DEPUTATEN LITURGISCHE VOORZIENINGEN
VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND

26 april 2021

Aan:
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland
Onderwerp: rapport Deputaten Liturgische Voorzieningen

Geachte broeders,

Als Deputaten Liturgische voorzieningen zijn wij verheugd dat wij aan u ons rapport mogen
aanbieden. Het rapport is gebaseerd op de instructie die wij ontvangen hebben van de Generale
Synode, gehouden te Lansingerland 2018. In de rapportage geven we eerst de instructie weer. Na de
bespreking van de instructie volgt ons voorstel.
We wensen u bij al uw beraadslagingen de genade van de HERE toe.
Met broedergroeten,
Deputaten Liturgische voorzieningen
Namens hen,

C. van Egmond
K. Schaak
E. Godschalk-Wielenga

E. Godschalk-Wielenga, secretaris

Zwolle, 26 april 2021
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1.

De deputaten

De deputaten zijn aangesteld door de Generale Synode van Lansingerland 2017-2018 van De
Gereformeerde Kerken in Nederland.
Als deputaten zijn benoemd de broeders C. van Egmond en K. Schaak en zuster E. GodschalkWielenga.

2.

De instructies aan de deputaten

De Generale Synode van Lansingerland 2017-2018 heeft aan deputaten de volgende opdrachten
gegeven:

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; zo nodig 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
behoefte hieraan van tijd tot tijd blijven peilen.
3. Zij zullen t.a.v. de eventueel te lezen preken de preken die nu op de twee lijsten met namen van
predikanten staan, samenvoegen tot één lijst van preken en daar worden de preken van predikanten
van het kerkverband van DGK aan toegevoegd
4. Zij zullen de gegevensbank (laten) onderhouden, verbeteren, en aanvullen met preken in
overeenstemming met het besluit van GS Lansingerland 2018:
Preken die in aanmerking komen voor toevoeging aan de lijst van preken uit Besluit 1a, voldoen aan
de volgende voorwaarden:
- Ze zijn gemaakt door predikanten die voor 1 september 2003 een wettige roeping hadden in onze
kerken.
- Ze zijn gemaakt voor 1 september 2003.
- Ze zijn met een positief advies van een kerkenraad doorgegeven aan deputaten Liturgische
Voorzieningen
5. Zij zullen de preekbestanden op de website van de kerken (laten) en zo ter beschikking stellen aan
de kerken.
6. 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.
7. 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.
8. Zij zullen onderzoek doen naar de technische en juridische mogelijkheden en de kosten om de
Bijbelteksten in het Gereformeerd Kerkboek in overeenstemming te brengen met de Herziene
Statenvertaling (art. 3.07 besluit 4 GS Groningen).
9. Zij zullen hun archief zowel in papieren- als ook in digitale vorm (pdf-format) uiterlijk na zes jaar
overdragen aan de archivaris van de Generale Synode.
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3.

Deelrapportages van de instructies

De volgende paragrafen bevatten de deelrapportages van de instructies.
3.1.
Gereformeerd Kerkboek, ad instructie 1
Een afgevaardigde van de GKN nam begin 2019 contact op met deputaten Liturgische Voorzieningen.
GKN heeft de HSV vrijgegeven voor gebruik in de kerken. Omdat ook zij het tekort aan
Gereformeerde kerkboeken bemerkten, leek hen dit een goed moment om contact op te nemen met
uitgeverij Jongbloed. Hun vraag was of wij gezamenlijk met hen het gesprek aan wilden gaan, omdat
zij hadden gehoord dat ook wij daarmee bezig waren.
Na een aantal gesprekken tussen deputaten van GKN en DGK en Jongbloed lag er een voorstel tot
herdruk op tafel. Tijdens de bijzondere Synode van juli 2019 is dit voorstel besproken en heeft de
synode besloten dat tot herdruk van het Gereformeerd Kerkboek in de huidige vorm met HSV over
mocht worden gegaan.
De gemeenteleden in de kerken werd de mogelijkheid geboden om zich in te schrijven voor een
kerkboek. Hier is enthousiast van gebruik gemaakt. Veel kerken hebben zelf nog een voorraad voor
de toekomst genomen. Het aantal bestelde kerkboeken plus een landelijke kerkvoorraad is aan
Jongbloed doorgegeven om gedrukt te worden.
De landelijke voorraad is van belang, omdat Jongbloed aangegeven heeft dat het nogmaals laten
herdrukken in een kleinere oplage niet haalbaar zal zijn en ook niet door hen gedaan zal worden. Het
is dus van belang een redelijke voorraad te hebben voor de toekomst. Uiteindelijk werden in maart
2020 de kerkboeken door de drukker geleverd aan deputaten en konden ze worden verspreid over de
kerken.
Deputaatschap Financieel Beheer (DFB) heeft zich bereid verklaard om de kosten voor te financieren.
De kerkleden die kerkboeken besteld hadden, betaalden deze aan hun kerkenraad die vervolgens de
meegeleverde totaalfactuur van deputaatschap Liturgische Voorzieningen betaalde aan
deputaatschap Financieel Beheer. Een groot deel van de voorgeschoten kosten werd zo terugbetaald
aan dit deputaatschap. Zij blijft op dit moment wel de kosten dragen voor de landelijke voorraad. Zodra
daar een kerkboek uit wordt verkocht, wordt dat bedrag op rekening van DFB teruggestort.
Deputaten Liturgische Voorzieningen hebben nagedacht wie de voorraad het beste zou kunnen
beheren en de verkoop zou kunnen afhandelen. Zij hebben uiteindelijk de Gereformeerde
Bijbelstudiebond bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. De reden hiervoor is dat zij ook de
schetsen uit voorraad verkopen en daardoor een goede organisatiestructuur hebben om ook de
kerkboeken te kunnen verkopen. De landelijke voorraad ligt op dit moment voor een deel opgeslagen
bij de Bond en voor een deel bij een kerklid van DGK. De Bijbelstudiebond zal ieder half jaar een
verkoopoverzicht naar Deputaatschap Financieel Beheer sturen.
Van belang is nog te weten dat er contacten zijn geweest met de GKv over de rechten van het
kerkboek. De GKv heeft de rechten van het Gereformeerd Kerkboek formeel overgedragen aan
DGK/GKN. Jongbloed heeft rechten van de HSV met het bestuur van de HSV geregeld en de rechten
van de psalmen die uit het Liedboek voor de kerken komen met de ISK..
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3.2.
Bijbelteksten in overeenstemming brengen, ad instructie 8
In het gesprek met Jongbloed is toen de vraag gesteld of het mogelijk zou zijn om de Bijbelteksten in
het Gereformeerd Kerkboek in overeenstemming te brengen met de HSV. Helaas was het niet
mogelijk om in het bestand waarover Jongbloed beschikt wijzigingen aan te brengen.
In de rapportage aan de Bijzondere Synode van juli 2019 is over de mogelijk- en onmogelijkheden van
deze optie ook geschreven. Besloten is op die synode om het kerkboek in de huidige vorm te laten
herdrukken.
3.3.
Preekarchief, ad instructie 2,4,5,6
Op de synode 2018 van Lansingerland is besloten dat preken die toegevoegd kunnen worden aan de
website aan een aantal criteria moeten voldoen, zie hiervoor ook instructie 4. Op de website staat een
aantal nog niet getoetste preken die gemaakt zijn door GKv predikanten en die van recentere datum
zijn dan de meeste preken op de site. Volgens het besluit van de synode moeten preken die op de site
komen te staan voorzien zijn van een positief advies van een kerkenraad. Deputaten hebben de
kerkenraden opgeroepen om deze preken te toetsen en aan te geven of ze voldoen aan de criteria. Bij
positief advies worden de preken op de website geplaatst. Sinds januari 2019 zijn er 12 preken
beoordeeld en van positief advies voorzien.
Ook zijn de predikanten uit het kerkverband gevraagd om preken aan te leveren voor de website. Een
aantal predikanten heeft daarvoor toezeggingen gedaan maar er zijn nog geen preken van hun hand
aangeleverd. Op dit moment staan er 2736 preken op de website.
3.4. Samenvoeging lijst 1 en 2, ad instructie 3
Tot en met de vorige synode bestonden er 2 lijsten met namen van predikanten met preken. Conform
instructie 3 van de bovenstaande instructies, zijn deze lijsten samengevoegd tot 1 lijst.
3.5.
Rapportage, ad instructie 7
Deputaten bieden bij deze het rapport aan.
3.6.
Archief, ad instructie 9
Naar de archivaris zal dit rapport worden gestuurd. Ook zullende volgende documenten naar de
archivaris worden gestuurd:
• Offerte van Jongbloed m.b.t. de kerkboeken
• Contract met GKv betreffende overdracht rechten
• Afspraken met Bijbelstudiebond en DFB
Tenslotte willen wij op deze plaats deputaten van GKN en uitgeverij Jongbloed hartelijk bedanken
voor de constructieve en broederlijke samenwerking die mocht leiden tot een mooie herdruk van het
Gereformeerd kerkboek in combinatie met een HSV.

4.

Voorstellen

4.1
Voorstel: om het deputaatschap Liturgische Voorzieningen op te heffen
Overwegende
1. dat aan een belangrijke instructie, namelijk herdruk van het kerkboek, is voldaan
2. dat er heel veel preken op de website staan
3. dat het aan de kerkenraden is om preken te toetsen en met positief advies aan te dragen voor
plaatsing op de website
4. dat predikanten preken aanbieden via persoonlijke en gemeentelijke websites
5. dat predikanten preken aanbieden per email of in boekvorm aan de kerkenraden
6. dat deputaten Liturgische Voorzieningen daar weinig aan kunnen bijdragen
Besluit
De Generale Synode van Lutten 2021 besluit
1. om deputaten Liturgische Voorzieningen op te heffen
2. om de website met het preekarchief onder te brengen bij het deputaatschap Archief- en
Documentatiecentrum en Website (ADCW)
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Gronden
1. Deputaten Liturgische Voorzieningen hebben aan de instructies voldaan.

5.

Slotwoord

Deputaten wensen en bidden de Generale Synode te Lutten een gezegende vergadering toe.
Deputaten Liturgische Voorzieningen,
C. van Egmond
K. Schaak
E. Godschalk-Wielenga
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Bijlage 1: Offerte Jongbloed
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Bijlage 2: Overeenkomst overdracht rechten GKv
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Overeenkomst
Deputaten van De Gereformeerde Kerken in Nederland (DGK) en de Gereformeerde Kerken
Nederland(GKN) zijn voornemens aan uitgeverij Royal Jongbloed te Herenveen opdracht te
geven voor het uitgeven van een Herziene Statenvertaling gecombineerd met het
Gereformeerd Kerkboek (1986/87) van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv).
Om deze uitgave mogelijk te maken geven de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv),
middels deze overeenkomst, aan deputaten DGK en GKN, toestemming voor het laten
herdrukken van het Gereformeerd Kerkboek (1986/87) voor wat betreft de liederen, de
formulieren en overige teksten, waarvan de auteursrechten bij de GKv berusten.
Voor zover de rechten berusten bij de interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) en
eventuele overige auteursgerechtenden zullen door uitgever Royal Jongbloed rechtstreeks
afspraken moeten worden gemaakt inzake toestemming voor herdruk.
Aldus opgemaakt, Zwolle, 16 mei 2019.
Namens Deputaten Administratieve ondersteuning GKv
Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv)

J.W.Boerma
Rotterdam

Bijlage 3: Afspraken met Bijbelstudiebond en DFB
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Deputaten Financieel Beheer
Secretaris: E. Korevaar
Verlengde Kerkweg 19
8091EW Wezep

31 Januari 2021

Aan: Deputaten Liturgische Voorzieningen
p/a Zr. E. Godschalk-Wielenga
Geachte broeders en zusters,
De Deputaten Financieel Beheer willen u hartelijk danken voor uw inspanningen voor de aankoop en
aflevering van de nieuwe Bijbels met Gereformeerd kerkboek.
Wij ontvingen van u een voorraad overzicht, waarvoor wij u hartelijk danken.
Deputaten stellen voor om, nu de Bijbelstudiebond, de uitlevering van de Bijbels te laten verzorgen.
De deputaten financieel beheer zullen aan de Generale Synode Lutten een voorstel doe m.b.t. het
financiële overschot als alle bijbels zijn verkocht en de lening is afgelost.
Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met hartelijke broedergroet,
Namens de deputaten,
E. Korevaar

Secretariaat:
D.A.H.Steenbergen
Molenweg 32
7936 PB Tiendeveen
E-mail: bijbelstudiebonddgk@gmail.com

Tiendeveen, 11 februari 2021

Aan: Deputaatschap Liturgische Voorzieningen

Betreft: Reactie op uw brief d.d. 2021-01-07

Geachte broeders en zuster,

In de vergadering van het Bondsbestuur op 10 februari j.l. is uw brief besproken. Kort samengevat zijn we
het eens met uw voorstel om de procedure rondom de bijbelverkoop te vereenvoudigen.
Vanaf nu hanteren we de volgende procedure:
. bestelling komt binnen bij de Bijbelstudiebond
. betrokken bestuurslid verzendt bestelling met factuur voor Dep. Fin. Beheer
. betrokken bestuurslid registreert verkoop op spreadsheet Exel
. betrokken bestuurslid stuurt elk half jaar verkoopoverzicht naar Dep. Fin. Beheer.
Dit lijkt ons een voor iedereen duidelijke afspraak.

Met hartelijke groet,
Thea Steenbergen ( secr. BSB )

N.B. Ik ga er van uit dat u dit communiceert met Deputaten Financieel Beheer.

Kvk.nr. 57040133
Bankrek.iban: NL 49 INGB 0003 85 71 19
t.n.v. Bijbelstudiebond v/d Geref.Kerken in Ned.

