering, Contacten Overheid en Binnenlandse Betrekkingen  
           (DACOBB).   
10:  Deputaten Curatoren Landelijk Gereformeerd Kerkblad en Landelijke Websites. 
11:  Deputaten Onderzoek Herziene Statenvertaling (DHSV). 
12:  Deputaten Ad artikel 49 KO. 
13:  Archivaris Synodearchief.  
14:  Deputaten Liturgische Voorzieningen (DLV). 
15:  Deputaten Voorbereiding Volgende synode (DVVS). 
16:  Deputaten Documentatie DGK.  
XX.     Instructie Commissie Verhuizing Bibliotheek 
 
Besluit: 
De Generale Synode van  De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit  
1. de instructies 03, 08, en 16 met amendement en 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, en 15 

ongewijzigd vast te stellen.  
2. deputaten VVS te machtigen een brief naar alle kerkenraden te sturen om hen te informeren over de 

wijziging in de Regeling Indienen van Revisieverzoeken (instructie 03). 
 
 

Artikel 12.02: Decharge verlening deputaten.   
13-10-2012 

Besluit: 
De Generale Synode van  De Gereformeerde Kerken in Nederland te Hasselt, bijeen op 26 november 
2011, besluit alle deputaten te bedanken voor het werk gedaan voor de kerken, hen Gods zegen toe te 
wensen voor hun plaats in de kerken en hen decharge te verlenen. 
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REGELINGEN EN INSTRUCTIES 
 
 

R.01. Huishoudelijke regeling voor generale synoden  
R.02. Regeling voor het indienen en behandelen van appelschriften:  
R.03. Regeling indienen van revisieverzoeken  
R.04. Instructie Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords  
R.05. Instructie medewerkers aan de Opleiding tot de Dienst des Woords 
R.06. Instructie College van Opleiding  
R.07. Instructie Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (DBBK).  
R.08. Instructie Deputaten Financieel Beheer 
R.09. Instructie Deputaten Adresvoering, Contacten Overheid en Binnenlandse Betrekkingen  
         (DACOBB) 
R.10. Instructie Deputaten Curatoren van het landelijk Gereformeerd Kerkblad DE BAZUIN  
          en de landelijke websites  
R.11. Instructie Deputaten Onderzoek Herziene Staten Vertaling (DHSV)  
R.12. Instructie Deputaten Ad artikel 49 KO 
R.13. Instructie Archivaris Synodearchief van De Gereformeerde Kerken  in Nederland 
R.14. Instructie Deputaten Liturgische Voorzieningen (DLV) 
R.15. Instructie Deputaten Voorbereiding Volgende Generale Synode (DVVS)  
R.16. Instructie Deputaten Documentatie van De Gereformeerde Kerken  in Nederland 
R.17. Instructie Deputaten Ad artikel 19 KO  
R.18. Instructie Commissie Verhuizing Bibliotheek 
R.19. Statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken in  
          Nederland 
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R.01. Huishoudelijke regeling voor generale synoden 
 

1. Samenroepende kerk 
 
De samenroepende kerk zal, in overleg met deputaten Voorbereiding Volgende Synode en zoveel mogelijk 

in overeenstemming met eventuele aanwijzingen door de vorige synode gegeven: 
 

1. met advies van de classis tijd en plaats van de eerstkomende synode vaststellen 
a. zes maanden vóór de datum van de synode een oproep doen uitgaan door aan kerken en classes 

bekend te maken: 
b. de vastgestelde tijd en plaats van de eerstkomende synode, 
c. het postadres waar stukken voor het agendum worden ingewacht, 
d. dat drie maanden vóór de aanvang van de synode een eerste informatie zal worden verstrekt over 

de zaken van het agendum van de synodale vergadering, de sluitingsdatum voor het indienen van 
stukken voor het agendum, en deze stellen op drie weken vóór de vastgestelde tijd van aanvang 
van de synode;  

e. de synode zal zelf beoordelen of zij na de sluitingsdatum in bijzondere gevallen nog stukken zal 
aanvaarden en in behandeling nemen; 

f. dat de classes afgevaardigden dienen te benoemen en hun namen met postadres en e-mail-
adressen ter beschikking te stellen aan de samenroepende kerk uiterlijk twee maanden voor 
aanvang van de synode; 

g. dat, totdat er vier classes zijn, de afvaardiging van elke classis bestaat uit zes broeders primus-
afgevaardigen en zes broeders secundus-afgevaardigden, namelijk drie predikanten en drie 
ouderlingen, en dat er ouderlingen afgevaardigd worden voorzover er geen predikanten 
beschikbaar zijn; 

h. dat, indien er vier classes of meer zijn, de afvaardiging van elke classis bestaat uit vier broeders 
primus-afgevaardigden en vier broeders secundus-afgevaardigden, namelijk twee predikanten en 
twee ouderlingen, en dat er ouderlingen afgevaardigd worden voorzover er geen predikanten 
beschikbaar zijn. 
  

2. Voorzieningen treffen  
a. die een efficiënt werken van de synode mogelijk maken; hierbij dient aandacht te worden besteed 

zowel aan een goede accommodatie voor het houden van plenaire zittingen, het werk van de 
commissies en de administratieve dienstverlening, inclusief ondersteunende werkzaamheden ten 
behoeve van de leden van het moderamen; 

b. in verband met huisvesting en verzorging van de leden der synode; 
 

3. een lijst samenstellen van de documenten die zij ontvangt ten behoeve van de generale  synode die  
a. is ingedeeld in vaste rubrieken naar het volgende grondpatroon: 

1. Leer 
2. Kerkregering  
3. Eredienst 
4. Zending en Evangelisatie 
5. Opleiding 
6. Correspondentie buitenlandse kerken 
7. Hoge Overheid 
8. Synodalia 
9. Particularia 

10. Varia 
b. een duidelijke omschrijving bevat van de hoofdinhoud van voorstellen en verzoeken. 

 
4. informatie verstrekken  

a. aan alle kerken, classes, afgevaardigden, adviseur,
 
alsmede aan deputaten voor de 

correspondentie met de buitenlandse kerken, ter kennisgeving aan deze kerken, omtrent de 
zaken van het agendum en de huishoudelijke regeling; 

b. aan het betreffende deputaatschap omtrent appelschriften en revisieverzoeken 
c. via de website van de kerken omtrent het agendum, de lijst van documenten, de rapporten van 

deputaten voorzover deze niet vertrouwelijk zijn en geschikt zijn voor verspreiding via het internet 
(world wide web), en de huishoudelijke regeling. 
 

Schematisch is dat als volgt:   
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Soort synodestuk 
Betreffend 

deputaatschap 

Afgevaardigden, primi 
en secundi, en 

adviseur(s) 
Kerken Website publicatie 

Agendum,  
concept-agenda 

 X X X 

Appelschriften X    

Revisieverzoeken X X X  

Rapporten, openbaar  X X 

X 
Indien ze geschikt zijn 

voor verspreiding 
via het internet  

(world wide web) 

Rapporten, 
vertrouwelijk 

 X X  

Brieven algemeen X X   

Huishoudelijke 
regeling van de 
synode 

 X X X 

Acta  X X 

X 
Voorzover deze 

vastgesteld en 
openbaar zijn. 

 
 

5. zonodig drie maanden vóór de datum van de synode de classes nogmaals verzoeken 
afgevaardigden naar de generale synode te benoemen en de samenroepende kerk de namen, 
postadressen en e-mailadressen tenminste twee maanden voor aanvang van de generale synode 
toe te sturen; 

6. in overleg met de archiefbewarende kerk zorgdragen dat de in het generale archief voor synodale 

werk beschikbaar gehouden exemplaren van de Acta en Handelingen van de voorgaande 
synoden sedert 1996 ter plaatse van de vergadering aanwezig zijn; 

7. na de sluitingsdatum voor het indienen van stukken het concept-agendum vaststellen; in dit 
concept-agendum worden alle kerkordelijk overeengekomen punten opgenomen 

 
en de 

bijbehorende lijst van ingekomen stukken, aangevuld met wat tot de sluitingsdatum is 
binnengekomen; 

8. twee weken vóór de opening der synode een uitnodiging sturen aan de primi-afgevaardigden, met 
mededelingen over plaats en tijd van bidstond en opening synode en over logiesadressen; 

9. op de avond voorafgaande aan de opening van de synode een bidstond beleggen en als 
voorganger in deze dienst een predikant uitnodigen. 

10.  op de vastgestelde tijd en plaats: 
a. de synode op christelijke wijze openen, 
b. de credentiebrieven onderzoeken en daarover rapport uitbrengen, 
c. de verkiezing leiden van het moderamen, achtereenvolgens van de preses, de assessor, 

de eerste en de tweede scriba, 
d. de leiding overdragen aan de door de synode gekozen preses, 
e. het agendum met alle bijbehorende stukken overdragen aan het moderamen. 

 

2. Moderamen 
 
Het moderamen zal 
 
1. bestaan uit een preses, een assessor, een eerste en een tweede scriba; 

a. De preses leidt de zittingen der synode overeenkomstig hetgeen bepaald is in art. 34 K.O. 
Krachtens zijn verantwoordelijkheid voor een ordelijke en efficiënte wijze van werken tijdens 
de plenaire zittingen ziet hij ook toe op de arbeid ter voorbereiding van die zittingen. 
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b. De assessor staat de preses bij in de leiding en vervangt hem in voorkomende gevallen. Ook 
draagt hij zorg voor de contacten met de pers in welke vorm dan ook. Hij behartigt in overleg 
met de quaestor van de synode de materiële en financiële belangen der synode.Hij draagt er 
zorg voor, dat de voor het archief bestemde stukken aan de archivaris ter hand worden 
gesteld. 

c. De eerste scriba houdt aantekening van het verhandelde. Hij maakt de Acta en Handelingen 
gereed. Telkens wanneer een gedeelte in concept gereed is, legt hij dit ter vaststelling aan de 
vergadering voor. Hij zal bij zijn werkzaamheden worden ondersteund door één of twee 
personen die tot taak hebben de vastgestelde Acta en Handelingen te verwerken tot de 
definitieve Acta voor uitgave. 

d. De tweede scriba verzorgt de uitgaande correspondentie. Hij regelt de werkzaamheden voor 
de typekamer, mede opdat de te vermenigvuldigen stukken de leden van de synode tijdig 
bereiken. In voorkomende gevallen vervangt hij de eerste scriba; 
 

2. na kennisneming van het agendum de vergadering dienen met voorstellen als genoemd onder 4; 
 

3. toezien op de naleving van het door de synode vastgestelde werk- en tijdschema; 
 

4. zo spoedig mogelijk de vergadering een voorstel doen met betrekking tot het doen drukken van de 
Acta en Handelingen; 
 

5. zodra voor een bepaald deputaatschap deputaten kunnen worden aangewezen de vergadering 
dienen met een voordracht ter benoeming; 
 

6. de commissies en personen aan wie punten van het agendum ter voorbereiding zijn toevertrouwd, 
van advies dienen inzake een efficiënte wijze van werken; 
 

7. de quaestor voorzien van een overzicht van de namen van de ingestelde deputaatschappen 
(naam samenroeper, diens telefoonnummer, adres en woonplaats); tevens geeft het moderamen 
daarbij aan of het deputaatschap gerechtigd is een eigen quotum aan de kerken te vragen; 
 

8. zo spoedig mogelijk na aanvang van de synode die classis waar de eerstvolgende synode 
gehouden zal worden, verzoeken een samenroepende kerk aan te wijzen en dit kenbaar te maken 
aan de synode die op dat moment vergadert. 

 

3. Adviseurs  
 
1. De gewone hoogleraren van de Theologische Universiteit zullen door de roepende kerk worden 

uitgenodigd voor het geven van eventuele adviezen. Zolang er nog geen hoogleraren zijn zal één 
of meerdere ervaren emeritus predikanten worden uitgenodigd, of één of meerdere broeders, die 
naar het oordeel van de synode in staat is adviezen te geven die waardevol zijn voor het gehele 
kerkverband. De adviseur geeft zijn adviezen in de vrije discussie ter plenaire zitting. Is bij een 
bepaalde zaak de deskundige inbreng van een hoogleraar of adviseur gewenst, dan wordt deze 
op voorstel van of in overleg met het moderamen verzocht deel te nemen aan het werk van de 
commissie aan welke deze zaak van advies is toevertrouwd. 

 
2. de dienaar (dienaren) des Woords van de samenroepende kerk zal (zullen) door de preses 

worden uitgenodigd de zittingen van de synode als adviseur(s) bij te wonen. 
 
3. deputaten worden door de synode uitgenodigd om bij de behandeling van op hun deputaatschap 

betrekking hebbende zaken aanwezig te zijn, eventueel het woord te voeren en advies te geven. 
 
Ten dienste van de adviseurs gelden de volgende bepalingen: 

a. zo spoedig mogelijk na de opening van de synode zal een voorlopig werk en tijdschema 
verstrekt worden aan de adviseur(s); 

b. aan het eind van elke vergaderweek of vergaderzitting zal een zo gedetailleerd mogelijk 
werkschema voor de volgende vergaderweek of vergaderzitting aan de adviseur(s) verstrekt 
worden; 

c. in geval adviezen wenselijk en/of noodzakelijk worden geacht, zal dit telkens bij het 
verstrekken van dit werkschema worden vermeld, onder overlegging van de benodigde 
werkstukken 
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d. een advies over de zaak zelf wordt in de eerste besprekingsronde ingebracht. In een tweede 
of derde ronde dient het advies zich te beperken tot eventueel ingediende tegenvoorstellen 
en amendementen; 

 

4. Werkschema 
 
De synode zal bij haar werkzaamheden de volgende orde in acht nemen: 
 
1. nadat het moderamen heeft zitting genomen verzoekt de preses de leden van de synode en de 

aanwezige adviseurs door op te staan van hun zitplaatsen te beloven al hun arbeid ter synode te 
zullen verrichten in onderworpenheid aan de Heilige Schrift en in gebondenheid aan de 
aangenomen Belijdenis; deze belofte zal ook worden gevraagd indien iemand voor het eerst als 
vervanger ter synode aanwezig is; 

2. het moderamen neemt kennis van het agendum en dient de vergadering met een voorstel inzake 
de sluitingstermijn voor het aanvaarden van stukken voor het agendum; 

3. nadat de vergadering een besluit heeft genomen betreffende het onder 2 genoemde voorstel 
wordt zij geschorst teneinde het moderamen gelegenheid te geven voor breed overleg  inzake de 
verdere werkwijze der synode, waaronder een schema van de volgorde en het tijdsbestek voor 
het afhandelen van het agendum, en inzake de huishoudelijke zaken, waaronder de benoeming 
van een quaestor; 

4. nadat de vergadering inzake de onder 3 genoemde voorstellen heeft aanvaard, wordt een begin 
gemaakt met de afhandeling van het agendum; 

5. na afhandeling van de punten van het agendum wordt de roepende kerk voor de volgende 
generale synode aangewezen. De preses houdt de censuur naar art. 48 K.O., spreekt een 
slotwoord en sluit de vergadering naar art. 29 K.O. 
 

5. Vergadertechniek 
 
1. Rapporten en adviezen, die tijdig aan de leden werden verstrekt, zullen niet worden voor gelezen 

maar dadelijk in behandeling worden genomen. De preses begint daarbij met een korte weergave 
van de conclusies, adviezen of verzoeken in de stukken. Voorgestelde besluiten worden tezamen 
met de voorgestelde gronden, voorgelezen. 

2. Bij de bespreking ziet de preses erop toe, dat terminologische of redactionele kritiek, die vooraf 
schriftelijk bij de rapporteur kon worden ingediend, niet in de plenaire zitting wordt uitgebracht. 
Wel zal bij deputaten- of commissierapporten aan de leden eerst de gelegenheid worden geboden 
aan de opstellers vragen te stellen over eventuele inhoudelijke onduidelijkheden. De opstellers 
van het rapport krijgen vervolgens gelegenheid deze vragen te beantwoorden. 

3. Niet dan bij uitzondering en met goedvinden van de vergadering geeft de preses meer dan twee 
spreekronden over dezelfde zaak. Adviseurs die uitgenodigd zijn door de synode, kunnen 
uitgenodigd worden deel te nemen aan de discussieronden. De preses zal de spreektijd zo 
rantsoeneren, dat verwacht kan worden dat afhandeling plaats vindt binnen de voor deze zaak 
geplande tijd. In de eerste ronde is het niet mogelijk in te gaan op wat door een vorige spreker is 
gezegd. Tijdens de tweede ronde kan worden ingegaan op hetgeen door sprekers in de eerste 
ronde is gezegd. Tegenvoorstellen en amendementen zullen als regel tijdens de tweede ronde 
worden ingediend. Voorstellen en amendementen kunnen alleen worden ingediend door leden die 
naar art. 32 KO stemrecht hebben. 

4. Voorstellen en amendementen dienen schriftelijk aan de scriba ter hand gesteld te worden. Een 
voorstel of amendement komt alleen voor behandeling in aanmerking wanneer het door tenminste 
één lid wordt gesteund. 

5. Wie een voorstel of amendement heeft ingediend heeft het recht, voordat de discussie gesloten 
wordt, in te gaan op hetgeen gezegd is tijdens de discussie. 

6. Bij stemming zullen eerst aan de orde komen de amendementen, vervolgens de oorspronkelijke 
voorstellen en de tegenvoorstellen, waarbij als regel het oorspronkelijke voorstel voorrang krijgt. 
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Indien een voorstel een aantal onderdelen bevat en de preses deze onderdelen eerst afzonderlijk 
in stemming brengt, zal hij daarna het voorstel in zijn geheel aan een eindstemming onderwerpen. 

a. Voorstellen en tegenvoorstellen zullen door de preses altijd tezamen met de gronden worden 
geformuleerd en in de vergadering worden gepresenteerd voorafgaand aan de stemming. 
Zonodig zullen de scriba en de assessor de preses bijstaan bij het tot stand komen van deze 
formulering. 

b. Besluiten worden zo mogelijk met algemene stemmen genomen. Is dit niet mogelijk, dan 
wordt beslist overeenkomstig hetgeen de meeste stemmen hebben goedgevonden. 

c. In geval van appel of revisie blijven buiten stemming degenen die lid waren van de vergade-
ring, welke het omstreden besluit nam, of die deze vergadering vertegenwoordigen. Bij 
staking van stemmen is een voorstel verworpen. 

d. Over zaken wordt in de regel mondeling gestemd. Tenzij benoemingen met goedvinden van 
de vergadering geschieden op enkelvoudige voordracht van het moderamen, worden 
personen schriftelijk verkozen. Om verkozen te worden verklaard moet iemand de volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen. Blanco stemmen worden niet 
meegeteld bij het bepalen van de volstrekte meerderheid. Indien nodig wordt na twee vrije 
stemmingen een herstemming gehouden tussen hen, die de meeste stemmen hebben 
verkregen. Staken hierbij de stemmen, dan wordt de oudste in leeftijd voor verkozen 
verklaard. 

e. Wie overwegende bezwaren heeft tegen een genomen besluit, heeft het recht zijn 
tegenstemmen in de acta te doen aantekenen. Hij kan ook verzoeken hierbij de aard van zijn 
bezwaren aan te duiden. De synode zal hierover per geval oordelen. 

f. Wie bezwaar heeft tegen een beslissing van de preses, kan zich op de synode beroepen. In 
dat geval zal zijn bezwaar terstond in behandeling komen. 
 

6. Rapporten  
 
1. Stijl en format van de rapporten. 

Elk deputaatschap, dat een rapport indient, doet dit in een vooraf door Deputaten Voorbereiding 
Volgende Synode vastgestelde stijl in MSWord en dient zowel in MSWord als in PDF-format te 
worden aangeleverd. 
Het PDF format wordt aan de afgevaardigden gestuurd voor bestudering. De andere versie gaat 
naar de nieuwe scriba voor opname in de Acta. 
 
Het volgende dient als voorbeeld van een dergelijk format:  
 

2. Rapporttitels en nummering bijlagen en aanvullingen. 
a. Alle rapporten en aanvullingen worden genummerd, te beginnen bij 1. 
b. Hoofdrapport = Rapport 1. 
c. Aanvullende rapporten: rapport 2, rapport 3, enz. 

 
In de ondertitel wordt aangegeven welke status dit rapport heeft en korte inhoudomschrijving; 

bijvoorbeeld: 
Titel Rapport 2:  Deputaten Liturgische Voorzieningen, 
Ondertitel: beschikbaarheid van catechismuspreken. 

 
Dit bevordert uniformiteit, duidelijkheid en opzoekbaarheid. 

 
De bijlagen volgen de nummering van de rapporten.  

Bijv. Rapport 1 met bijlagen 1.1 en 1.2. De titel van de bijlagen moet weergeven de status en korte 
inhoudsomschrijving. 
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7. Website 
 

Op de website van de kerken wordt een tabblad gemaakt waaronder documenten worden 
gepubliceerd die bestemd zijn voor de generale synode.  

De te publiceren documenten zijn:  
1. De rapporten van deputaten voorzover deze niet vertrouwelijk zijn en geschikt zijn voor 

verspreiding via het internet (world wide web). 
2. De acta van de generale synode voorzover deze vastgesteld en openbaar zijn. 

 
Gerechtigd tot het plaatsen van documenten op de website zijn:  

1. Voor aanvang van de generale synode: de samenroepende kerk. 
2. Gedurende de looptijd van de generale synode: het moderamen van de generale synode. 
3. Na beëindiging van de generale synode: de deputaten voorbereiding volgende generale 

synode, zijnde het moderamen van de gehouden generale synode.    
 

 

8. Acta   
 
Het opstellen van de Acta voor publicatie na de synode dient snel en efficiënt te gebeuren. 

Daarmee zal reeds tijdens de zittingen een begin worden gemaakt. De scriba zal met assistentie van 
kerkleden, aangewezen door de samenroepende kerk, vastgestelde Acta-tekst van de zittingen direct 
samen met te publiceren bijlagen, zoals rapporten, in een cumulatief Acta-document ordenen en 
onderbrengen, de indeling onder 1.4.a. volgend. Tegen het einde van de synode zijn de Acta dan voor 
een groot deel in te publiceren vorm, gereed. 
 

 

9. Toegankelijkheid 
 

1. De vergaderingen van de synode zijn toegankelijk voor leden van De Gereformeerde Kerken. Met 
toestemming van het moderamen kunnen ook andere personen de vergaderingen bijwonen. 
  

2. Behalve in geval van beoordeling van personen zal de synode niet dan bij volstrekte noodzaak in 
besloten zitting vergaderen. Indien zij in comité vergadert, zullen allen die niet als afgevaardigden, 
als adviseurs of op uitnodiging van de synode aanwezig zijn, de vergadering verlaten.  
 

3. Aan vertegenwoordigers van pers, radio of televisie kan de vergadering toestemming verlenen 
een verslag of reportage van openbare zittingen te maken en deze in de publiciteit te brengen.  
 
Deze toestemming zal slechts worden verleend, wanneer de volgende voorwaarden aanvaard 
worden:  
a. de verslaggevers/reporters blijven zelf verantwoordelijk voor hun weergave;  
b. de verslaggevers/reporters verplichten zich onjuistheden in hun weergave via het medium, 

waarvan zij voor hun weergave gebruik maakten, te rectificeren in de door het moderamen 
gestelde vorm;  

c. het moderamen heeft altijd vooraf inzage in de te publiceren stukken en behoudt zich het 
recht voor de stukken te censureren met het recht op wijzigen of te verbieden dat tot 
publicatie van bepaalde zaken wordt overgegaan;  

d. journalisten zullen tekenen voor akkoord met de door de vergadering gestelde regels. 
 
 

10. Deputaten van de Generale Synode 
 

1. Bij het benoemen van deputaten zal de synode de volgende richtlijnen aanhouden: 
De benoemde deputaten zullen:  
a. op uitnodiging van de door de synode aangewezen samenroeper(s) zo spoedig mogelijk 

bijeenkomen om hun werkzaamheden te regelen zo, dat deze binnen de daarvoor gestelde 
tijd tot een goed einde gebracht kunnen worden; 

b. hun werkzaamheden verrichten in gebondenheid aan de door de synode omschreven 
opdracht; 
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c. van hun handelingen schriftelijk rapport uitbrengen aan de eerstvolgende synode. Zij dienen 
er naar te streven aan hun rapport conclusies te verbinden, die dermate bondig geformuleerd 
zijn dat ze in aanmerking komen voor een directe behandeling ter synode;  

d. tenzij de synode anders bepaald heeft, hun rapport uiterlijk vier maanden vóór de bijeen-
komst van de eerstvolgende synode indienen bij de roepende kerk;  

e. indien krachtens een beslissing van de synode toezending aan de kerken dient plaats te 
vinden, het rapport zo tijdig toezenden, dat het de kerken bereikt binnen de in de opdracht 
van deputaten gestelde termijn;  

f. de onkosten, verbonden aan het verrichten van de hun opgedragen werkzaamheden, 
vergoed krijgen nadat zij een begroting hebben ingediend bij deputaten Financieel Beheer en 
van hen goedkeuring hebben ontvangen. Dit geldt niet voor deputaten Opleiding tot de Dienst 
des Woords;  

g. deputaten Financieel Beheer en Opleiding tot de Dienst des Woords zullen van hun financiën 
verantwoording doen aan de synode aan welke zij hun rapport uitbrengen, met daarin 
opgenomen het controleverslag van de aangewezen classis (zie 10.1.h.). 

 
2. Voor deputaten geldt:  

a. dat een deputaat lid in volle rechten moet zijn van De Gereformeerde Kerken; 
b. dat een deputaat als hij geen lid in volle rechten meer is zelf allereerst actie moet 

ondernemen om zijn deputaat zijn te doen beëindigen. 
 

 
11.    Classes en kerken met een taak. 
 
De synode zal aan het eind van de behandeling van haar agenda een aantal classes en kerken 

aanwijzen die belast worden met de controle van de boeken van de onderstaande 
deputaatschappen. 

De aangewezen classes en kerken zullen bij toerbeurt de genoemde controles verrichten: 
 
Archivaris:  GS 2011: DGK Emmen e.o. 
      GS 2014: DGK Groningen 
     GS 2017: DGK Berkel&Rodenrijs/Bergschenhoek 
 
Opleiding tot de Dienst des Woords en Deputaten Ad. Art. 19 KO: 
    GS 2011: classis Zuid-West   
    GS 2014: classis Zuid-West 
    GS 2017: classis Noord-Oost 
 
 
Financieel Beheer:   GS 2011: classis Zuid-West 
     GS 2014: classis Noord-Oost 
    GS 2017: classis Zuid-West 
 
De synode heeft, naar art. 69 KO, voor het eventueel uitschrijven van een bededag bij toerbeurt de 

volgende classes aangewezen:   
    GS 2014: classis Noord-Oost 
    GS 2017: classis Zuid-West 
 
De synode heeft als samenroepende kerk voor de in 2014 te openen Generale Synode aangewezen: 

De Gereformeerde Kerk Groningen.   
 

 

12. Deputaten voor voorbereiding van de volgende generale synode 
 
De leden van het moderamen van de synode zullen, na de sluiting van haar zittingen, als haar 

deputaten:  
 
1. uitvoering geven aan de besluiten van de synode, voorzover deze niet aan andere deputaten 

werd opgedragen; 
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2. de tekst van het laatste deel van de Acta of Handelingen, dat niet meer aan de synode kon 
worden voorgelegd, vaststellen, de Acta voorzien van een inhoudsopgave en register en de Acta 
en Handelingen der synode zo spoedig mogelijk na sluiting van de synode doen drukken en 
verzenden; 
 

3. de samenroepende kerk voor de volgende synode van advies dienen bij de uitvoering van 
hetgeen bepaald is ten aanzien van de taak van de kerk; 
 

4. het concept-agendum als volgt opstellen: 
1. opening namens de samenroepende kerk 
2. onderzoek van de credentiebrieven en presentie 
3. verkiezing van het moderamen 
4. constituering van de vergadering 
5. betuiging van instemming met de aangenomen belijdenis der kerken 
6. benoeming van de adviseur(s) en betuiging van instemming conform punt 5. 
7. vaststelling van het agendum van de synode 
8. behandeling van de ingekomen stukken en rapporten 
9. benoemingen 
10. vaststelling van de Acta en de Handelingen 
11. aanwijzing van de samenroepende kerk voor, alsmede  tijd en plaats van de volgende synode 
12. censuur naar art. 48 KO 
13. rondvraag 
14. sluiting 

 
 

13. Vaststelling  
 
Vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken op 29 september 2012.  
 
Namens de Generale Synode,  
Ds. S. de Marie, preses L. Menninga, eerste scriba 
H. Oosterhuis, assessor C.A. Teunis, tweede scriba 
 
 

 

R.02. Regeling voor het indienen en behandelen van appelschriften  
 

Niet van toepassing. 
 
 

R.03. Regeling indienen van revisieverzoeken 
 

Wanneer één van de kerkenraden of classes of een lid of leden van één van De Gereformeerde Kerken 
aan de generale synode een verzoek wil doen tot herziening van een door een vorige generale 
synode genomen besluit gelden de volgende regels voor het indienen van een revisieverzoek: 
 

1. het revisieverzoek zal tijdig ingediend worden bij de kerk, die is aangewezen als roepende kerk voor 
de eerstvolgende synode. De sluitingsdatum voor inzending is gesteld op zes weken vóór de 
vastgestelde tijd van aanvang van de synode. 

 
2. Een revisieverzoek moet dusdanig nieuwe en klemmende argumenten bevatten dat zij een 

eventuele verandering van het besluit waarover revisie wordt gevraagd rechtvaardigen (K.O., art. 
33).  
 

3. Een verzoek om revisie van een besluit, dat in de kerken algemene aanvaarding heeft gevonden, 
moet wel met zeer klemmende redenen worden aangedrongen en er blijk van geven, dat de 
indiener zich ernstig rekenschap heeft gegeven van alle argumenten, waarmee dat besluit werd 
gemotiveerd c.q. verdedigd. (GS Kampen 1975, art. 110). 

4. Voor revisieverzoeken betreffende beslissingen in appelzaken of andere zaken van particuliere 
aard geldt dat alleen zij die op enigerlei wijze geroepen zijn tot de uitvoering van de beslissing, de 
mogelijkheid hebben tot het doen van een revisieverzoek op basis van art. 31 KO.   
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Zaken van particuliere aard die in de weg van appel op de generale synode tot beslissing 
gekomen zijn, behoeven immers als zodanig geen beoordeling door alle kerken of haar leden. 
Daarbij zij erop gewezen dat bij besluiten in zaken van particuliere aard terughoudendheid in acht 
is te nemen. Deze eis tot terughoudendheid heeft niet te maken met bevoogding of willekeur. 
Maar beschermt de kerken tegen overschrijding van de grenzen van wat haar toekomt. De 
terughoudendheid is bovendien vereist in verband met de bescherming van de eer en de goede 
naam van appellanten en andere betrokkenen overeenkomstig het 9e gebod, waaraan ook 
kerkelijke vergaderingen gebonden zijn. (Middelburg 1896, art. 94; Arnhem 1902, art.175; 
Heemse 1984/5, art. 124). 
Wat betreft de gevolgde rechtsgang in appelzaken of zaken van particuliere aard hebben alle 
kerken en kerkleden het recht om een revisieverzoek in te dienen wanneer zij menen dat in deze 
rechtsgang niet gehandeld is naar de normen van de Schrift of de kerkorde. 
 

5. Het revisieverzoek dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten: 
a. een weergave van het besluit, de besluiten en/of handelingen van de synode waartegen 

bezwaren zijn gerezen. 
b. een uiteenzetting van de bezwaren van de indiener, waarbij wordt aangegeven of er 

strijdigheid is met Gods Woord of de KO, dan wel waarom deze bezwaren zo klemmend zijn, 
dat herziening noodzakelijk is. (K.O. art 31, 33). 

c. een duidelijke formulering van de uitspraak welke de indiener van de synode verlangt. 
 

6. Een revisieverzoek, dat aan de onder 4. genoemde criteria voldoet, zal door de samenroepende 
kerk na overleg met de deputaten voorbereiding volgende synode, naar alle afgevaardigden en 
kerkenraden worden gezonden, uiterlijk drie weken voor aanvang van de synode. 
 

7. Elk revisieverzoek wordt – onafhankelijk van het onder punt 5. genoemde - door de generale 
synode zelf beoordeeld op ontvankelijkheid.  
 

8. De generale synode zal binnen twee  weken na behandeling van het revisieverzoek op ordelijke 
wijze van haar besluit kennis geven aan de indiener van het revisieverzoek. 
 

9. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de synode. 
 
Vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken op 13 oktober 2012.  
Namens de Generale Synode,  
Ds. S. de Marie, preses L. Menninga, eerste scriba 
H. Oosterhuis, assessor C.A. Teunis, tweede scriba 
 

 
R.04. Instructie Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 
 

Aan de deputaten is opgedragen: 
 
1. Zij zien er op toe dat alle partijen handelen in overeenstemming met het door de synode 

vastgestelde Statuut voor de Opleiding.   
 

2. Zij zien er op toe dat er structureel opleiding plaatsvindt door het College van Opleiding. 
 

3. Zij informeren de kerken over de mogelijkheden van de opleiding. Op deze wijze zullen zij 
broeders stimuleren de studie theologie te volgen en broeders die zulks van zins zijn, nader 
adviseren.  
 

4. Zoveel als in hun vermogen ligt ondersteunen zij het College van Opleiding in hun 
werkzaamheden.  
 

5. Zij bespreken met het College van Opleiding elk half jaar het studieprogramma en de 
studievoortgang van de studenten aan de hand van het halfjaarlijks rapport van de opleider 
betreffende de planning van de onderwijsmomenten, de leerstof en het jaarlijks af te nemen 
examen. 
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6. Zij brengen aan iedere synode omtrent het sub 4 genoemde rapport uit, de rapportage over de 
studievoorgang van de studenten geschiedt vertrouwelijk.  
 

7. Zij voeren tenminste eenmaal per jaar een voortgangsgesprek met de opleider.  
 

8. Zij voeren tenminste eenmaal per jaar een voortgangsgesprek met elke docent en 
opleidingsmedewerker. 
 

9. Zij hebben de bevoegdheid om, in overleg met de opleider, het geven van onderwijs bij te wonen.  
 

10. Zij hebben de bevoegdheid om, op voordracht van de opleider, één of meer overige medewerkers 
te benoemen en een daarbij passende vergoeding toe te kennen.  
 

11. Zij bezoeken tenminste eenmaal per jaar de studenten om met name over hun motivatie en 
confessionele trouw te spreken.  
 

12. Zij staan met raad en daad terzijde de broeders die de studie theologie of een, nader te bepalen, 
opleiding in de klassieke talen volgen, en indien nodig hebben zij daarover contact met de 
opleider en kerkenra(a)d(en) van de broeders.  
 

13. Zij zijn gerechtigd tot het doen van een verzoek aan de samenroepende kerk van de 
eerstkomende generale synode om een bijzondere of vervroegde Generale Synode bijeen te 
roepen indien de voortgang van de Opleiding dat noodzakelijk maakt of indien een opleider 
benoemd moet worden in de tijd gelegen tussen twee generale synodes.  
 

14. Zij ondersteunen de opleider bij de opbouw van de bibliotheek en dragen zorg voor de  
instandhouding van de bibliotheek en plegen daartoe overleg met de opleider.  
 

15. Zij zullen per jaar verantwoording afleggen over het beheer van de hun ter beschikking staande 
financiële middelen. De penningmeester van het deputaatschap zal daartoe jaarlijks zijn boeken 
laten controleren door een classis die hiervoor door de synode is aangewezen. Vier maanden 
voor aanvang van de eerstkomende synode zal het deputaatschap een financiële begroting en de 
verantwoording van de financiële middelen zoals deze zijn goedgekeurd door de controlerende 
classis, aan de roepende kerk doen toekomen.  
 

16. Zij zullen van hun werk rapport uitbrengen aan de eerstkomende generale synode van De 
Gereformeerde Kerken, en dit rapport, eventueel aangevuld met voorstellen, vier maanden voor 
aanvang van de synode aan de roepende kerk en tevens aan de archivaris van de Generale 
Synode doen toekomen.  
 

17. Zij zullen hun archief zowel in papieren- als ook in digitale vorm (pdf-formaat op cd-rom) uiterlijk 
na zes jaar overdragen aan de archivaris van de Generale Synode. 

 
Vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken op 13 oktober 2012.  
Namens de Generale Synode,  
Ds. S. de Marie, preses L. Menninga, eerste scriba 
H. Oosterhuis, assessor C.A. Teunis, tweede scriba 
 
 

R.05. Instructie medewerkers aan de Opleiding tot de Dienst des Woords 
 

Aan de leden van het College van Opleiding en overige medewerkers is opgedragen:  
 
Alle medewerkers aan de Opleiding 
 Alle medewerkers zijn lid van één van De Gereformeerde Kerken in volle  rechten en houden zich in 

leer en leven aan de Heilige Schrift, de zes belijdenisgeschriften van de kerken en de door de 
kerken aangenomen kerkorde. 

Zij handelen in overeenstemming met het door de synode vastgestelde Statuut van  de Opleiding. 
 
De opleider 
De opleider verplicht zich om de navolgende werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de 

Opleiding: 
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1. Het inrichten van de opleiding en de daarbij behorende studiegids.  
2. Het aansturen van de docenten, opleidingsmedewerker en overige medewerkers.  
3. Het aansturen van de bibliothecaris voor de bibliotheek van de Opleiding.  
4. Het geven van onderwijs aan en begeleiding van de studenten waarbij de opleider bevoegd is om 

in alle vakken te doceren.  
5. Alle werkzaamheden die redelijkerwijs nodig zijn voor het goed functioneren van de Opleiding met 

uitzondering van de taken die bij de kerken of deputaten liggen. Het minimaal tweemaal per jaar 
voeren van een evaluatiegesprek met Deputaten.  

6. Het minimaal eenmaal per jaar voeren van een evaluatiegesprek met elke docent en 
opleidingsmedewerker.   

7. Het toestaan dat Deputaten het onderwijs kunnen bijwonen en er volledig aan meewerken om 
inzicht te geven aan de werkzaamheden en voorbereidingen die door de onderwijsgevende 
worden uitgevoerd in het kader van de opleiding.  

8. Klachten behoren met redenen omkleed kenbaar gemaakt te worden aan Deputaten. 
 
De docent 
De docent verplicht zich om onder leiding van de opleider de navolgende werkzaam heden te 

verrichten ten behoeve van de Opleiding: 
1. Het mede inrichten van de opleiding en de daarbij behorende studiegids in samenwerking met de 

opleider.  
2. Alle werkzaamheden die redelijkerwijs nodig zijn voor het goed functioneren van de Opleiding met 

uitzondering van de taken die bij de kerken of deputaten liggen.  
3. Het minimaal eenmaal per jaar voeren van een evaluatiegesprek met de opleider. 
4. Het minimaal eenmaal per jaar voeren van een evaluatiegesprek met de opleider en deputaten 

tezamen.  
5. Het toestaan aan deputaten om het onderwijs bij te wonen; eraan meewerken om de deputaten 

een goed inzicht te geven in de werkzaamheden en voorbereidingen van de docent.  
6. Klachten dienen met redenen omkleed kenbaar gemaakt te worden aan de opleider. 
 
Docent br. T.L. Bruinius 
Zijn taak is het geven van onderwijs aan en begeleiding van de studenten in de navolgende vakken: 
1. Kerkgeschiedenis; 
2. Symboliek; 
3. Poimeniek; 
4. Catechese; 
5. Vakken die door de opleider worden aangegeven. 
 
Docent br. A. van Egmond  
Zijn taak is het geven van onderwijs aan en begeleiding van de studenten in de navolgende vakken: 
1. Kerkrecht; 
2. Mentor catechesestage; 
3. Vakken die door de opleider worden aangegeven. 
 
Docent Dr. P. van Gurp  
Zijn taak is het geven van onderwijs aan en begeleiding van de studenten in de navolgende vakken: 
1. Historia Revelationis Oude Testament; 
2. Exegese Oude Testament; 
3. Exegese Nieuwe Testament; 
4. Homiletiek; 
5. Apologetiek, Evangelistiek en Missiologie; 
6. Vakken die door de opleider worden aangegeven. 
 
Overige medewerker 
De overige medewerker heeft tot taak om onder leiding van de opleider de werkzaamheden te 

verrichten die passen bij de functie welke met hem of haar is overeengekomen. 

 
Vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken op 13 oktober 2012.  
Namens de Generale Synode,  
Ds. S. de Marie, preses L. Menninga, eerste scriba 
H. Oosterhuis, assessor C.A. Teunis, tweede scriba 
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R.06. Instructie College van Opleiding 
 

Aan het College is opgedragen:  
 
1. Het College van Opleiding heeft tot taak broeders die zich voorbereiden op het ambt van dienaar 

des Woords te begeleiden en op te leiden tot gereformeerde dienaren des Woords; via deze weg 
dienen zij ook de handhaving van de gereformeerde leer in de kerken, welke in alle delen 
overeenstemt met De Schrift, de zes belijdenisgeschriften van de kerken en de door de kerken 
aangenomen kerkenorde. 
 

2. Het College richt het onderwijs in zoals de Generale Synode van Hasselt 2011 heeft besloten, 
overeenkomstig het Statuut van de Opleiding. Daarbij heeft zij het onderwijs tijdens de Masterfase 
geheel in eigen beheer en tracht zij zoveel mogelijk zelf het onderwijs tijdens de Bachelorfase te 
verzorgen. Bij het gebruikmaken van contractonderwijs elders, beziet zij in hoeverre hierbij 
begeleiding en aanvulling wenselijk of noodzakelijk is. 
 

3. Het College stelt daartoe elk halfjaar een specifiek jaarplan op voor de volgende fasen: 
a. De bachelorfase, met een normtijd van 3 jaren; 
b. De masterfase, met een normtijd van 2 jaren; 

 
4. In elk specifiek jaarplan worden aangegeven:  

a. De leerdoelen;  
b. De frequentie van de contacturen; 
c. De leerstof en de studielast; 
d. De datum c.q. data van de examens met de daarbij behorende examenstof. 

 
5. Het College laat eenmaal per studiejaar de studenten een presentatie leveren over een door het 

College opgegeven onderwerp. Het doel van de presentatie is om hun vorderingen in de studie en 
hun gereformeerde confessionele betrouwbaarheid te beoordelen. Het College organiseert de 
presentaties in een voor kerkleden toegankelijke bijeenkomst. In het jaar dat de Generale Synode 
bijeenkomt zullen de presentaties tijdens een openbare synodevergadering worden gehouden. 
Het College beoordeelt de presentaties in een besloten vergadering van het College.  
 

6. Het College van Opleiding stelt zich steeds op de hoogte van de persoonlijke situatie van de 
betreffende studenten, de voortgang van hun studie en de eventuele problemen die de studenten 
in hun studie en/of in hun persoonlijke voorbereiding op het ambt van dienaar des Woords 
ervaren.  
 

7. De opleider is voorzitter van het College van Opleiding en belast met het coördineren van het 
onderwijs.  
 

8. Het College van Opleiding doet desgewenst een voordracht tot benoeming van een opleider en 
van docenten aan Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords. 
 

9. Het College van Opleiding bepaalt welke aanschaffingen voor de eigen bibliotheek wenselijk zijn. 
De opleider stuurt daarbij de bibliothecaris aan.  
 

10. Het College van Opleiding adviseert de deputaten inzake de wenselijkheid van extra onderwijs 
in de oude talen nu de reguliere vooropleiding oude talen is beëindigd.  
 

11. Het College van Opleiding rapporteert tweemaal per jaar aan de Deputaten Opleiding tot de 
Dienst des Woords. 

 
Vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken op 13 oktober 2012.  
 
Namens de Generale Synode,  
Ds. S. de Marie, preses L. Menninga, eerste scriba 
H. Oosterhuis, assessor C.A. Teunis, tweede scriba 
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R.07. Instructie Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (DBBK). 
 

Aan de deputaten is opgedragen: 
 
1. Zij zullen de vastgestelde ‘Regels voor het beoefenen van Zusterkerkrelaties’ t.a.v. de Liberated 

Reformed Church at Abbotsford (Canada) inhoud geven in goed overleg met de kerkenraad van 
Abbotsford. 
 

2. Zij zullen, uitgaande van de hartelijke bereidheid de kerkelijke eenheid te zoeken met allen, die op 
de grondslag van Schrift, de drie Formulieren van eenheid, en Dordtse kerkorde willen leven, 
contact zoeken, c.q. contact onderhouden met die kerken in het buitenland die met de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland, zoals bijeen op de GS Leeuwarden-1990, in 
correspondentie staan (zoals genoemd onderpunt 4). 
 

3. Het doel van deze contacten is om de wettigheid van de recente vrijmaking en van het 
kerkverband van De Gereformeerde Kerken in Nederland aan deze kerken over te brengen en 
hen te verzoeken deze wettigheid te erkennen als voortvloeiende uit de gehoorzaamheid aan 
Gods Woord en de binding aan de belijdenis van de kerk en de Dordtse kerkorde van De 
Gereformeerde Kerken. 
 

4. Zij zullen contacten onderhouden, blijven zoeken, of zo mogelijk intensiveren met de volgende 
kerken omdat God ons roept tot eenheid op grond van Schrift en belijdenis:  
de Free Reformed Churches of Australia (FRCA), die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
(VGKSA, Zuid-Afrika), de Korean Presbyterian Churches (KPC, Korea), de Gereja Gereja 
Reformasi di Indonesia N.T.T. (GGRI, Indonesië), de Evangelical Presbyterian Church (EPC, 
Ierland), de Free Church of Scotland (FCS), de Free Church of Scotland (Continuing), Reformed 
Presbyterian Church of Ireland (RPCI), de Free Reformed Churches of the Philippines (FRCP, 
Philippijnen) en de Reformed Churches in the United States (RCUS, Verenigde Staten).  
 

5. De contacten onder 4 bedoeld, zullen als beëindigd beschouwd worden wanneer er na een 
rappel, binnen een half jaar geen enkele reactie van de desbetreffende kerken komt, dan wel 
wanneer er een negatieve reactie komt in de vorm van een afwijzing. In dat laatste geval zal er 
nog wel een antwoord op deze reactie worden gegeven, maar dan zal alleen verder contact 
onderhouden worden als daar door de andere om gevraagd wordt.   
 

6. Zij zullen in het contact met de onder punt 4 genoemde kerken deze blijven waarschuwen op 
grond van Gods Woord dat het contact dat die kerken wensen te behouden met de GKv, niet 
verenigbaar is met contact met De Gereformeerde Kerken.  
 

7. Zij zullen een grondige studie verrichten naar de Westminster Confessie (in samenhang met de 
Westminster catechismus), met name m.b.t. de Schriftuurlijkheid van de kerkvisie en de 
verbondsvisie in deze geschriften.   
 

8. Zij krijgen m.b.t. de Australische kerken de opdracht om na kennis genomen te hebben van de 
besluiten van de Synode 2012 te Armadale:  
a. contact te onderhouden met de FRCA en de FRCA te helpen en te ondersteunen om een 

oordeel over de GKv te vormen dat is naar Schrift en belijdenis; 
b. de FRCA te dienen met toelichting bij de gronden voor en achtergronden van de 

zusterkerkrelatie van DGK met LRC Abbotsford;  
c. richting de RFCA teleurstelling uit te spreken dat zij DGK nog steeds niet heeft aanvaard als 

wettige voortzetting van de kerk van Christus in Nederland;  
d. voorlichting te geven over de scheuringen die hebben geleid tot de vorming van het voorlopig 

kerkverband;  
e. Zij zullen daarbij gebruik maken van Engelstalige versies van de correspondentie van de 

kerken met de GKv;  
f. zij zullen zonodig onterechte beschuldigingen van anderen aan het adres van de kerken 

weerleggen; 
g. zij zullen pas  nieuwe pogingen ondernemen om eventueel met de FRCA een 

zusterkerkrelatie aan te gaan wanneer de FCRA de banden met de GKv verbreekt; 
h. zij zullen eventuele ontwikkelingen in de FRCA nauwkeurig blijven volgen. 
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9. Zij zullen ten aanzien van de Canadian Reformed Churches (CanRC, Canada en Ver. Staten) het 
volgende doen: 
a. richting de CanRC niet alleen haar diepe teleurstelling uitspreken over de genomen besluiten 

richting de GKv en DGK, maar ook haar grote bezorgdheid inzake het ernstige tekort aan 
Schriftuurlijk onderscheidingsvermogen binnen de CanRC zelf; de CanRC oproepen om van 
haar verkeerde beoordelingen terug te komen, op te komen voor het recht en de eer van de 
Heer der Kerk en te verwerpen alles wat tegen Gods Woord ingaat; 

b. daarbij gebruik maken van Engelstalige versies van de correspondentie van de kerken met 
de GKv; 

c. zonodig onterechte beschuldigingen van anderen aan het adres van de kerken  weerleggen; 
d. pas nieuwe pogingen ondernemen om met de CanRC een zusterkerkrelatie aan te gaan 

wanneer de beschuldiging aan het adres van De Gereformeerde Kerk van scheurmakerij 
wordt teruggenomen;  

e. bij contact de bezwaren van LRC Abbotsford m.b.t. de kerkelijke eenheid van CanRC met 
diverse kerkgenootschappen en de praktijk van open avondmaalstafel aan de orde stellen; 

f. eventuele ontwikkelingen in de CanRC blijven volgen. 
 

10. Zij zullen ten aanzien van de Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA, Zuid-Afrika) 
eenzelfde benadering volgen als onder 9. uiteengezet is t.a.v. de CanRC uitgezonderd 9 d. en 
diligent te zijn met betrekking tot gesprekken met Zuid-Afrikaanse deputaten. 
 

11. Zij zullen in hun contacten o.a. gebruik maken van Engelstalige documenten waarin de gronden 
voor de Vrijmaking 2003 en de wettigheid van De Gereformeerde Kerken in Nederland worden 
uiteengezet, en waarin dient uit te komen dat De Gereformeerde Kerken zoals bijeen in Emmen 
2009, de begeerte hebben de eenheid te onderhouden met de bovengenoemde zusterkerken. 
Daarin zal gebruik gemaakt worden van vertalingen van de synodebesluiten van GS 
Mariënberg 2005, GS Zwolle 2007, GS Emmen 2009, en GS Hasselt 2011 aangaande oude 
synodebesluiten 1993-2003. Zonodig kan tevens nog gebruik gemaakt worden van één of 
meerdere van de volgende documenten:  
a. de brochure ‘Do not take Words away form this Book of Prophecy’ (verweerschrift tegen de 

GKv brochure ‘Not beyond what is written’ en antwoord op het appel van de GKv d.d. 
2006),  

b. ‘Deed of Liberation or Return’ (Akte van Vrijmaking of Wederkeer) d.d. september 2003, 
c. de brochure ‘Let us repent’ (Laten wij ons bekeren) d.d. februari 2003,  
d. de ‘Call to Reformation’ d.d. februari 2003. 

 
12. Zij zullen, indien gewenst, de buitenlandse zusterkerken dienen met nadere toelichting op de 

ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). 
 

13. Zij zullen waar wenselijk en mogelijk in deze contacten mondeling een nadere toelichting geven, 
zo nodig in een gezamenlijke vergadering met afgevaardigden van de betrokken kerken.
  
 

14. Zij zullen antwoorden op reacties van de kant van buitenlandse kerken die betrekking hebben 
op de zusterkerkrelatie met onze kerken. Zij zullen kerkleden die tijdelijk in het buitenland 
verblijven, op hun verzoek dienen met adviezen m.b.t. kerkgang en deelname aan het kerkelijk 
leven ter plaatse.  
 

15. Zij stellen aan het begin van hun activiteiten een concept-begroting op van de te verwachten 
uitgaven en dienen die in bij Deputaten Financieel Beheer.  
 

16. Zij kunnen voor het uitvoeren van de opdrachten beschikken over de nodige financiële middelen 
die worden verstrekt door Deputaten Financieel Beheer.  
 

17. Zij zullen van hun werk rapport uitbrengen aan de eerstkomende Generale Synode van De 
Gereformeerde Kerken, en dit rapport, eventueel aangevuld met voorstellen, vier maanden voor 
aanvang van de synode aan de roepende kerk en tevens aan de archivaris van de Generale 
Synode doen toekomen.  
 

18. Zij zullen hun archief zowel in papieren- als ook in digitale vorm (PDF-formaat op cd-rom) 
uiterlijk na zes jaar overdragen aan de archivaris van de Generale Synode. 
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Vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken op 29 september 2012.  
Namens de Generale Synode,  
Ds. S. de Marie, preses L. Menninga, eerste scriba 
H. Oosterhuis, assessor C.A. Teunis, tweede scriba 
 

 

R.08. Instructie Deputaten Financieel Beheer 
 

Aan de deputaten is opgedragen: 
 
1. Zij zullen zorg dragen voor het  beheer van de onder hun verantwoording komende gelden. Zij 

zullen van de inkomsten en uitgaven een nauwkeurige administratie bijhouden. Zij zullen alle 
geldelijke fondsen binnen het kerkverband beheren. Alleen het Deputaatschap Opleiding tot de 
Dienst des Woord zal zelf zijn  gelden ontvangen uit de kerken en deze gelden ook zelf beheren. 
 

2. Zij zullen jaarlijks de hoogte van het quotum omgeslagen per ziel, dat door de classis is 
vastgesteld, kenbaar maken aan de kerken. In dit schrijven worden de kerken ook gevraagd hun 
geldelijk bijdrage te storten op de daarvoor ingerichte bankrekening van Deputaten Financieel 
Beheer. De kerken  geven jaarlijks  per 1 januari hun ledental aan de deputaten door. Deze 
opgave dient voor 15 januari schriftelijk aan de deputaten te worden gemeld.  
 

3. Zij zijn bevoegd om de uitgaven die gedaan zijn/worden door de onderscheiden 
deputaatschappen te vergoeden. Van alle  deputaatschappen ontvangen zij zo snel mogelijk na 
aanvang van hun werkzaamheden een begroting, met uitzondering van het deputaatschap 
Opleiding tot de Dienst des Woords en het Deputaatschap Ad artikel 19 KO.  Deputaten kunnen 
bij gerede twijfel in overleg gaan met het betreffende deputaatschap over de hoogte van de door 
hen ingediende begroting. Dat geldt ook als ingediende declaraties (te) veel afwijken t.a.v. de 
ingediende begroting.  
 

4. Zij zullen ervoor zorg dragen dat alle ingediende declaraties/rekeningen van een handtekening 
van de voorzitter en van de secretaris van het deputaatschap zullen worden voorzien.   
 

5. De deputaten zullen jaarlijks een begroting maken over alle eventuele kosten van het kerkverband 
en komen tot een quotum voorstel. Zij zullen in de september vergadering van de aangewezen 
classis hun quotum voorstel indienen. In de jaarlijkse classisvergadering van september  of in de 
classisvergadering van december  wordt het quotum voorstel van de deputaten besproken en 
vastgesteld. De aangewezen classis bevestigt schriftelijk aan Deputaten Financieel Beheer hun 
akkoordverklaring als ook aan de andere classis.  
 

6. Jaarlijks zal de administratie van Deputaten Financieel Beheer worden gecontroleerd. De controle 
zal plaatsvinden door de aangewezen classis en zal jaarlijks per classis rouleren. De classis zal 
schriftelijk verslag doen van haar bevindingen voor aanvang van de eerstvolgende Generale 
Synode,  met een voorstel inzake het verlenen van décharge.  Dit verslag zal door de classis aan 
de samenroepende kerk worden toegezonden.  
 

7. Eens per drie jaren zal de synode voor de komende drie jaren de classis aanwijzen welke zorg 
draagt voor de controle van de administratie en het vaststellen van de quota.  
 

8. Deputaten Financieel Beheer dragen zorg voor een of meer overeenkomsten om het ouderdoms-, 
weduwen-, en wezenpensioen van predikanten te verzekeren bij een geschikte 
verzekeringsmaatschappij, zodat de kerken die een predikant hebben beroepen voor dat deel 
kunnen voldoen aan artikel 13 KO. Deputaten richten voorts een ‘Reservefonds t.b.v. emeritering’ 
op en beheren dat fonds. Dit fonds zal het karakter hebben van een ‘onderlinge steunverlening 
met een geringe kapitaalvorming’. Het kapitaal is nodig om een buffer te hebben voor het betalen 
van zgn. inhaalpremies die kerken verschuldigd kunnen zijn voor hun predikanten die een 
pensioen en/of AOW-gat hebben opgelopen. De Deputaten stellen een quotum vast voor dit 
reservefonds, en dragen zorg voor de inning van dit quotum. Voorts adviseren zij de plaatselijke 
kerk over  de betreffende overeenkomsten en het genoemde reservefonds. zodra deze een 
predikant wenst te beroepen.   
 

9. De quaestor en secundus-quaestor van een synode vallen onder de verantwoording van 
Deputaten Financieel Beheer. De quaestor c.q. de secundus-quaestor draagt zorg voor de 
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uitbetaling van de ingediende declaraties/rekeningen. De declaraties en rekeningen van de 
synode zijn voorzien van de handtekeningen van twee  leden van het moderamen. 
 

10. Zij zullen van hun werk rapport uitbrengen aan de eerstkomende generale synode van De 
Gereformeerde Kerken, en dit rapport eventueel aangevuld met voorstellen, vier maanden voor 
aanvang van de synode aan de roepende kerk en tevens aan de archivaris van de Generale 
Synode doen toekomen. 
 

11. Zij zullen hun archief zowel in papieren- als ook in digitale vorm (PDF-formaat op cd-rom) uiterlijk 
na zes jaar overdragen aan de archivaris van de Generale Synode. 

 
Vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken op 13 oktober 2012.  
 
Namens de Generale Synode,  
Ds. S. de Marie, preses L. Menninga, eerste scriba 
H. Oosterhuis, assessor C.A. Teunis, tweede scriba 
 
 

R.09. Instructie Deputaten Adresvoering, Contacten Overheid en Binnenlandse 
Betrekkingen (DACOBB) 

 

Aan de deputaten is opgedragen: 
 
1. Zij zullen zich bij de daarvoor in aanmerking komende overheidsorganen en de nodige van de 

overheid uitgaande instellingen bekend maken en de plaatselijke kerken op hun verzoek daarbij 
assisteren. 
 

2. Zij zullen fungeren als officieel adres van het kerkverband van De Gereformeerde Kerken in 
Nederland (postale aanduiding "hersteld") voor overheid, andere kerkgenootschappen en 
landelijke instellingen en in het algemeen wanneer de kerken gezamenlijk worden aangesproken 
of aangeschreven. 
 

3. Zij zullen stukken die van de overheid en overige kerkgenootschappen bij hen binnenkomen en 
bestemd zijn voor de kerken of anderszins van belang zijn voor de kerken onder de aandacht van 
de kerken brengen. 
 

4. Zij zullen op vragen van de overheid en overige kerkgenootschappen over bepaalde zaken 
antwoord geven, voorzover de kerken zich na 2005 over deze en dergelijke zaken in generale 
synoden hebben uitgesproken. Dit alles in overeenstemming met het gevoelen van de kerken. Zij 
zullen zowel de bedoelde vragen als de door deputaten gegeven antwoorden ter kennisgeving 
aan de kerken doen toekomen. 
 

5. Zij zullen reageren op wetgeving die door de overheid wordt voorbereid evenals op door de 
overheid aangekondigde of reeds genomen maatregelen, indien dit van belang is voor de 
onbelemmerde voortgang c.q. de wettige bescherming van de dienst van de kerk (artikel 27 KO) 
en indien niet op het bijeenkomen van de Generale Synode gewacht kan worden; van de reacties 
dienen deputaten de kerken in kennis te stellen. 
 

6. Zij zullen reageren op zaken die door de overige kerken ons bekend worden gemaakt indien dit 
van belang is voor de onbelemmerde voortgang c.q. de wettige bescherming van de dienst van de 
kerk en het kerkelijke zaken betreft, indien niet op het bijeenkomen van de Generale Synode 
gewacht kan worden; van de reacties dienen deputaten de kerken in kennis te stellen. 
 

7. Zij zullen de kerken informeren over nieuw tot stand gekomen wetgeving en andere maatregelen 
van de rijksoverheid die voor de kerken consequenties hebben, en over rechterlijke uitspraken die 
voor het functioneren van de kerken overal in het land van belang zijn.  
 

8. Zij zullen gelukwensen of betuigingen van deelneming bij vreugde of rouw, overbrengen en de 
vertegenwoordiging van de kerken op koninklijke recepties voorbereiden en uitvoeren behalve 
wanneer de Generale Synode bijeen is.  

9. Zij zullen op uitnodiging van de overheid de kerken vertegenwoordigen bij officiële plechtigheden 
met een vorstelijk of nationaal karakter, met dien verstande dat geen uitnodiging aanvaard kan 
worden tot het bijwonen van religieuze samenkomsten en andere plechtigheden die in strijd 
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komen met het Woord van de Here en de op dat Woord gegronde belijdenis van de kerken.  
 

10. Zij zullen in het algemeen de ontvangst van hun toegezonden stukken aan de afzender(s) 
bevestigen. 
 

11. Zij zullen ingeval zij menen, dat bepaalde hun niet regarderende stukken van betekenis kunnen 
zijn voor de kerken of voor een ander generaal deputaatschap, de afzender(s) daarheen 
verwijzen.  
 

12. Zij zullen het adressenbestand van de kerken en van de overige kerkgenootschappen up-to-date 
houden.  
 

13. Zij zullen ontwikkelingen in andere kerkverbanden nauwlettend volgen. Zij zullen, wanneer zich 
tekenen voordoen, waaruit blijkt dat er sprake is van trouw aan Schrift en belijdenis (drie 
formulieren van enigheid) en samenleven volgens de Gereformeerde Kerkorde, daartoe 
oriënterende gesprekken houden met een gemeente of kerkverband om zich over deze tekenen 
nader te laten informeren.  
 

14. Zij zullen desgevraagd de correspondentie toelichten, die de Generale Synode heeft gezonden 
aan gemeenten buiten het kerkverband.  
 

15. Zij zullen enkele of gegroepeerde al dan niet reeds vrijgemaakte verontruste kerkleden van de 
GKv of andere kerkgenootschappen verwijzen naar de kerkenraad van de dichtstbijzijnde kerk.  
 

16. Zij zullen desgevraagd adviezen verlenen aan de plaatselijke kerken bij het aangaan van 
gesprekken met de onder 15 genoemde personen.  
 

17. Zij stellen bij het begin van hun werkzaamheden een conceptbegroting op van de te verwachten 
uitgaven en dienen die in bij de Deputaten Financieel Beheer. 
 

18. Zij kunnen voor het uitvoeren van de opdrachten beschikken over de nodige financiële middelen 
die worden verstrekt door Deputaten Financieel Beheer. 
 

19. Zij zullen van hun werk rapport uitbrengen aan de eerstkomende Generale Synode van De 
Gereformeerde Kerken, en dit rapport eventueel aangevuld met voorstellen, vier maanden voor 
aanvang van de synode aan de roepende kerk doen toekomen.  
 

20. Zij zullen hun archief zowel in papieren- als ook in digitale vorm (PDF-formaat op CD-rom) uiterlijk 
na zes jaar overdragen aan de archivaris van de Generale Synode. 

 
Vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken op 13 oktober 2012.  
Namens de Generale Synode,  
Ds. S. de Marie, preses L. Menninga, eerste scriba 
H. Oosterhuis, assessor C.A. Teunis, tweede scriba 
 
 

R.10. Instructie Deputaten Curatoren van het landelijk Gereformeerd Kerkblad DE 
BAZUIN en de landelijke websites 

 
Aan de deputaten is opgedragen: 
 
1. Zij zullen de uitgave en ontvangst van het landelijk Gereformeerd Kerkblad DE BAZUIN in de 

kerken bevorderen in overleg met en met inschakeling van de redactie en medewerkers.  
 

2. Zij zullen toezien op het naleven van de Regelingen Kerkblad en het Redactiestatuut Landelijk 
Kerkblad van De Gereformeerde Kerken in Nederland, beide zoals vastgesteld door de Generale 
Synode te Mariënberg 2005.  
 

3. Zij zijn verantwoordelijk voor de Schriftuurlijke koers van DE BAZUIN en de websites, binnen het 
kader van artikel 30 van de kerkorde.  
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4. Zij zullen de leden van de redactie schriftelijk aanstellen en een rooster van aftreden van de 
redactie opstellen.  
 

5. Zij zullen aan de redactie medewerkers toevoegen met bijzondere taken, te weten:  
a. leden van de eindredactie door wie het blad persklaar gemaakt wordt; 
b. een administrateur;  
c. een medewerker voor de financiële administratie;  
d. een redactiesecretaris;  
e. een webmaster.  

 
6. Zij zullen tenminste eenmaal per jaar met de redactie vergaderen om het beleid te bespreken.  

 
7. Zij zullen minimaal vier maal per jaar de boekhouding van de penningmeester beoordelen en de 

penningmeester ondersteunen waar dit wenselijk is.  
 

8. Zij zullen minimaal twee maal per jaar een financieel overzicht en een begroting opstellen en dit 
met Deputaten Financieel Beheer bespreken. Ook zullen zij in overleg met deze deputaten de 
financiële rapportage ten behoeve van de synode opstellen.  
 

9. Zij zullen van hun werk rapport uitbrengen aan de eerstkomende Generale Synode van De 
Gereformeerde Kerken, en dit rapport eventueel aangevuld met voorstellen, vier maanden voor 
aanvang van de synode aan de roepende kerk en tevens aan de archivaris van de Generale 
Synode doen toekomen.  
 

10. Zij zullen hun archief zowel in papieren- als ook in digitale vorm (PDF-formaat op cd-rom) uiterlijk 
na zes jaar overdragen aan de archivaris van de generale synode. 

 
Vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken op 13 oktober 2012.  
Namens de Generale Synode,  
Ds. S. de Marie, preses L. Menninga, eerste scriba 
H. Oosterhuis, assessor C.A. Teunis, tweede scriba 
 
 

R.11. Instructie Deputaten Onderzoek Herziene Staten Vertaling (DHSV) 
 
Aan de deputaten is opgedragen: 
 
1. Zij zullen nauwkeurig onderzoek doen naar de Schriftuurlijke betrouwbaarheid en de 

bruikbaarheid van de “Bijbel in de herziening van de Statenvertaling” (afgekort HSV), uitgegeven 
op last van de Stichting Herziening Statenvertaling, uitgaande van het hoofdbestuur van de 
Gereformeerde Bond, voor De Gereformeerde Kerken. Bij de beoordeling zal steeds de 
betrouwbaarheid voorop staan, de leesbaarheid komt dan op de tweede plaats.  
 

2. Zij zullen de volgende synodevergadering dienen met een voorstel waarin beargumenteerd zal 
worden of de Herziene Statenvertaling in zijn volledige versie aanvaardbaar is voor kerkelijk 
gebruik.   
 

3. In geval zij zullen voorstellen de HSV te aanvaarden voor kerkelijk gebruik, zullen zij: 
a. voorstellen doen over het traject  dat tot volledige invoering moet leiden;  
b. voorstellen doen over het al dan niet toepassen van de HSV in het Gereformeerd Kerkboek in 

plaats van de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap 1951; 
c. aangeven hoe dan kerkelijk om te gaan met de NBG 1951 uitgave en de Statenvertaling.  

 
4. Zij zullen zoveel mogelijk bij het uitvoeren van hun opdracht advies inwinnen van deskundigen op 

het gebied van grondtalen, bij voorkeur uit de kerken zelf, maar zonodig eventueel ook extern.  
 

5. Zij zullen bij hun onderzoek kennisnemen van publicaties m.b.t. de HSV voorzover deze dienstig 
zijn bij hun onderzoek. Daarbij hoort ook de kritiek van de Gereformeerde Bijbelstichting.  
 

6. Zij zullen contact hebben met de Stichting Herziening Statenvertaling en werkbijeenkomsten en 
andere bijeenkomsten van deze stichting bijwonen, voor zover dat dienstig is voor het onderzoek 
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en zulks met inachtneming van de overige artikelen van de instructie.  
 

7. Zij zullen daarnaast een vervolgonderzoek doen naar de leesbaarheid van de HSV, zowel m.b.t. 
het gebruik in de erediensten en officiële bijeenkomsten als m.b.t. het Bijbellezen in gezinnen en 
op verenigingen.  
 

8. Bij hun selectie van Schriftgedeelten uit de HSV zullen zij met name ook moeilijk leesbare 
gedeelten van de NBG 51 vertaling, beoordelen. Daarvoor zullen zij in dat geval onder kerkleden 
deze leesbaarheid breed toetsen.  
 

9. Zij zullen regelmatig de kerkenraden en kerkleden oproepen en stimuleren zich te verdiepen in de 
HSV door het gebruik van de HSV in gezinnen en verenigingen aan te bevelen en kritische 
opmerkingen inzake de leesbaarheid en de betrouwbaarheid naar de deputaten te zenden.  
 

10. Zij zullen opnieuw de kerkenraden bevragen op hun oordeel of de HSV aanvaardbaar is voor 
kerkelijk gebruik, en hen verzoeken om ook de kerkleden de gelegenheid te geven zich hierover 
uit te spreken. Hiertoe zullen zij de kerkenraden tijdig aanschrijven, en er zo nodig aan herinneren.  
 

11. Zij zullen de uit hun onderzoek naar voren gekomen kritische opmerkingen m.b.t. de inhoud van 
de HSV blijven richten aan de Stichting Herziening Statenvertaling. Voorts zullen zij bij de 
eerstvolgende druk nagaan in hoeverre de stichting rekening heeft gehouden met deze 
opmerkingen.  
 

12. Zij stellen bij het begin van hun werkzaamheden een conceptbegroting op van de te verwachten 
uitgaven en dienen die in bij de Deputaten Financieel Beheer.  
 

13. Zij kunnen voor het uitvoeren van de opdrachten beschikken over de nodige financiële middelen 
die worden verstrekt door Deputaten Financieel beheer.  
 

14. Zij zullen hun archief zowel in papieren- als ook in digitale vorm (PDF-formaat op cd-rom) uiterlijk 
na zes jaar overdragen aan de archivaris van de Generale Synode.  
 

15. Zij zullen van hun werk rapport uitbrengen aan de eerstkomende generale synode van De 
Gereformeerde Kerken, en dit rapport eventueel aangevuld met voorstellen, vier maanden voor 
aanvang van de synode aan de roepende kerk en tevens aan de archivaris van de Generale 
Synode doen toekomen. 

 
Vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken op 13 oktober 2012.  
Namens de Generale Synode,  
Ds. S. de Marie, preses L. Menninga, eerste scriba 
H. Oosterhuis, assessor C.A. Teunis, tweede scriba 
 
 

R.12. Instructie Deputaten Ad artikel 49 KO  
 
Aan de deputaten is opgedragen: 
 
1. Zij zullen de classes bijstaan in alle gevallen waarbij de kerkorde dit voorschrijft, en op verzoek 

van de classes bij bijzondere moeilijkheden. Zo zullen zij hulp bieden bij situaties als: het ontslag 
van een predikant van zijn verbintenis aan een gemeente en ontheffing uit het ambt (art. 14, 15 
KO), bij de toelating van predikanten uit andere kerken, bij de toelating van afgezette predikanten 
en moedwillige verlating van predikanten uit de gemeenten. De adviezen aan een classis behoren 
gegeven te worden voordat de leden van de classis hun stem uitbrengen. Bij een conflict tussen 
het oordeel van de classis en de deputaten zal de Generale Synode daarover een besluit nemen.  
 

2. Zij, of enkelen van hen, zullen toezicht houden op het peremptoir examen van aanstaande 
predikanten. Zij kunnen vragen stellen tijdens het peremptoir examen aan de kandidaat. Zij zullen 
mede beraadslagen en adviseren. De adviezen aan de classis behoren gegeven te worden 
voordat de leden van de classis hun stem uitbrengen. De classis besluit over het toelaten van de 
kandidaat tot de bediening van het Woord en de heilige sacramenten. Bij een conflict tussen het 
oordeel van de classis en de deputaten zal de Generale Synode daarover een besluit nemen.  
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3. Zij zullen de tijdelijke wijzigingen in de KO die naar het besluit van de GS Mariënberg 2005 zijn 
genomen, controleren op hun uitvoerbaarheid en werkzaamheid voorzover deze nog van kracht 
zijn. Zij zullen bij de samenroepende kerk van de eerstvolgende Generale Synode zo nodig een 
verzoek indienen om die artikelen van de KO die tijdelijk gewijzigd zijn opnieuw te bezien en – 
indien dit nodig is - te herformuleren.  
 

4. Wanneer bepaalde zaken niet kunnen wachten tot de eerstvolgende Generale Synode omdat ze 
zeer complex zijn of grote moeite oproepen in de kerken, of omdat omstandigheden in het 
kerkverband wijzigingen in de aanpassingen van de KO vereisen, zullen zij bij de samenroepende 
kerk van de eerstvolgende Generale Synode een verzoek indienen om een vervroegde Generale 
Synode bijeen te roepen.  
 

5. Zij stellen bij het begin van hun werkzaamheden een conceptbegroting op van de te verwachten 
uitgaven en dienen die in bij de Deputaten Financieel Beheer.  

 
6. Zij kunnen voor het uitvoeren van de opdrachten beschikken over de nodige financiële middelen 

die worden verstrekt door Deputaten Financieel beheer.  
 

7. Zij zullen van hun werk rapport uitbrengen aan de eerstkomende Generale Synode van De 
Gereformeerde Kerken, en dit rapport vier maanden voor aanvang van de synode aan de 
roepende kerk en tevens aan de archivaris van de Generale Synode doen toekomen. Dit na 
toestemming van Deputaten Voorbereiding Volgende Generale Synode.  
 

8. Zij zullen hun archief zowel in papieren- als ook in digitale vorm (PDF-formaat op cd-rom) uiterlijk 
na zes jaar overdragen aan de archivaris van de Generale Synode. 

 
Vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken op 29 september 2012.  
Namens de Generale Synode,  
Ds. S. de Marie, preses L. Menninga, eerste scriba 
H. Oosterhuis, assessor C.A. Teunis, tweede scriba 
 
 

R.13. Instructie Archivaris Synodearchief van De Gereformeerde Kerken  
in Nederland 

 
Aan de archivaris is opgedragen: 
 
1. Hij beheert in opdracht van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken de   

documentatiestukken van de gehouden landelijke vergaderingen en synoden met ingang van de 
vrijmaking in 2003.  
 

2. Hij draagt zorg voor een geordend overzicht van de stukken in een door hemzelf ingerichte 
archiefkast c.q. archiefruimte. Dit betreft zowel de aangeleverde stukken op papier als wel in 
digitale vorm op CD of DVD.  
 

3. Hij zal er zorg voor dragen dat er na afloop van elke synode een getekend exemplaar van de Acta 
en drie exemplaren van de vertrouwelijke Acta (waarvan één getekend) aan het archief zullen 
worden toegevoegd.  
 

4. Hij deelt het archief met zijn stukken zodanig in, dat alle stukken optimaal toegankelijk worden 
gemaakt. Hij kan gebruik maken van de bijlagen die bij deze instructie worden toegevoegd n.l.: 
Archiefschema (bijlage 1) en Trefwoordenregister (bijlage 2).  
 

5. Hij zal een postboek bijhouden waaruit na te gaan is of het archief compleet is.  
 

6. Hij neemt na afloop van de synode de stukken, die daarvoor in aanmerking komen, over van de 
scriba’s 1 en 2 en overige functionarissen en bergt deze stukken in het archief op.  
 

7. Hij bewaart alle vertrouwelijke informatie en staat voor alle vertrouwelijke informatie onder de 
belofte van strikte geheimhouding.  
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8. Het raadplegen van niet vertrouwelijke stukken kan geschieden en het uitlenen van die stukken 
kan dàn plaatsvinden na verkregen toestemming van de archiefvoerende kerk. Het uitlenen 
geschiedt tegen een ontvangstbewijs en wordt door hem geregistreerd.  
 

9. Het raadplegen van vertrouwelijke stukken kan en mag pas plaatsvinden nadat de archivaris 
overlegd heeft met Deputaten Voorbereiding Volgende Synode. Zij zullen de archivaris binnen 
veertien dagen nadat de aanvraag is binnengekomen bij de deputaten hem voorzien van een 
schriftelijk ondertekend antwoord (in tweevoud), dat door de archivaris zal worden overhandigd 
aan het verzoekend kerklid. In deze brief zullen deputaten bij een negatief antwoord de reden 
aangeven.  
 

10. Wanneer Deputaten Voorbereiding Volgende Synode toestemming geven voor het inzien van 
vertrouwelijke stukken zal de archivaris het verzoekend kerklid wijzen op de strikte 
vertrouwelijkheid. De archivaris zal een kopie aan het verzoekend kerklid overhandigen, welke hij 
binnen veertien dagen moet retourneren aan de archivaris.  
 

11. Hij zal een lijst bijhouden waarin de uitgifte (gedateerd) is geregistreerd van alle vertrouwelijke 
stukken.  
 

12. Hij draagt zorg dat de scriba van de archiefvoerende kerk (Zwolle) als tweede sleutel 
gemachtigde, zijn taak in voorkomende gevallen kan uitvoeren.  
 

13. Hij maakt een lijst op van alle voor vernietiging in aanmerking komende stukken en vernietigt deze 
stukken na verkregen toestemming van de laatst voorafgaande Generale Synode.  
 

14. De onkosten die de archivaris voor zijn werk maakt, kunnen door hem worden gedeclareerd bij het 
deputaatschap Financieel Beheer. Hij zal hiervoor een conceptbegroting opstellen en deze aan 
Deputaten Financieel Beheer overhandigen.  
 

15. Hij zal er zorg voor dragen dat elk jaar het archief gecontroleerd zal worden door een van te voren 
aangewezen kerk, welke op bijgevoegde lijst (bijlage 1) staat aangegeven.  
 

16. Het mandaat van de archivaris wordt stilzwijgend verlengd, tenzij hij ontheffing van zijn arbeid 
vraagt of de Generale Synode de aanwijzing van een andere archivaris noodzakelijk acht. Is er 
onverhoopt sprake van wanbeheer, dan kan hij met onmiddellijke ingang worden ontslagen van 
zijn functie.  
 

17. Hij zal van zijn werk rapport uitbrengen aan de eerstkomende Generale Synode van De 
Gereformeerde Kerken, en dit rapport vier maanden voor aanvang van de synode aan de 
roepende kerk en tevens aan de archivaris van de Generale Synode doen toekomen.  
 

18. Hij zal zijn archief m.b.t. zijn eigen werkzaamheden zowel in papieren- als ook in digitale vorm 
(PDF-formaat op cd-rom) uiterlijk na zes jaar archiveren in het archief van de Generale Synode. 

 
Vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken op 13 oktober 2012.  
Namens de Generale Synode,  
Ds. S. de Marie, preses L. Menninga, eerste scriba 
H. Oosterhuis, assessor C.A. Teunis, tweede scriba 
 
 

R.14. Instructie Deputaten Liturgische Voorzieningen (DLV) 
 
Aan deputaten is opgedragen: 
 
1. Zij zullen blijvend acht geven op de behoefte in de kerken aan nieuwe exemplaren van het 

Gereformeerde Kerkboek en zich blijven vergewissen van de beschikbaarheid ervan; zonodig 
nemen zij maatregelen die de beschikbaarheid ervan bevorderen.  
 

2. Zij zullen de kerken dienen met het beschikbaar stellen van voldoende catechismuspreken en 
preken die bestemd zijn voor bijzondere gelegenheden als gedenkdagen van heilsfeiten, bid- en 
dankstonden, en voor de voorbereiding voor de viering van het Heilig Avondmaal. Zij zullen de 
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behoefte hieraan van tijd tot tijd blijven peilen.  
 

3. Zij zullen t.a.v. de eventueel te lezen preken twee lijsten met namen van predikanten aanleggen 
en beheren: 
a. Lijst 1:  

Predikanten en professoren die over leden zijn in de periode van de vrijmaking van 1944 en 
die van 2003 en die tijdens hun leven geen verkeerde kerkelijke keus hebben gemaakt, 
overeenkomstig het advies van de Generale Synode van Mariënberg, acta  artikel 23, besluit 
7.3. 

b. Lijst 2:  
Predikanten die tijdens hun leven de zaak van de vrijmaking-1944 een warm hart toegedaan 
waren en die vóór augustus 1944 zijn overleden, van deze predikanten worden thans op de 
lijst opgenomen de predikanten Ds. J.W. Tunderman en Ds. M.B. van ’t Veer, en Predikanten 
die tijdens hun leven zich niet gevoegd hebben bij De Gereformeerde Kerken en vóór 1 
januari 1990 de 50-jarige leeftijd hadden bereikt en van de professoren: D. Deddens en K. 
Deddens, zie bijlage 2 van het deputatenrapport.  
 

4. Zij zullen de kerkenraden oproepen om bij het lezen van een preek uit Lijst 2, het  bijbehorende 
‘Formulier van preekbeoordeling’ ingevuld aan de deputaten toe te zenden.  
 

5. Zij zullen de gegevensbank (laten) onderhouden, verbeteren, en aanvullen met preken in 
overeenstemming met de lijsten 1 en 2, met dien verstande dat de preken in deze 
prekenbestanden alleen preken bevatten die voldoen aan de door de synodes gegeven sterke 
aanbeveling en adviezen ter zake van het  lezen van preken in de erediensten (GS Emmen, acta 
art. 31).  
Aan de preekbestanden zal worden toegevoegd:  
a. een eventueel reeds beschikbare ingevulde ‘Verklaring van preek-beoordeling’ (zie bladzijde 

6 van het aanvullend  deputatenrapport, GS Emmen), eventueel voorzien van gegronde 
bezwaren. 

b. een kopie van het originele gepubliceerde exemplaar van de preek of 
c. waar sprake is van uitschrijven van een geluidsopname, het mp3-bestand van deze 

geluidsopname.  
 

6. Zij zullen de preekbestanden op de website van de kerken (laten) plaatsen in overleg met  
Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites en zo ter beschikking stellen aan de kerken.  
 

7. Zij zullen de kerken oproepen mee te werken onder leiding van deputaten aan het digitaliseren 
van preken in overeenstemming met de richtlijnen welke door de Generale Synode zijn 
vastgesteld.  
 

8. Zij zullen van hun werk rapport uitbrengen aan de eerstkomende generale synode van De 
Gereformeerde Kerken, en dit rapport, eventueel aangevuld met voorstellen, vier maanden voor 
aanvang van de synode aan de roepende kerk en tevens aan de archivaris van de Generale 
Synode doen toekomen.  
 

9. Zij zullen hun archief zowel in papieren- als ook in digitale vorm (pdf-formaat op cd-rom) uiterlijk 
na zes jaar overdragen aan de archivaris van de Generale Synode. 
 

Vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken op 13 oktober 2012.  
Namens de Generale Synode,  
Ds. S. de Marie, preses L. Menninga, eerste scriba 
H. Oosterhuis, assessor C.A. Teunis, tweede scriba 
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R.15. Instructie Deputaten Voorbereiding Volgende Generale Synode (DVVS) 
 
Aan de deputaten is opgedragen: 

 
1. Deputaten zullen, in samenwerking met de door de Generale Synode aangewezen roepende kerk 

de volgende Generale Synode voorbereiden.  
 

2. Zij zullen er zorg voor dragen en er op toezien dat de voorbereidingen verlopen volgens de 
Regeling voor de Generale Synoden, zoals die door de Generale Synode is vastgesteld en is 
opgetekend in de bijlage.  
 

3. Zij zullen de roepende kerk infomeren, adviseren en ondersteunen bij alle werkzaamheden die 
voortvloeien uit de opdracht om de volgende synode bijeen te roepen.  
 

4. Zij zullen minimaal zes maanden voor aanvang van de synode de classes adviseren om tijdig 
afgevaardigden te benoemen.  
 

5. Zij zullen zich bij hun werk zonodig laten adviseren door de vorige roepende kerk en door de 
predikanten in het kerkverband.  
 

6. Zij zullen van hun werkzaamheden rapport uitbrengen aan de eerstkomende Generale Synode 
van De Gereformeerde kerken, en dit rapport eventueel aangevuld met voorstellen drie weken 
voor aanvang van de synode aan de roepende kerk en tevens aan de archivaris van de Generale 
Synode doen toekomen. 

 
Vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken op 13 oktober 2012.  
Namens de Generale Synode,  
Ds. S. de Marie, preses L. Menninga, eerste scriba 
H. Oosterhuis, assessor C.A. Teunis, tweede scriba 
 
 

R.16. Instructie Deputaten Documentatie van De Gereformeerde Kerken  
in Nederland 

 
Aan de deputaten is opgedragen: 
 
1. De volgende Generale Synode te dienen met een advies om, naast de kerkelijke archiefstukken, 

een documentatie-centrum op te zetten waarin documenten verband houdend met De 
Gereformeerde Kerken bewaard worden op een zodanige wijze dat deze te raadplegen zijn. Dat 
betreft zowel de bewaarfunctie, de beheerfunctie en de personele aspecten. Zij kunnen daartoe 
advies inwinnen bij Deputaten Voorbereiding Volgende Synode en de Archivaris.  
 

2. In het te geven advies zal aandacht gegeven worden aan: 
2.1. Het definiëren welke documentatie een plaats zou kunnen/moeten krijgen in het centrum. 

Hierbij kan o.a. gedacht worden aan:  

 acta van de synodes;  

 verslagen van de Classes;  

 artikelen uit De Bazuin;  

 materiaal van plaatselijke kerken i.v.m. vrijmakingen (2003,2004) en hun aanloop, 
kerkelijke institueringen;  

 verslagen van de landelijke vergaderingen;  

 de Oproep tot reformatie + landelijke vrijmakingsdag;  

 materiaal van het oude bestuur van reformanda,  LWVKO,  en Comité van coördinatie.  
2.2. De wijze waarop documentatie wordt verworven.  
2.3. Ordenen en beheren van documentatie (hulp van de archivaris),  
2.4. Huisvesting.  
2.5. Afstemmen medewerking van archivaris m.b.t. aanleveren van de gewenste kopieën.  
2.6. Maatregelen om de documentatie ten nutte te doen zijn voor de kerken, voor onderzoek 

door studenten, voor publicaties, en voor uitlenen aan kerkleden.  
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3. Het verzamelen van documenten, anders dan de kerkelijke archiefstukken die door de Archivaris 
verzameld en gearchiveerd worden. Hierbij voorlopig als regel te nemen documenten te 
verzamelen over de situatie na 1 juni 1985 en een bedrag van 1.000,- euro hierbij niet te 
overschrijden.  
 

4. Van hun werk rapport uitbrengen aan de eerstkomende Generale Synode van De Gereformeerde 
Kerken, en dit rapport, eventueel aangevuld met voorstellen, vier maanden voor aanvang van de 
synode aan de roepende kerk en tevens aan de archivaris van de Generale Synode toe te 
zenden.  
 

5. Hun archief m..b.t. de eigen werkzaamheden zowel in papieren- als ook in digitale vorm (PDF-
formaat op cd-rom) uiterlijk na zes jaar over te dragen aan de archivaris van de Generale Synode. 

 
Vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken op 13 oktober 2012.  
Namens de Generale Synode,  
Ds. S. de Marie, preses L. Menninga, eerste scriba 
H. Oosterhuis, assessor C.A. Teunis, tweede scriba 
 
 

R.17. Instructie Deputaten Ad artikel 19 KO 
 

Definities:   
In deze instructie wordt verstaan onder: 
1. Opleiding: de Opleiding  tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde  Kerken;  
2. Deputaten: de deputaten  ad  artikel  19  van de kerkorde,  benoemd  door  de  Generale Synode 

van De Gereformeerde Kerken;  
3. Regeling studiefinanciering: Regeling betreffende de studiefinanciering voor studenten van De 

Gereformeerde Kerken in Nederland, artikel 19 KO;  
4. Student: Hij die de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken volgt dan 

wel als cursist de vooropleiding volgt.   
 

Aan de deputaten is opgedragen: 
 
1. Zij zullen overeenkomstig art. 19 van de kerkorde waar nodig de studenten aan de Opleiding tot 

de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken financiële ondersteuning bieden volgens de 
daartoe vastgestelde regeling. Zij dienen daarbij de bepalingen van de regeling studiefinanciering 
in acht te nemen. Ingeval  van onvoorziene  en ingrijpende  ontwikkelingen  op het gebied van de 
rijksstudiefinanciering zullen zij naar bevind van zaken handelen. Zij zullen daarbij doel en 
uitgangspunt van de kerkelijke steunverlening in het oog dienen te houden. 
 

2. Zij houden zo spoedig mogelijk na hun benoeming een constituerende vergadering waarin zij uit 
hun midden een voorzitter, secretaris  en penningmeester verkiezen en treffen daarbij een 
regeling voor vervanging van hun functie indien de omstandigheden dat wenselijk maken.  
 

3. Zij zorgen voor het aanvragen van de benodigde bankrekeningen en bepalen welke personen 
tekeningbevoegdheid hebben.  

 
4. Zij dragen er zorg voor om aan studenten en aankomende studenten voldoende informatie te 

bieden betreffende de mogelijkheden tot financiële ondersteuning. Zij verstrekken daarbij 
aanvraagformulieren aan de ingeschreven studenten en aan allen die daartoe een verzoek 
indienen.  
 

5. Met gegadigden voor steunverlening die zich voor het eerst melden, zal door de deputaten een 
gesprek betreffende hun schriftelijke aanvraag worden gevoerd. Voorts zullen de deputaten 
gedurende de periode jaarlijks een of meer gesprekken voeren met de betrokken studenten 
betreffende hun financiële situatie.  
Aan studenten aan wie reeds leningen zijn verstrekt en die nog staan ingeschreven aan de 
Opleiding, wordt ongevraagd een aanvraagformulier toegezonden.  
 

6. Binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van de benodigde gegevens stellen deputaten 
de steunbedragen vast. Deputaten controleren de juistheid van de aangeleverde gegevens. Zo 
nodig corrigeren zij achteraf op basis van nader verstrekte gegevens de berekeningen. Zij zorgen 
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voor een goed archiefbeheer van de door hen ontvangen bescheiden en van de afschriften van de 
correspondentie.  
 

7. Zij stellen een steunfonds hulpbehoevende studenten in, waarvoor zij binnen de kerken gelden 
werven.  
 

8. Zij doen volgens een (zo mogelijk meerjaren-) begroting de nodige uitgaven en heffen daartoe een 
quotum van de kerken.  
 

9. Zij vergaderen tenminste tweemaal per jaar en verder wanneer twee of meer deputaten dat 
wenselijk achten.   
 

10. Zij laten elk jaar hun financiële verantwoording controleren door één van de kerken van de classis 
die door de synode is aangewezen.   
 

11. Zij dragen er zorg voor dat vijf jaar nadat de studieschuld van een predikant of student geheel is 
kwijtgescholden, c.q. afgelost, het desbetreffende dossier wordt vernietigd.  
 

12. Zij geven van al hun werkzaamheden en van hun financiële beheer een schriftelijk rapport aan de 
eerstvolgende Generale Synode; zij verzenden dat rapport en de bijbehorende verklaring van de 
controle van de administratie, uiterlijk vier maanden voor de aanvang van de Generale Synode, 
aan de samenroepende kerk en de kerken, waarbij de vertrouwelijkheid inzake de personen 
gewaarborgd is.   
 

13. Zij zullen hun archief zowel in papieren- als ook in digitale vorm (pdf formaat op CD-rom) uiterlijk 
na zes jaar overdragen aan de archivaris van de Generale Synode. 

 
Vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken op 8 september 2012.  
Namens de Generale Synode,  
Ds. S. de Marie, preses L. Menninga, eerste scriba 
H. Oosterhuis, assessor C.A. Teunis, tweede scriba 
 
 

R.18. Instructie Commissie Verhuizing Bibliotheek  
 
Aan de Commissie is opgedragen:  
 
1. Praktische uitvoering te geven aan de verhuizing van de door de kerken overgenomen 

bibliotheek en aanverwante zaken zoals beschreven in de koopovereenkomst met de stichting 
Het Theologisch Boek. Hiertoe behoort ook de inrichting van de bibliotheek en het inrichten van 
een ruimte voor het geven van onderwijs op de nieuwe locatie.  
 

2. De uitvoeringscommissie valt onder de verantwoordelijkheid van deputaten Opleiding tot de 
dienst des Woords. Om een goede communicatie te waarborgen zal tenminste één van de 
deputaten deel uitmaken van de uitvoeringscommissie.  
 

3. De uitvoeringscommissie is gemachtigd om uitgaven te doen die verband houden met de 
verhuizing en inrichting van de bibliotheek en aanverwante zaken. Zij kan voor het uitvoeren van 
de opdrachten beschikken over de nodige financiële middelen die worden verstrekt door de 
Opleiding tot de dienst des Woords. 
 

4. De uitvoeringscommissie zal na afloop verantwoording afleggen over het beheer van de hun ter 
beschikking staande financiële middelen.  
 

5. De uitvoeringscommissie draagt er zorg voor dat er voldoende vrijwilligers ingezet kunnen 
worden tijdens de verhuizing en inrichting van de bibliotheek en aanverwante zaken. 
 

6. De uitvoeringscommissie stelt een plan op voor het toekomstig beheer van de bibliotheek en 
onderwijsruimte. Dit doet zij in overleg met de huidige bibliothecaresse en de Opleider van het 
college van opleiding.  
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7. De uitvoeringscommissie zal in overleg met de deputaten Opleiding tot de dienst des Woords 
een bibliotheekfonds instellen dat ten doel heeft om jaarlijks voldoende geld in te zamelen voor 
de exploitatiekosten van de bibliotheek en de aanschaf van boeken voor de bibliotheek. 
 

8. De taak van de uitvoeringscommissie is beëindigd als de bibliotheek en aanverwante zaken 
gebruiksklaar zijn opgeleverd aan de deputaten voor de Opleiding tot de dienst des Woords en 
ook de overige instructies zijn uitgevoerd.  

 
Vastgesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken op 8 september 2012.  
Namens de Generale Synode  
Ds. S. de Marie, preses         L. Menninga, scriba-1                                      
H. Oosterhuis, assessor         C.A. Teunis, scriba-2  
 

 
 
R.19. Statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken in 

Nederland 
 

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen  
 

- Bibliotheek:  verzameling documenten, vastgelegd in diverse 
informatiedragers, in eigendom van de Opleiding, 
beheerd door de bibliothecaris. 

- College:   het college van opleiding bestaande uit de opleider, 
docenten en opleidingsmedewerker(s).  

- Deputaten:  deputaten voor de Opleiding tot de Dienst des Woords, 
zijnde het bestuur van de Opleiding. 

- Deputaten ad art. 19 KO:    deputaten belast met de financiële ondersteuning van 
studenten aan de Opleiding, overeenkomstig art. 19 van 
de kerkorde. 

- Docent:   lid van het college van opleiding, dat onderwijs geeft aan 
de studenten. 

- de Kerken:  De Gereformeerde Kerken in Nederland, zoals in 
generale synode bijeen te Hasselt 2011. 

- Medewerker:  degene die ondersteunende taken uitvoert met 
uitzondering van het geven van onderwijs. 

- Opleiding:  de Opleiding tot de Dienst des Woords van De 
Gereformeerde Kerken in Nederland. 

- Opleider:  voorzitter van het college van opleiding, die belast is met 
het coördineren van het onderwijs.  

- Opleidingsmedewerker:    degene die ten dienste van de Opleiding studiemateriaal 
samenstelt. 

- Student:  degene die ingeschreven staat bij de Opleiding om 
onderwijs te volgen. 

 
Artikel 2 – De Opleiding 

 
2.1 
De Gereformeerde Kerken in Nederland onderhouden naar artikel 18 van de kerkorde voor de vorming 
tot dienaar van het Woord een Opleiding, die in haar arbeid is gebonden aan de leer van de Heilige 
Schrift, zoals die is samengevat in de belijdenisgeschriften van de Kerken. 
 
2.2 
De Opleiding is de instelling van de Kerken voor het opleiden van predikanten in De Gereformeerde 
Kerken of een zusterkerk.  
 
2.3 
De Opleiding bezit de rechtsvorm van een lichaam waarin De Gereformeerde Kerken in Nederland 
zich verenigd hebben, zoals bedoeld in artikel 2 2 Burgerlijk Wetboek. De Opleiding bezit als zodanig 
rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht. 
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Artikel 3 - De deputaten 
 
3.1 
Deputaten zijn in naam van de Kerken belast met het bestuur van en het toezicht op de Opleiding. 
 
3.2  
Deputaten worden benoemd door de generale synode. Zij dienen het door de generale synode 
vastgestelde ondertekeningsformulier voor deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords te 
ondertekenen. Deputaten zijn in hun arbeid tevens gebonden aan dit statuut en aan de bestaande en 
toekomstige besluiten van de generale synode. 
 
3.3 
Een deputaat dient lid in volle rechten te zijn van één van de Kerken. Wanneer een deputaat niet meer 
aan deze eis voldoet, heeft hij daarmee feitelijk opgehouden deputaat te zijn. Hij geeft daarvan 
onverwijld schriftelijk kennis aan de voorzitter van deputaten; als het de voorzitter zelf betreft, aan de 
secretaris. 
 
3.4  
Deputaten kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een assessor. 
 
3.5 
Deputaten houden toezicht op de opleider, de docenten en de opleidingsmedewerker(s), opdat alles 
uit hun onderwijs en overige werkzaamheden geweerd wordt en blijft dat zou afwijken van de Heilige 
Schrift of inbreuk zou maken op de belijdenis van de Kerken. Ook zien deputaten er op toe dat er 
gewerkt wordt naar een voldoende niveau van kennis en vorming.    
 
3.6 
Deputaten hebben de bevoegdheid om, op voordracht van de opleider, één of meer docenten of 
opleidingsmedewerkers tussentijds te benoemen indien dat noodzakelijk is voor de goede voortgang 
van de Opleiding. Een dergelijke benoeming is tijdelijk en is van kracht tot de behandeling hiervan op 
de eerstvolgende generale synode.   
 
3.7 
Deputaten behartigen de financiële en materiële belangen van de Opleiding, met uitsluiting van de 
financiële ondersteuning van studenten aan de Opleiding. Deputaten zenden ieder jaar tijdig aan elk 
van de Kerken een beknopte begroting van de inkomsten en uitgaven in het komende jaar onder 
vermelding van de hoogte van de bijdrage per ziel voor dat jaar. 
 
3.8. 
De behartiging van de financiële ondersteuning van de studenten aan de Opleiding is opgedragen aan 
deputaten ad art. 19 KO. 
 
3.9 
Deputaten vergaderen tenminste vier maal per jaar. 
Zij voeren tenminste eenmaal per jaar een evaluatiegesprek met de opleider. 
Zij voeren tenminste eenmaal per jaar een evaluatiegesprek met het college. 
Zij bezoeken tenminste eenmaal per jaar ieder van de studenten om met name over hun motivatie en 
confessionele trouw te spreken. 
Zij voeren tenminste eenmaal per jaar een gesprek met een afvaardiging van de kerkenraad van de 
Kerk waartoe de opleider behoort. 
Zij wonen tenminste twee maal per jaar een onderwijscollege of ander onderwijsmoment van elke 
docent bij. 
 
3.10 
Deputaten zijn gemachtigd om de Opleiding in en buiten rechte te vertegenwoordigen, behoudens in 
gevallen waarin de generale synode anders beslist. Krachtens schriftelijk besluit van deputaten kunnen 
voorzitter en secretaris van deputaten gezamenlijk worden gemachtigd tot het verrichten van de 
rechtshandelingen die in dat besluit zijn vermeld. 
 
3.11 
Deputaten brengen aan elke gewone generale synode verslag uit over de gang van zaken aan de 
Opleiding en van de door deputaten verrichte werkzaamheden sinds het vorige verslag. Deputaten 
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zenden tijdig voor de aanvang van de generale synode hun rapport aan de Kerken. 
Deputaten zenden aan elke gewone generale synode voor elk jaar, verstreken sinds de vorige 
generale synode, het financieel verslag, de balans per 31 december en het overzicht van ontvangsten 
en uitgaven over dat jaar. Deputaten zenden tijdig voor de aanvang van de generale synode een 
samenvatting hiervan aan de Kerken. 
 
3.12 
Indien deputaten van oordeel zijn dat een deputaat in de vervulling van zijn taak ernstig tekortschiet of 
zich gedraagt op een wijze die het aanzien van deputaten of de Opleiding schaadt of kan schaden, 
zullen de mededeputaten beoordelen of hij dient te worden geschorst. De voorzitter draagt er zorg 
voor dat zo spoedig mogelijk een vergadering wordt gehouden, waartoe alle mededeputaten tijdig 
worden uitgenodigd. In het geval het de voorzitter betreft, zal de secretaris de vergadering 
samenroepen. Een beslissing wordt slechts genomen indien de betrokken deputaat tijdig is 
uitgenodigd om in de vergadering te verschijnen en, indien verschenen, aldaar in de gelegenheid is 
gesteld zich te doen horen. De betrokken deputaat mag zich hierbij laten bijstaan door een 
deskundige. De mededeputaten beslissen vervolgens of de betrokken deputaat wordt geschorst en zo 
ja, voor welke termijn. De betrokken deputaat ontvangt een afschrift van de beslissing. Van een 
beslissing van mededeputaten staat beroep open op de eerstvolgende generale synode. 
 
3.13 
Deputaten blijven, behoudens schorsing of wettige verhindering, hun taken vervullen totdat de door de 
generale synode nieuw benoemde deputaten in hun eerste vergadering zijn samengekomen. 
 
3.14 
Een deputaat die regulier aftreedt, blijvend verhinderd is zijn taken te vervullen, is geschorst of heeft 
opgehouden deputaat te zijn volgens artikel 3.3, draagt er zorg voor dat binnen een week nadien alle 
bescheiden ter zake van deputaten en de Opleiding ter beschikking van deputaten worden gesteld. 
 
 
Artikel 4 - Het college van opleiding  

 
4.1  
Het college is in naam van de Kerken belast met de feitelijke verzorging en uitvoering van de 
Opleiding. 
 
4.2    
Het college bestaat uit: de opleider, de docenten en (indien benoemd) de opleidingsmedewerker(s). 
 
4.3  
De leden van het college worden benoemd door de generale synode en ontvangen een aanstelling 
voor bepaalde of onbepaalde tijd. Zij dienen bij hun optreden het door de generale synode 
vastgestelde ondertekeningsformulier te ondertekenen als blijk van hun instemming met de leer van de 
Heilige Schrift, zoals die in de belijdenisgeschriften van de Kerken is samengevat, en van hun 
bereidheid om deze zuivere leer te onderwijzen en tegen ketterijen en dwalingen te verdedigen. De 
leden van het college zijn in hun arbeid tevens gebonden aan dit statuut en aan de bestaande en 
toekomstige besluiten van de generale synode.   
 
4.4 
Een lid van het college dient lid in volle rechten te zijn van één van de Kerken. Wanneer een lid van 
het college niet meer aan deze eis voldoet, heeft hij daarmee feitelijk opgehouden lid van het college 
te zijn. Hij geeft daarvan onverwijld schriftelijk kennis aan deputaten en de opleider. Deputaten doen 
hiervan een vertrouwelijke mededeling aan alle Kerken.  
 
4.5  Taken van het college  
4.5.1 
Het college heeft tot taak, indien dat nodig is voor de goede voortgang van de Opleiding, bij deputaten 
een voordracht in te dienen tot benoeming van een opleider, één of meer docenten en één of meer 
opleidingsmedewerkers. Deputaten zenden deze voordracht met hun advies, eventueel aangevuld met 
hun eigen voordracht, aan de generale synode.  
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4.5.2 
Het college heeft tot taak broeders die zich daarop willen toeleggen te begeleiden en op te leiden tot 
gereformeerde dienaren des Woords. Via deze weg dient het college ook de handhaving van de 
gereformeerde leer in de Kerken, welke in alle delen overeenstemt met de Heilige Schrift, de zes 
belijdenisgeschriften van de Kerken en de door de generale synode aangenomen kerkorde.  
 
4.5.3  
Het college richt het onderwijs in overeenkomstig de opdracht en instructies van de generale synode.  
Het college zorgt ervoor dat alle onderdelen van het onderwijs een goed gereformeerd karakter 
hebben. Het college biedt zonodig eigen begeleiding in geval van elders gevolgd (contract-)onderwijs. 
 
4.5.4.  
Het college stelt jaarlijks het curriculum voor de Opleiding vast. Hierin zijn tenminste voor elk 
opleidingsjaar aangegeven: 
1.  de leerdoelen;  
2.  de frequentie van de contacturen; 
3.  de leerstof en de studielast; 
4.   de datum c.q. data van de examens met de daarbij behorende examenstof.   
 
4.5.5 
Het college bepaalt welke aanschaffingen voor de bibliotheek wenselijk zijn binnen het daarvoor 
beschikbare budget. De opleider zorgt voor de goede aansturing van de bibliothecaris.  
 
4.5.6 
Het college stelt zich steeds op de hoogte van de persoonlijke situatie van de studenten aan de 
Opleiding, de voortgang van hun studie en de eventuele problemen die zij in hun studie en/of in hun 
persoonlijke voorbereiding op het ambt van dienaar des Woords ervaren. 
 
4.5.7 
Het college brengt tenminste eenmaal per jaar schriftelijk rapport uit aan deputaten over de voortgang 
van de Opleiding en over de werkzaamheden van het college.  
 
4.5.8 
Ieder lid van het college ontvangt bij zijn aanstelling een omschrijving van de specifieke taken 
waarmee hij wordt belast. Wijziging hiervan is mogelijk in overleg tussen het college en de betrokkene. 
 
4.6 Taken van de opleider 
De opleider verplicht zich tot het verrichten van de volgende taken ten behoeve van de Opleiding: 
a. Het informeren van (aankomende) studenten en het toelaten van studenten tot het volgen van de 

Opleiding volgens de daarvoor afgesproken regels.  
b. Het verstrekken aan (aankomende) studenten van informatie omtrent financiële ondersteuning en 

eventuele verwijzing naar deputaten ad Art. 19 KO.  
c. Het opmaken van het jaarlijks concept-curriculum van de Opleiding ten behoeve van de 

vaststelling door het college. 
d. Het feitelijk leiding geven aan de Opleiding en het college.  
e. Het aansturen van de docenten, (indien benoemd) de opleidingsmedewerker(s) en (indien 

benoemd) de medewerker(s).  
f. Het aansturen van de bibliothecaris voor de bibliotheek van de Opleiding. 
g. Het geven van onderwijs aan en begeleiding van de studenten, waarbij de opleider bevoegd is om 

in alle vakken te doceren. 
h. Het verrichten van alle werkzaamheden die redelijkerwijs nodig zijn voor het goed functioneren 

van de Opleiding, met uitzondering van de taken die bij de Kerken of de deputaten liggen. 
i. Het tenminste eenmaal per jaar voeren van een evaluatiegesprek met deputaten. 
j. Het tenminste eenmaal per jaar voeren van een evaluatiegesprek met deputaten en het college 

tezamen.  
k. Het tenminste eenmaal per jaar voeren van een evaluatiegesprek met elke docent en 

opleidingsmedewerker.  
l. Het tenminste eenmaal per jaar geven van een studieadvies aan iedere student. 
m. Het tijdig kenbaar maken aan het college en/of deputaten van eventuele belangrijke knelpunten 

ten aanzien van de Opleiding.  
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4.7 Taken van een docent 
Iedere docent verplicht zich om onder leiding van de opleider de volgende taken te verrichten ten 
behoeve van de Opleiding: 
a. Het mede vorm geven aan de inrichting van de Opleiding volgens het door het college 

vastgestelde jaarlijks curriculum in nauwe samenwerking met de opleider. 
b. Het geven van onderwijs aan en begeleiding van de studenten in het aan de docent toegewezen 

vak of vakgebied. 
c. Het verrichten van alle werkzaamheden die redelijkerwijs nodig zijn voor het goed functioneren 

van de Opleiding, met uitzondering van de taken die bij de Kerken of deputaten of de opleider 
liggen. 

d. Het tenminste eenmaal per jaar voeren van een evaluatiegesprek met de opleider.  
e. Het tenminste eenmaal per jaar voeren van een evaluatiegesprek met de opleider en de 

deputaten tezamen. 
f. Het tijdig kenbaar maken aan de opleider van eventuele belangrijke knelpunten ten aanzien van 

de Opleiding. 
 
4.8 Taken van een opleidingsmedewerker 
De opleidingsmedewerker verplicht zich onder leiding van de opleider de volgende taken te verrichten 
ten behoeve van de Opleiding: 
a. Het opstellen van studiemateriaal in overleg met de opleider. 
b. Het verrichten van alle werkzaamheden die redelijkerwijs nodig zijn voor het goed functioneren 

van de Opleiding, met uitzondering van de taken die bij de Kerken of deputaten of de opleider of 
de docent(en) liggen. 

c. Het tenminste eenmaal per jaar voeren van een evaluatiegesprek met de opleider en deputaten 
tezamen.   

d. Het tijdig kenbaar maken aan de opleider van eventuele belangrijke knelpunten ten aanzien van 
de Opleiding. 

 
4.9 Disciplinaire maatregelen  
4.9.1 Aanleiding 
Deputaten kunnen aan een lid van het college een disciplinaire maatregel opleggen indien betrokkene 
zich in leer of leven ernstig misgaat of in de uitoefening van zijn functie ernstig te kort schiet. 
 
4.9.2 Maatregelen 
De disciplinaire maatregelen zijn: 
a. beperking van werkzaamheden; 
b. schorsing; 
c. ontslag. 
 
4.9.3 Procedure  
Een beslissing tot toepassing van een disciplinaire maatregel wordt slechts genomen indien de 
betrokkene  tijdig is uitgenodigd om in een vergadering van deputaten te verschijnen en, indien 
verschenen, aldaar in de gelegenheid is gesteld zich te doen horen. De betrokkene mag zich hierbij 
laten bijstaan door een raadsman. Deputaten vragen het oordeel van de overige leden van het college. 
Indien deputaten besluiten tot toepassing van een disciplinaire maatregel, delen zij schriftelijk aan de 
betrokkene mee om welke disciplinaire maatregel het gaat. In geval van toepassing van artikel 4.9.2 
sub a vermeldt de beslissing om welke werkzaamheden en/of bevoegdheden het gaat en voor welke 
termijn de beperking geldt. In geval van toepassing van artikel 4.9.2 sub b vermeldt de beslissing voor 
welke termijn de schorsing geldt.  
 
4.9.4 Mededeling  
Wanneer de deputaten ten aanzien van een lid van het college een disciplinaire maatregel nemen 
omdat hij zich in leer of leven ernstig heeft misgaan, doen zij van dit besluit een vertrouwelijke 
mededeling aan de kerkenraad van de Kerk waarvan de betrokkene lid is, en ingeval betrokkene als 
predikant of emeritus-predikant aan een Kerk is verbonden, tevens aan de kerkenraad van die Kerk. 
Wanneer de disciplinaire maatregel van ontslag wordt toegepast, informeren de deputaten de 
kerkenraden van alle Kerken onder vertrouwelijkheid omtrent het feit van het ontslag.  
 
4.9.5 Beroep 
Tegen een besluit van deputaten tot toepassing van een disciplinaire maatregel staat voor de 
betrokkene beroep open op de generale synode. De betrokkene mag zich hierbij laten bijstaan door 
een raadsman. 
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4.10 Ontslag op eigen verzoek 
De opleider, een docent of een opleidingsmedewerker kan op eigen verzoek ontslag nemen. 
Betrokkene treedt in overleg met deputaten over het tijdstip van ontslag, zodat de goede voortgang 
van de Opleiding zo min mogelijk wordt geschaad. Deputaten doen mededeling van het ontslag aan de 
kerkenraden van alle Kerken. 
 
4.11 Overdracht 
De opleider, een docent of een opleidingsmedewerker die zijn werkzaamheden beëindigt, draagt er 
zorg voor dat binnen een week nadien alle bescheiden ter zake van de Opleiding ter beschikking van 
deputaten worden gesteld. 
 
 
Artikel 5 - Medewerkers 
 
5.1 
Deputaten kunnen één of meer medewerkers benoemen, waaronder een bibliothecaris. Zij gaan 
hiertoe niet over dan na voorafgaand overleg met de opleider.  
 
5.2  
Elke medewerker ontvangt bij aanstelling een benoemingsbrief met vermelding daarin van tenminste: 
a. de functie van de medewerker c.q. de aard van de te verrichten  
 werkzaamheden; 
b. de te ontvangen vergoeding; 
c. het gemiddeld aantal uren per week of per maand; 
d. de duur van de aanstelling. 
Aanstelling als vrijwilliger op pro Deo-basis of tegen een fiscale vrijwilligersvergoeding is mogelijk. 
 
5.3  
De medewerker verricht zijn werkzaamheden onder leiding van de opleider. 
 
5.4  
Een medewerker dient lid in volle rechten te zijn van één van de Kerken. Wanneer een medewerker 
niet meer aan deze eis voldoet, heeft hij daarmee feitelijk opgehouden medewerker te zijn. Hij geeft 
daarvan onverwijld schriftelijk kennis aan deputaten.. 
 
5.5 
De medewerker die zijn werkzaamheden beëindigt, draagt er zorg voor dat binnen een week nadien 
alle bescheiden ter zake van de Opleiding ter beschikking van deputaten worden gesteld. 
 
 
Artikel 6 - Studenten 

 
6.1 Inschrijving  
6.1.1 
De inschrijving als student aan de Opleiding vindt plaats bij de opleider met inachtneming van het 
bepaalde in dit artikel. 
 
6.1.2 
Een (kandidaat-)student dient lid te zijn van één van de Kerken of van een Kerk in een ander land 
waarmee de Kerken een zusterkerkrelatie hebben.  
 
6.1.3 
Een kandidaat-student wordt door het college toegelaten tot de Opleiding mits: 
a. hij beschikt over een positief attest van zijn kerkenraad inzake zijn leer, leven en motivatie; en 
b. hij een toelatingsgesprek heeft gevoerd met de opleider dat door de opleider als positief wordt 
gekwalificeerd.  
In het toelatingsgesprek zal met name worden gesproken over de motivatie van de kandidaat-student 
voor de Opleiding en zijn houding ten opzichte van Gods Woord, de gereformeerde belijdenis en het 
gereformeerd kerkelijk leven.  
Het college heeft het recht om inschrijving te weigeren, wanneer zij het resultaat van het 
toelatingsgesprek met de opleider onvoldoende acht. Van deze beslissing is beroep mogelijk bij 
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deputaten. De student mag zich hierbij laten bijstaan door een raadsman.  
De opleider informeert deputaten over de toelating van de student aan de Opleiding. 
 
6.1.4 
De kandidaat-student dient in het bezit te zijn van een diploma van een vooropleiding die geschikt is 
voor het volgen van hoger onderwijs en tevens van het bewijs van een met goed gevolg gevolgde 
opleiding klassieke talen (Latijn en Grieks).  
De vereisten omtrent de vooropleiding klassieke talen zullen door het college worden vastgesteld al 
naar gelang de actueel beschikbare mogelijkheden.  
 
6.1.5 
De kandidaat-student voert bij zijn inschrijving overleg met de opleider omtrent zijn studieprogramma 
aan de Opleiding en de eventueel elders te volgen studieonderdelen alsmede de bekostiging daarvan. 
 
6.2 Rechten en plichten  
De inschrijving aan de Opleiding geeft aan de student het recht en de verplichting tot het volgen van 
het onderwijs en het afleggen van de tentamens en examens van de Opleiding, conform het 
studieprogramma van de student en het curriculum van de Opleiding.  
 
6.3  Toezicht  
6.3.1 
Het college is belast met het toezicht op en het opzicht over leer en leven van de ingeschreven 
studenten gedurende de studiebijeenkomsten, andere gelegenheden die onder verantwoordelijkheid 
van de Opleiding vallen en andere activiteiten die hun studie of de Opleiding raken. 
 
6.3.2 
Het college kan, als uiterste maatregel, besluiten om een student van de opleiding te verwijderen. Het 
besluit tot verwijdering heeft tot gevolg dat de student geen toegang meer heeft tot de Opleiding en de 
inschrijving als student en eventuele financiële ondersteuning daarvan komt te vervallen. Tegen een 
besluit tot verwijdering staat voor de student beroep open op deputaten. De student mag zich hierbij 
laten bijstaan door een raadsman. 
 
6.3.3 
Wanneer een student niet langer voldoet aan de voorwaarde van artikel 6.1.2, heeft hij daarmee 
feitelijk opgehouden student te zijn. Hij geeft daarvan onverwijld schriftelijk kennis aan het college. Dit 
heeft tot gevolg dat de student geen toegang meer heeft tot de Opleiding en de inschrijving als student 
en eventuele financiële ondersteuning daarvan  is komen te vervallen. 
 
6.4  Voortgang van de studie 
6.4.1 
Het college beoordeelt tenminste twee maal per jaar de vorderingen van de student.  
 
6.4.2 
Op grond van deze beoordeling zal door de opleider jaarlijks aan de student een studieadvies worden 
gegeven. Bij onvoldoende vorderingen zal de student een verbetertraject worden aangeboden. Mocht 
dit niet het gewenste effect hebben, dan kan dit resulteren in een bindend negatief studieadvies van de 
opleider. Bij een bindend negatief studieadvies heeft de student niet langer toegang tot de Opleiding 
en komt de inschrijving als student en eventuele financiële ondersteuning daarvan te vervallen. 
De opleider geeft bericht aan deputaten zodra hij aan een student een bindend negatief studieadvies 
heeft gegeven.  
 
6.4.3 
Tegen een bindend negatief studieadvies staat voor de student beroep open bij deputaten. De student 
mag zich hierbij laten bijstaan door een raadsman.  
 
6.5 Presentatie door studenten 
6.5.1 
Eenmaal per studiejaar leveren de studenten een presentatie over een door het college opgegeven 
onderwerp. Het doel van de presentatie is om de vorderingen in de studie en de gereformeerde 
confessionele betrouwbaarheid van de studenten te beoordelen. 
In het jaar dat de generale synode bijeenkomt worden de presentaties tijdens een openbare 
synodevergadering gehouden. 
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6.5.2 
Het College organiseert de presentaties in een voor kerkleden toegankelijke bijeenkomst.  
 
6.5.3 
De beoordeling van de presentaties vindt in een besloten vergadering van het college plaats. 
 
6.5.4 
Het college besluit naar aanleiding van die beoordeling of en eventueel onder welke voorwaarden het 
volgen van de Opleiding door de student kan worden gecontinueerd. 
 
6.6  Onderbreken of stopzetten van de studie 
De student die voornemens is de studie aan de Opleiding tijdelijk te onderbreken of deze te beëindigen 
dient dit zo spoedig mogelijk aan de opleider te melden. De opleider stelt deputaten hiervan in kennis 
zodra hij de melding van de student ontvangen heeft.  
 
 
Artikel 7 - Onderwijs 

 
7.1  Studieopzet  
7.1.1 
De studie is geheel gericht op de vorming tot het ambt van dienaar des Woords. 
 
7.1.2 
Het door het college jaarlijks vastgestelde curriculum bevat een eerste en tweede fase. De eindtermen 
van de eerste fase richten zich op een bachelor-niveau; die van de tweede fase op een master-niveau. 
 
7.1.3 
De tweede fase biedt naast een verdieping en verbreding van de theologische vakken de gerichte 
voorbereiding op de uitoefening van het ambt van dienaar des Woords, inclusief een oriëntatie in de 
praktijk. 
 
7.2 Opleiding in de klassieke talen 
Een (deel)opleiding in de Latijnse, Griekse en Hebreeuwse taal en letterkunde kan door de opleider 
worden voorgeschreven na overleg met het college. Deze (deel)opleiding is bedoeld voor studenten 
die over onvoldoende kennis beschikken van deze talen.  
De wijze waarop de (deel)opleiding in de klassieke talen wordt vormgegeven en de duur van de 
opleiding wordt door de opleider bepaald in overleg met het college. 
 
7.3 Onderwijsprogramma 
De opleider bepaalt, uitgaande van het door het college vastgestelde curriculum, de verdeling van de 
studielast over de verschillende vakgebieden voor zowel de eerste als de tweede fase. 
Alle noodzakelijke informatie omtrent de vakgebieden, de docenten, de tentamens, e.d. worden tijdig  
door de opleider bekendgemaakt. 
 
7.4 Studiejaar  
Het studiejaar vangt jaarlijks aan op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende 
jaar. 
 
7.5. Interne kwaliteitszorg 
De opleider draagt in samenwerking met het college zorg voor een regelmatige beoordeling van de 
kwaliteit van het onderwijs, mede aan de hand van het oordeel van de studenten. Bij de beoordeling 
wordt ten minste aandacht besteed aan:  

 een regelmatige controle van het tijdsbeslag dat voor de studenten voortvloeit uit de onderwijs- en 
tentamenregeling en de daarin vermelde studielast; 

 de kwaliteit van het onderwijs aan en de begeleiding van de studenten. 
 

 
Artikel 8 - Bibliotheek 
 
8.1 
De Opleiding onderhoudt een eigen bibliotheek. De deputaten stellen op voorstel van het college 
budget beschikbaar voor de benodigde aanschaffingen. 
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8.2 
De bibliothecaris heeft de zorg voor het beheer en de uitbreiding van de bibliotheek en wordt daarbij 
aangestuurd door de opleider. 
 
 
Artikel 9 - Wijziging  
 
Dit statuut is vastgesteld door de generale synode Hasselt 2011.  
Het statuut kan door de generale synode worden gewijzigd, mits het voorstel hiertoe ten minste een 
halfjaar voor haar aanvang aan elk van de Kerken is voorgelegd. 
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Deputaatschappen en benoemde deputaten GS Hasselt 2011/2012 
 

Naam Adres Telefoon / E-mailadres functie 

01. Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 

M.S. Godschalk 
Zomertalinghof 29  
8043 XA Zwolle 

038-4200810 
msgodschalk@kpnmail.nl 

secundus 

R. ten Have 
Hanebalken 40  
9205 CX Drachten 

0512-523936  
roeloftenhave@hetnet.nl 

primus 

P. van Egmond  
Albert van 't Hartweg 29  
2665 MJ Bleiswijk 

010-5217496  
pvegmond@solcon.nl 

primus 

L. Menninga 
Albast 53  
2719 TV Zoetermeer 

079-7074971  
L.Menninga@gmail.com 

primus 

J.C. Sikkens 
Moezelstraat 52  
9406 VM Assen 

0529-460717  
jksikkens@gmail.com 

primus 

C.A. Teunis 
Margriet 33  
7772 NC Hardenberg 

0523-270894  
c.a.teunis@hetnet.nl 

samenroeper 

02. Deputaten Ad Artikel 19 KO  

J. Horst 
Vossiuslaan 14  
8024 XH Zwolle 

038-4537609  
j.horst@dearendshorst.com   

samenroeper 

H.J. Mooibroek 
Karthuizerlaan 7  
8271 XA IJsselmuiden 

038-3333335  
info@mooibroekmediation.nl  

primus 

E.J. Teunis  
Egelantierstraat 2   
7731 VM Ommen 

0529-452382  
ejteunis@hetnet.nl 

primus 

H.Oosterhuis  
Noordwolderweg 34  
9784 PC Noordwolde (Gr.) 

050-3012683  
h.oosterhuis@versatel.nl  

secundus 

03. College van Opleiding tot de Dienst des Woords  

T.L. Bruinius 
De Drift 26  
9414 BB Hooghalen    

0593-592138  
bruinius3@home.nl 

docent 

A. van Egmond 
A. van ’t Hartweg 31  
2665 MJ Bleiswijk 

010-5218982  
avegmond@solcon.nl 

docent 

Dr. P. van Gurp  
Luukmanserf 20  
7722 AC Dalfsen 

0529-435245  
pvgurp@tele2.nl                  

docent 

Ds. S. de Marie 
Hazelaarlaan 5  
8024 XA Zwolle 

038-4537562  
s.demarie.mail@gmail.com 

opleider 

04. Deputaten voor Betrekkingen Buitenlandse Kerken 

Dr. W.J. Heeringa 
Meerpaal 127  
9732 AJ Groningen 

050-3644004  
wjheeringa@hotmail.com 

primus 

J. Houweling 
Hoefweg 202  
2665 LE Bleiswijk 

010-5248329  
joophouweling@hotmail.com 

samenroeper 

Ds. S. de Marie 
Hazelaarlaan 5  
8024 XA Zwolle 

038-4537562  
s.demarie.mail@gmail.com 

primus 

A. van der Net 
Het Kooistuk 5  
8061 AT Hasselt 

038-4772262  
avdnet@home.nl 

primus 

R. Sikkens 
Amstel 10  
8032 AK Zwolle 

06-18245778  
roelofsikkens@hotmail.com 

Primus 

05. Deputaten Financieel Beheer  

P.J. Houweling 
Bergweg-Noord 40b  
2661 CR Bergschenhoek 

010-5216202  
pjho@planet.nl 

primus 

H.J. Mooibroek 
Karthuizerlaan 7  
8271 XA IJsselmuiden 

038-3333335                                                                                                                                                                                                                
info@mooibroekmediation.
nl  

samenroeper 

C.J. Teunis 
Zeegravensingel 71  
8271 KJ IJsselmuiden 

038-4237839  
kcteunis@yahoo.com 

primus 
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Naam Adres Telefoon / E-mailadres functie 

06. Deputaten voor Adresvoering / Contacten Overheid / Binnenlandse Betrekkingen 

A. Admiraal 
Dissel 8  
8061 MG Hasselt 

038-4771247  
berryadmiraal@online.nl 

samenroeper 

J.A. Bazuin   
Van Polanenstraat 46  
3341 GP Hendrik Ido 

Ambacht 

078-6820480  
jabazuin@gmail.com  

primus 

A. van Egmond 
A. van ’t Hartweg 31  
2665 MJ Bleiswijk 

010-5218982  
avegmond@solcon.nl 

primus 

G. H. Plaggenmars 
Hesselinkkamp 11  
7692 AS Mariënberg   

0523-251782  
ghplaggenmars@gmail.com 

primus 

07. Deputaten-Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites 

A. Admiraal 
Dissel 8  
8061 MG   Hasselt 

038-4771247  
berryadmiraal@online.nl 

samenroeper 

A. van Egmond 
A. van ’t Hartweg 31  
2665 MJ     Bleiswijk 

010-5218982  
avegmond@solcon.nl 

primus 

W.J. Sikkens 
Snip 90  
9728 XR    Groningen 

050-5779339  
info@sikkens-karssies.nl 

primus 

08. Deputaten Onderzoek Herziene Statenvertaling 

T.L. Bruinius 
De Drift 26  
9414 BB Hooghalen    

0593-592138  
bruinius3@home.nl 

samenroeper 

P. van Ewijk 
Mosgroen 30  
2718 HC Zoetermeer 

079-7504187  
petervanewijk@hotmail.com 

primus 

E. Godschalk-
Wielenga 

Zomertalinghof 29  
8043 JW Zwolle 

038-4200810  
hsv.deputaten@gmail.com 

primus 

Dr. W.J. Heeringa 
Meerpaal 127  
9732 AJ Groningen 

050-3644004  
wjheeringa@hotmail.com 

primus 

Ds. S. de Marie 
Hazelaarlaan 5  
8024 XA Zwolle 

038-4537562  
s.demarie.mail@gmail.com 

Primus 

09. Deputaten Ad. Artikel 49 KO 

A. van Egmond 
A. van ’t Hartweg 31  
2665 MJ Bleiswijk 

010-5218982  
avegmond@solcon.nl 

samenroeper 

Ds. S. de Marie 
Hazelaarlaan 5  
8024 XA Zwolle 

038-4537562  
s.demarie.mail@gmail.com 

primus 

L. Menninga 
Albast 53  
2719 TV Zoetermeer 

079-7074971  
L.Menninga@gmail.com 

primus 

G. H. Plaggenmars 
Hesselinkkamp 11  
7692 AS Mariënberg   

0523-251782  
ghplaggenmars@gmail.com 

primus 

W.J. Sikkens 
Snip 90 9728  
XR Groningen 

050-5779339  
info@sikkens-karssies.nl 

primus 

C.A. Teunis 
Margriet 33  
7772 NC Hardenberg 

0523-270894  
c.a.teunis@hetnet.nl 

primus 

J.A. Bazuin   
Van Polanenstraat 46  
3341 GP Hendrik Ido 

Ambacht 

078-6820480  
jabazuin@gmail.com  

secundus 

H.Oosterhuis  
Noordwolderweg 34  
9784 PC Noordwolde (Gr.) 

050-3012683  
h.oosterhuis@versatel.nl  

Secundus 

10. Deputaten Archief 

K.A.Tillema 
Liede 20  
8032 AD Zwolle 

038-4544813  
katillema@kliksafe.nl 

primus 

L. Kampinga 
Willem Lodewijklaan 18  
8448 PJ Heerenveen 

0513-629773  
bkampinga@gmail.com 

secundus 
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Naam Adres Telefoon / E-mailadres functie 

11. Deputaten Documentatie 

J. Bos 
Doddegras 14  
3068 BM Rotterdam 

010-4556717  
bos@oerwoud.nl 

samenroeper 

J. Bruijn 
Renate Rubinsteinlaan 

16  
3842 GT Harderwijk 

0341-470579  
fam.jbruijn@hetnet.nl 

primus 

N.R. Hoving 
De Omloop 6  
9883 PW Oldenhove 

06-24274792  
nr_hoving@hotmail.com 

primus 

T.M. de Marie 
De Horst 34  
8061 BP Hasselt 

038-2306730  
theodemarie@gmail.com 

primus 

12. Deputaten Liturgische Voorzieningen 

A. Admiraal 
Dissel 8  
8061 MG Hasselt 

038-4771247  
berryadmiraal@online.nl 

samenroeper 

P. van Egmond 
Albert van 't Hartweg 29  
2665 MJ Bleiswijk 

010-5217496  
pvanegmond@solcon.nl 

primus 

R.H. van der Laan 
Wobbe Hendrik 

Alkemastraat 7  
9744 AS Groningen 

050-5566483  
rhvanderlaan@kpnmail.nl 

primus 

W. Snippe 
Chopinlaan 11  
9402 SB Assen 

0592-372455  
w.a.snippe@home.nl 

primus 

13. Deputaten Voorbereiding Volgende Synode 

Ds. S. de Marie 
Hazelaarlaan 5  
8024 XA Zwolle 

038-4537562  
s.demarie.mail@gmail.com 

samenroeper 

L. Menninga 
Albast 53  
2719 TV Zoetermeer 

079-7074971  
L.Menninga@gmail.com 

primus 

H.Oosterhuis  
Noordwolderweg 34  
9784 PC Noordwolde 

(Gr.) 

050-3012683  
h.oosterhuis@versatel.nl  

primus 

C.A. Teunis 
Margriet 33 
7772 NC Hardenberg 

0523-270894  
c.a.teunis@hetnet.nl 

primus 

14. Quaestor 

H.J. Mooibroek 
Karthuizerlaan 7  
8271 XA IJsselmuiden 

038-3333335  
info@mooibroekmediation.nl 

primus 

C.J. Teunis 
Zeegravensingel 71  
8271 KJ IJsselmuiden 

038-4237839  
kcteunis@yahoo.com 

secundus 

15. Adviseur 

Ds. S. de Marie 
Hazelaarlaan 5  
8024 XA Zwolle 

038-4537562  
s.demarie.mail@gmail.com 

adviseur  

Toelichtende tekst bij de adviseur:   

De adviseur staat ter beschikking voor alle deputaatschappen met dien verstande dat het te bespreken 
onderwerp door deputaten niet kan worden behandeld omdat het een specifiek gebied betreft waarin 
alleen een predikant geschoold is. De adviseur krijgt de stukken van deputaten in normale gevallen 
niet en zal ook niet worden uitgenodigd om hun vergaderingen bij te wonen. Als deputaten de hulp van 
een adviseur ingeroepen hebben vermelden zij dit in hun rapportage aan de eerstvolgende Generale 
Synode. 
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Gebruikte Afkortingen  
 
CGK = Christelijke Gereformeerde Kerk(en) 
DACOBB = Deputaten voor Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse  

   Betrekkingen 
DBA = Deputaten Behandeling van Appelzaken  
DBBK = Deputaten voor Betrekkingen Buitenlandse Kerken 
DCLK = Deputaten-Curatoren Landelijk Kerkblad en websites 
DFB = Deputaten Financieel Beheer   
DGK = De Gereformeerde Kerk(en) 
DLV = Deputaten Liturgische Voorzieningen 
DOHS = Deputaten Onderzoek Herziene Statenvertaling  
DOS = Deputaten Onderzoek Synodebesluiten na 1990. 
DOtdDdW = Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords (of deputaten ODDW) 
DVVS = Deputaten Voorbereiding Volgende Synode. 
GK(d)D = Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen 
GKv = Gereformeerde Kerk(en)-vrijgemaakt 
GS = Generale Synode 
LRCA = Liberated Reformed Church of Abbotsford 
NGK = Nederlands Gereformeerde Kerk(en) 
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