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Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in
Nederland. Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen worden met het
deputaatschap administratieve ondersteuning via: wao@ngk-gkv.nl
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in wat voor vorm of op wat voor manier dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens de uitzonderingen bij de
wet gesteld.
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Samenstelling moderamen

De Landelijke Vergadering van Zeewolde 2019 benoemde het volgende moderamen:
A.F.M. Schippers, eerste preses
S. Datema, tweede preses
H. den Oudsten, eerste scriba
B.P. Vreugdenhil, tweede scriba
Opdracht
De LV Zeewolde 2019 stelde de volgende opdracht voor het moderamen vast:
Landelijke Vergadering
1.
de bespreking en besluitvorming op de Landelijke Vergadering te leiden en daartoe de
benodigde faciliteiten te regelen met behulp van de roepende kerk
2.
toe te zien op de kwaliteit van de voor bespreking en besluitvorming aan te leveren
stukken en op de samenhang met andere onderwerpen op de agenda;
3.
in overleg met de betrokken commissies, besturen etc. concept besluiten voor te
bereiden;
4.
zorg te dragen voor tijdige en overzichtelijke communicatie van de stukken naar de
afgevaardigden en naar buiten;
5.
de agenda van de afzonderlijke zittingen van de Landelijke Vergadering voor te
bereiden;
6.
de zittingen te leiden volgens de geldende kerkelijke regelingen;
7.
de consistentie van het beleid van de Landelijke Vergadering te bewaken;
8.
de verslaglegging en correspondentie te verzorgen;
Verslaglegging, archivering en Informatieboekje
9.
de notulen van de laatste zitting van de Landelijke Vergadering vast te stellen, na de
afgevaardigden de gelegenheid te hebben gegeven op het concept daarvan commentaar te
leveren;
10.
een overzicht van de Landelijke Vergadering te verzorgen en ter beschikking te stellen aan de
kerken;
11.
een nieuwe, geactualiseerde uitgave van het AKS met bijlagen in de vorm van relevante LVbesluiten te verzorgen;
12.
het papieren en digitale archief van de LV over te dragen aan het Landelijk Archief NGK, een en
ander na overleg met de Landelijk Archivaris;
13.
de papieren en digitale archieven van reeds opgeheven commissies na overleg met de landelijk
archivaris over te dragen aan het Landelijk Archief NGK, waarbij de kosten voor het
toegankelijk maken ten laste komen van de (liquidatie)rekening van de commissies.
14.
jaarlijks ten behoeve van het Informatieboekje zorg te dragen voor de adequate publicatie van
een actuele lijst van predikanten, broeders/zusters met (landelijk) preekconsent, beroepbare
broeders/zusters (anders dan in de lijst van predikanten vermelde), necrologie van predikanten
sinds 1970 en naamlijst predikantsweduwen.
Besluiten Landelijke Vergadering
15.
de besluiten van de Landelijke Vergadering uit te (doen) voeren, voor zover daarvoor geen
commissie is aangewezen;
16.
waar nodig de door de Landelijke Vergadering genomen besluiten toe te lichten en te verdedigen,
voor zover daarvoor geen commissie is aangewezen;
Aanspreekpunt en vertegenwoordiging
17.
te dienen als aanspreekpunt voor de ingestelde commissies en voor anderen die zich met de
kerken in verbinding willen stellen;
18.
de kerken te (doen) vertegenwoordigen waar een landelijke vertegenwoordiging van de kerken
wordt verwacht, terwijl daarvoor geen commissie is aangewezen;
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19.

de Landelijke Vergadering te vertegenwoordigen in vermogensrechtelijke zaken conform artikel
31.3a en 31.3b AKS;

Benoemingen
20.
na de sluiting van de Landelijke Vergadering en voor de opening van de volgende Landelijke
Vergadering commissieleden te benoemen in bestaande en ontstane vacatures, in afwachting van
goedkeuring door de volgende LV;
Financiën
21.
na verrichte onderzoeken de penningmeester voorlopig decharge te verlenen over de jaren tot de
eerstvolgende Landelijke Vergadering en de tussentijdse begroting voor de jaren tot en met de
volgende Landelijke Vergadering vast te stellen;
Voorbereiding volgende Landelijke Vergadering
22.
de volgende Landelijke Vergadering voor te bereiden, in nauwe samenwerking met de voor de
voor die vergadering aangewezen roepende kerk;
Vervroegd bijeen te roepen Landelijke Vergadering
23.
in geval de volgende Landelijke Vergadering vervroegd moet worden bijeengeroepen bovendien
die maatregelen te nemen en die benoemingen te doen (inclusief die van commissies van
voorbereiding en advies) die in het belang zijn van een goede voorbereiding van de vergadering,
een efficiënte werkwijze en zorgvuldige en tijdige besluitvorming;
Website
24.
de redactie voor de website www.ngk.nl te benoemen, te ontslaan en aan te sturen en
beschikbaar te zijn voor overleg met en advies aan de webredactie;
25.
de redactie van de website www.ngk.nl/lv aan te sturen en beschikbaar te zijn voor overleg met
en advies aan de webredactie;
Rapportage
26.
van deze werkzaamheden verslag uit te brengen aan de kerken met het oog op de volgende
Landelijke Vergadering.
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Uitvoering van de opdracht

Vergaderingen
Het moderamen van de LV heeft in totaal 36 keer vergaderd. Daarvan zijn 30 vergaderingen in
gezamenlijkheid geweest met het moderamen van de GS. En van de 36 vergadering waren er i.v.m. het
Covid-virus 23 via een online verbinding (in MSTeams).
De afgevaardigden van de LV zijn 19 keer in vergadering bijeen geweest. Daarvan waren 16
vergaderingen in gezamenlijkheid met de afgevaardigden van de GS. En van de 19 vergadering waren
er i.v.m. het Covid-virus 6 via een online verbinding (in MSTeams).
Zowel het moderamen van de GS als de afgevaardigden van de GS zijn afzonderlijk nog meer bijeen
geweest. Dat hield o.a. verband met hun besprekingen rond het thema M/V-ambt.
De LV heeft de eerste drie vergaderingen (afzonderlijk) gehouden in het kerkgebouw van de NGK
Zeewolde, waarbij de gemeente van Zeewolde als roepende kerk alle faciliteiten heeft geboden om de
vergaderingen goed te laten verlopen. Daarna is steeds vergaderd in het conferentiecentrum
Mennorode. Als gevolg van het Covid-virus is een deel van de bijeenkomsten in een zeer ruime
opstelling geweest, nl. met anderhalve meter afstand.
De GS/LV-vergaderingen die online zijn gehouden vonden plaats vanuit een centrale ruimte in de TU
Kampen, alwaar geschikte apparatuur aanwezig was.
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Acta van de vergaderingen
De notulen van de LV-zittingen en van de GS/LV-zittingen (dagverslagen) zijn, nadat de afgesproken
procedure is gevolgd, vastgesteld.
De Acta van de LV zijn uitsluitend in digitale versie beschikbaar. Op de website van de NGK zijn de
notulen en audiofiles van deze LV, die tezamen de Acta van de LV vormen, toegankelijk voor de kerken
en voor andere geïnteresseerden op de pagina https://ngk.nl/landelijkevergadering/
Het papieren en digitale archief van de LV Zeewolde zal in de komende tijd aan het Landelijk Archief
worden overgedragen. Hetzelfde geldt voor de archieven van de door de LV opgeheven commissies.
Akkoord voor kerkelijk samenleven
Bij de door de LV Zeewolde genomen besluiten waren er geen die betrekking hebben op het AKS,
waardoor het niet nodig was het AKS aan te passen. Het vigerende AKS heeft zoals steeds een plek in
het Informatieboekje van de NGK, en is samen met de bijlagen te vinden op www.ngk.nl/aks.
Informatieboekje
Jaarlijks wordt voor de NGK kerken een Informatieboekje gemaakt door Buijten & Schipperheijn (B&S),
met veel informatie over landelijke zaken en plaatselijke kerken. Het zogeheten Blauwe boekje. De
verantwoordelijkheid daarvoor ligt vrijwel geheel buiten de invloedsfeer van de LV. Bij de GKv is vijf
jaar geleden de vervaardiging van een jaarboekje gestaakt. Met het oog op de hereniging is onderzocht
of het verstandig en haalbaar zou zijn voor de verenigde kerk opnieuw een landelijk informatieboekje
te vervaardigen. Dat blijkt haalbaar te zijn, en B&S heeft aangegeven hiervoor beschikbaar te zijn, en
dit op de markt te willen brengen. De GS/LV-vergadering heeft hier positief over besloten, een
eenmalige bedrag van € 2500,- beschikbaar gesteld, en opdracht gegeven aan WAO (Werkgroep
Administratieve Ondersteuning) dit verder uit te werken.
Wij hebben gezorgd voor een actuele lijst van predikanten, broeders/zusters met
(landelijk) preekconsent en beroepbare broeders/zusters. Dat heeft ook deze keer veel tijd gekost,
omdat kerken en regio niet actief en adequaat informatie hierover verstrekken. Wij verzoeken kerken
en regio’s om de betreffende gegevens voortaan te zenden aan: informatieboekje@ngk.nl.
De necrologie van predikanten sinds 1970 en naamlijst predikantsweduwen worden al geruime tijd
niet meer vermeld in het Informatieboekje.
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Twee jaar Landelijke Vergadering en Generale Synode in vogelvlucht

Ruim twee jaar duurden de afgelopen Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van de
GKv. De bijeenkomsten werden fors gehinderd door coronamaatregelen. Mede door het gedegen
voorbereidende werk van de regiegroep werden er grote stappen gezet naar een gezamenlijk
kerkverband. Met als meest zichtbare ontwikkelingen:
▪
diverse momenten waarop elkaars hart werd gezocht en spijt werd betuigd en aanvaard over het
verleden;
▪
een naam voor het nieuwe kerkverband;
▪
een concept-kerkorde waar regio’s en classes zich de komende tijd opnieuw over mogen buigen.
▪
vrijwel alle commissies en deputaten zijn samengevoegd en hebben een gelijkluidende opdracht
van zowel de GS als de LV
▪
integratie van de professionele ondersteuning van de kerken in het Kerkpunt
In het begin was het nog wat zoeken en tasten. De NGK belegde een extra zittingsdag om alle gedachten
en gevoelens over hereniging met de GKv op tafel te krijgen. Conclusie: de NGK wil verder op de weg
naar eenheid, maar er zijn wel zorgen over de concept-kerkorde. De afgevaardigden hechten eraan dat
er op landelijk niveau niet meer geregeld wordt dan noodzakelijk is. Er moet ruimte zijn voor
plaatselijke verschillen van inzicht en verschillende kerkelijke praktijken.
De GKv-afgevaardigden hebben eerst andere zaken te bespreken: de revisieverzoeken over het besluit
de ambten open te stellen voor vrouwen.
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Na enkele bezinnings- en kennismakingsdagen volgt begin maart 2020 een gezamenlijke zitting: de
synode van de GKv betuigt spijt over de besluiten van de synode van 1967, waar de scheuring van beide
kerkgenootschappen op volgde. De LV aanvaardt deze spijtbetuiging met dankbaarheid en blijdschap.
Het is een impuls tot verdieping van de gezamenlijkheid.
Half maart 2020 wordt het vergaderwerk stilgelegd vanwege de coronacrisis. Er volgt een tijd waarin
achter de schermen het hoognodige wordt gedaan, waarin online kan worden doorgewerkt, maar veel
vergaderwerk ook wordt uitgesteld.
Vanaf oktober 2020 zijn vergaderingen weer mogelijk. Vanaf dit moment wordt er uitsluitend
gezamenlijk vergaderd.
De NGK en GKv besluiten ‘geassocieerd lid’ van de Raad van Kerken te worden. Ook allerlei strategische
en financiële besluiten krijgen hun beslag. Op 12 december 2020 zit het reguliere werk erop en resteert
er nog één dossier: de concept-kerkorde. Dit dossier was uitstekend voorbereid door de Werkgroep
Toekomstige Kerkorde. Opnieuw speelt corona de bijeenkomsten parten: vergaderen in fysieke vorm
lukt pas weer na de zomer van 2021.
Vanaf september 2021 buigt de gezamenlijke GS/LV zich over de kerkorde. In een van de eerste
vergaderingen wordt nu ook de naam van het nieuw te vormen kerkverband gekozen: het wordt
Nederlandse Gereformeerde Kerken. Ook de regio-indeling van de nieuwe kerk wordt vastgesteld: er
komen 28 regio’s, met doorgaans tien tot vijftien kerken per regio.
De uitvoerige besprekingen van de kerkorde richten zich op thema’s als kinderen aan het avondmaal,
het schrijven van een eigentijds getuigenis van de kerk, het werk van ambtsdragers, vormen van
kerklidmaatschap en toezicht op gemeenteleden.
Na zeven vergaderdagen over de kerkorde is er een slotakkoord: de nieuwe tekst van de kerkorde wordt
op 13 november 2021 unaniem aangenomen door de afgevaardigden. De aanvankelijke zorgen aan NGKzijde bleken te zijn verdampt.
De regiovergaderingen/classes krijgen in 2022 de gelegenheid om kennis te nemen van de inhoud van
de concept-kerkorde. Tot 1 juni 2022 kunnen ze wijzigingsvoorstellen indienen als ze daar aanleiding
toe zien. Het gaat vooral om de vraag of er in hun ogen wezenlijk andere keuzes gemaakt moeten
worden. Plaatselijke kerken kunnen via hun regiovergadering/classis wijzigingsvoorstellen indienen.
Tijdens de GS/LV van Zoetermeer, die D.V. in november 2022 geopend zal worden, komt de conceptkerkorde opnieuw op de agenda, om na een nieuwe besprekingsronde definitief vastgesteld te worden
als kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.
De streefdatum voor de fusie van beide kerkgenootschappen is vastgesteld op 1 maart 2023.
De pensioenproblematiek
Voor de NGK predikanten zijn de pensioenen ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn
(PfZ&W). De NGA heeft hierop namens de LV de regie. Bij de GKv is er een eigen Emeritaatsvoorziening
(VSE). Bestuurlijk is de VSE een zelfstandige vereniging van aangesloten kerken, en staat als zodanig
los van de GS. De NGA en de VSE hebben in gezamenlijkheid onderzocht hoe de pensioenvoorziening in
de herenigde kerk vorm moet krijgen. Daarover zijn in goed overleg met de beide moderamina en de
Regiegroep in juni 2022 voorlopige besluiten genomen. Per 1 januari 2024 komt er een gezamenlijke
regeling voor de predikanten. De overgang van de GKv-predikanten naar PfZ&W (voor de nieuwe
pensioenopbouw) wordt in overleg met het fonds nog een paar jaar uitgesteld. In de tussentijd kan de
dekkingsgraad van de emeritaatskas VSE verder verhoogd worden. Het benodigde geld hiervoor wordt
opgebracht door de GKv-kerken. Bij de hereniging zal iedere vrijgemaakte kerk een schuldpositie
moeten accepteren voor het dan nog bestaande tekort aan dekkingsgraad bij VSE. De jaren daarna kan
die schuld afbetaald worden. De finale besluitvorming hierover bij de VSE kan in april 2023 gebeuren,
zodat per mei 2023 de beide kerken officieel samen kunnen gaan.
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Toezicht op de Kerkelijke Instellingen
De vorige LV heeft besloten geen afzonderlijke Raad van Toezicht in te stellen voor de Kerkelijke
Instellingen van de NGK (SKW, NGP). Het moderamen van de LV vervult die rol, en heeft de afgelopen
jaren toezicht gehouden op deze Kerkelijke Instellingen. Daarbij is aandacht besteed aan de rol van de
NGP bij de overgang van de NGP-docenten naar de TU Kampen. Ook is toezicht gehouden op de nadere
integratie van het werk van de organisaties Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT), Diaconaal
Steunpunt, Jeugdwerk Steunpunt, Missionair Steunpunt en Kerkenraden Steunpunt/Predikanten
Steunpunt, die zijn samen met Praktijkcentrum opgegaan in een gezamenlijk toerustingsinstituut, later
omgedoopt tot Kerkpunt. Tot het laatste hebben de GS en LV gezamenlijk besloten.
De GS en LV hebben zich uitgesproken over de toekomststrategie van de TU Kampen en de daarbij
behorende verhuisplannen. Er is ingestemd met het plan om Kampen te verlaten voor nieuwe
huisvesting in hetzij Zwolle hetzij Utrecht. Op grond van nader onderzoek van het College van Bestuur
is uiteindelijk in het najaar van 2021 gekozen voor huisvesting in Utrecht. Met ingang van september
2022 zal voor de eerstejaars in de bachelorfase de huisvesting in Utrecht zijn. De komende jaren zal
een ingroeimodel worden gevolgd, zodat ongeveer eind 2024 het pand in Kampen kan worden
verkocht.
Vertegenwoordiging
Het LV-moderamen heeft de NGK bij verschillende gelegenheden vertegenwoordigd. Te denken valt
aan het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie 2020 van de Koning door de voorzitter, namens beide
kerkverbanden, de uitreiking van een eredoctoraat voor ds. Henk de Jong aan de TU Kampen, de
opening van het academische jaar van de TU Kampen, het veertigjarig ambtsjubileum van ds. Willem
Smouter, de presentatie van de NBV21 in Den Haag, e.d. In de Raad van Kerken vertegenwoordigt de
voorzitter van de GS onze beide kerkverbanden. De voorzitters van de moderamina (GS en LV) hebben
ook contact gehouden met het moderamen van de CGK.
Het is niet nodig geweest om de LV op vermogensrechtelijk gebied te vertegenwoordigen.
Financiële Commissie
Gedurende de periode LV Zeewolde heeft het moderamen frequent overleg gehad met de Financiële
Commissie (FC) met als doel de jaarlijkse voortgang binnen de FC te bespreken en de penningmeester
voorlopig decharge te verlenen over het gevoerde beleid. In dit overleg zijn de Landelijke afdrachten
besproken, die de FC vervolgens heeft vastgesteld.
Benoemingen
Een overzicht van alle benoemingen in commissies en dergelijke is te vinden in Bijlage 1.
Voorbereidingen LV Zoetermeer 2022
De voorbereidingen voor de komende LV Zoetermeer vinden plaats in gezamenlijkheid met die voor
de GS Zoetermeer 2022. Aan de WAO is opdracht gegeven al het nodige hiervoor ter hand te nemen.
Namens de NGK hebben Hester den Oudsten en Ben Vreugdenhil zitting in de WAO.
De openingszitting van de GS/LV Zoetermeer zal zijn D.V. zaterdag 8 oktober 2022.
De openingszitting zal een gezamenlijke vergadering zijn van GS en LV. Vervolgens zal er een
afzonderlijke LV-vergadering zijn voor de constituering en de verkiezing van een moderamen voor de
LV. Aan de kant van de GS zal een gelijksoortige vergadering zijn.
Er is geen aanleiding geweest om de volgende LV vervroegd bijeen te roepen.
Communicatie en websites
In de vorige verslagperiode is de website www.ngk.nl vernieuwd en vereenvoudigd. Het onderhoud ligt
in handen van communicatiemedewerker Embert Messelink, die dit samen met de
communicatieadviseur van de GKv Heleen Sytsma-van Loo uitvoert. Hun inspanningen blijven er op
gericht om de site met zo weinig mogelijk redactie actueel te houden.
Er wordt gewerkt aan de verdere integratie van de NGK-site en de GKv-site.
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Via de website www.lv-gs2020.nl/gkv/ en op de gezamenlijke website www.onderwegnaar1kerk.nl is
de actuele informatie beschikbaar en zijn alle relevante stukken van deze en eerdere vergaderingen te
vinden.
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Concept besluit

Besluit 1: Decharge moderamen LV Zeewolde
in het Moderamenrapport dd 8 augustus 2022 legt het moderamen van de LV Zeewolde
verantwoording af over het verrichte werk in de periode 2019-2021.
Onder dank voor het verrichte werk het door het moderamen gevoerde beleid en de door hem
genomen besluiten goed te keuren.
En het moderamen van de LV Zeewolde, bestaande uit
Frans Schippers, eerste preses, Sander Datema, tweede preses, Hester den Oudsten, eerste scriba en
Ben Vreugdenhil, tweede scriba te dechargeren.
Grond:
Het moderamen heeft de opdracht naar behoren uitgevoerd.

9

Bijlage 1 – overzicht benoemingen
Commissie kerkrecht en beroepszaken/CKB
S.R.S. Datema
mw. J. Janssens-Boer
L.J. Verheij, voorzitter
ds. G. van Dijk

Bennekom
Utrecht
Voorburg
Sliedrecht

Seksueel misbruik in kerkelijke relaties/CMSM
ds. F.E. Schneider, voorzitter
Breukelen
ds. J.E. Kramer, secretaris
Assen
ds. G. Timmermans
Spijkerboor
mw. W. Kruiswijk-van Herk
Apeldoorn
mw. C.J. Blijdorp-Kodde
Kampen
Studiedeputaatschap homorelaties in de kerk/SHR
W. Bijleveld
Houten
ds. M. van Loon
Wezep
ds. J.M. Mudde
Haarlem
dr. W.H. Rose
Kampen
E.M. Tempelaar-vd Geest
Bunschoten
H.R. Schaafsma
Kampen
C. Steenhart-van Twillert
Bunschoten
prof. dr. M. den Heijer
Bennekom
Raad van Toezicht TU - curatoren/NGP
Raad van Toezicht:
mw. S.J. Geertsema
drs. P. Groen
drs. A. Koster
drs. B.P. Vreugdenhil
J. Westert

Arnhem
Heerenveen
Gouda
Breukelen
Ommen

Raad van Advies TU:
drs. P. van den Berg
dr. P. Boonstra
dr. G. van Dijk
prof. dr. J.E. van Muijlwijk-Kroezen
dr. J.H. Soepenberg
prof. dr. ir. B.P. Veldkamp

Leusden
Huizen
Sliedrecht
Culemborg
Assen
Enschede

Nederlands gereformeerde instelling arbeidszaken (NGA)
J.G. van Dalen, penningmeester
Amstelveen
J. Gerkema-Mudde
Amersfoort
mw. A.H. Pool
Apeldoorn
H. van Rees, secretaris
Putten
W.H. Martens, voorzitter
Ede

voorzitter
CGK-adviseur
CGK-adviseur
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Landelijke commissie kerkelijke onderzoeken/LCKO
A. Berger, voorzitter
Driebergen
ds. G. Bronsveld
Hattem
ds. R. Venderbos
Kampen
ds. H. Scheffer
Barendrecht
M. Sprong-Brouwer
Dordrecht
ds. M. Janssens
Utrecht
ds. J. v. 't Hof
Rotterdam
A.K. van der Bijl
Zeewolde
Commissie Interkerkelijke commissie geschilbehandeling/CICG
A. Schenkel
Capelle ad IJssel
A. van Vugt
Eindhoven
L. Schilthuis-Verkuil
Eelderwolde
ds. A. Boshuizen
Voorhout
H.G. Lakerveld
Nuenen
K.H. Mollema
Alphen ad Rijn
ds. D.A. Lagewaard
Veenendaal
J.C.E. Siebenga-Moggré
Zwolle

onderzoeker
secretariaat

voorzitter

CSKMI - Commissie Steunbehoevende Kerken en Missionaire Initiatieven
Rudolf Bruijn
Gees
Arnout Francke
Bodegraven
Afinus de Vries
Middelburg
Jaap Oudes
Rijnsburg
Klaas Klaver
Wapenveld
ds. P. Kleingeld
Oegstgeest
W.M. vd Vooren
Heemstede
G.R. Boersma-Vreugdenhil
Utrecht
adviseur
Bestuur Kerkpunt
M. Assink
ds. A.J. Balk
J.W. Boven
mw. A. Havemans
G. Kers
J. Lammers
M. Welmers-van den Berg
mw. J.W.M. Beukema

Ede
Wageningen
Amersfoort
Ede
Hattem
Klarenbeek
Zwolle
Amstelveen

Commissie eredienst/CISK
ds. L.J. Blijdorp
ds. M.O. ten Brink
ds. G. Nederveen
J. Steen – Sennema
ds. E.J. Sytsma
ds. J. Weij
ds. A.A.M. Wilschut
J. Woudt
mw. A. de Heer-de Jong

Enschede
’t Harde
Dalfsen
Barendrecht
Zwolle
Rijsenhout
Berkel en Rodenrijs
Enschede
Amersfoort

secunda

voorzitter

Steunpunt Liturgie
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Archief en documentatie/CAD
ds. C.Th. Basoski
H.J. van der Lugt
G.F. Noordhuis
E.Th. de Vries
J.W. Puttenstein

Groningen
Hengelo
Amersfoort
Soest
Wezep

Commissie dovenpastoraat/CDP
ds. J. Oosterhuis
J. Bos
E. Baas
mw. J. Kok
H.J.A. Biewenga
J.J. Speijer-Brouwer
H. de Vries

Hasselt
Kampen
Son
Bunschoten
Ede
Leerdam
Marknesse

Commissie contact en eenheid/CCE
H. Algra
M.E.T. Bosscha
ds. G. Bruinsma
J.E. van Dijk
dr. C.T. de Groot
mevr. mr. H.M. Hamelink
ds. J.F. Harmanny
ds. H.J. van Helden
S. Huizinga
J.H. Kuiper
mw. H.J. Louwerse-Lode
mw. A.M.M. Luth
ds. A.J. Minnema
P.M.A. van Oord
ds. D.H.T. Postuma
mw. H.J. van de Streek
F.H. Tijssen
ds. L.M. van der Veen
ds. R.J. Vreugdenhil
ds. J.R. Cramer

Delft
Almelo
Frieschepalen
Voorschoten
Nunspeet
Middelburg
Hoek
Amsterdam
Arnhem
Assen
Gameren
Leiden
Balkbrug
Almere
Arnhem
Utrecht
Barneveld
Waddinxveen
Capelle aan den IJssel
Heerde

Commissie verzoening en recht/CVR
ds. M.H.T. Biewenga
prof. dr. E.A. de Boer
mw. mr. H.M. Hamelink
ds. M. Janssens

Hasselt
Deventer
Middelburg
Utrecht

Evangelie en moslims/CEM
ds. P. Waterval
G. Roorda
Th. Snijder

Harderwijk
Ede
Capelle ad IJssel

Commissie contact en samensprekingen buitenland/CCS buitenland
ds. M.G. Rietkerk
Utrecht
ds. J.J.F Kruger
Dronten
mw. H. v.d. Streek
Utrecht
M. Obbink
Ede
A. Obbink-Sütó
Ede

secundus
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Commissie contact hoge overheid/CCHO
J.A.W. Pilon
mw. H. den Oudsten
mw. H. Palland-Mulder
mw. H. van de Streek

Amersfoort
Voorschoten
Kampen
Utrecht

Commissie geestelijke verzorging/CGV
A. Boersma
E.R. de Braak
H.P. Heidema
ds. C. Smit, voorzitter
ds. J.M. Cooiman-Bouma
R.R. Roukema
M.J.M van den Brink

Harderwijk
Blije
Ermelo
Culemborg
Zeist
Barendrecht
Apeldoorn

Commissie herstructurering predikantszaken
ds. W. Smouter
Apeldoorn
ds. R. Tigelaar
Hardenberg
A. van Leeuwen
Zwolle
Regiegroep
A.P. de Boer
J. van der Stoep
S. Huizinga
ds. R.J. Vreugdenhil
P.D. Dekker
ds. K. Harmannij
J. de Jong- Wilts

Nijkerk
Amersfoort
Arnhem
Capelle aan den IJssel
Schiedam
Harderwijk
Hoogeveen

Werkgroep administratieve ondersteuning
ds. J. W. Boerma
J. Halma
ds. J.B. de Rijke
S. Stelpstra
mw. H. den Oudsten
drs. B.P. Vreugdenhil

Rotterdam
Drachten
Goes
Brucht
Voorschoten
Breukelen

L. Postma-Douma
H.S. Sytsma-van Loo
E. Messelink

Amersfoort
Best
Amersfoort

Financiële commissie
J.M. Louwerse
P.H.L. Koolstra
G. vd Broek

Amstelveen
Veenendaal
Groot-Ammers

Werkgroep integratie
A.T. Kamsteeg
ds. D.W.L. Krol
ds. M.G. Rietkerk
S.R.S. Datema
H.J. Toebes

Dordrecht
Meppel
Utrecht
Bennekom
Harderwijk

ambtelijk secretaris
communicatieadviseur
communicatieadviseur
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Commissie belijdende kerk
A. Haan-Kamminga
dr. J.M. Burger
mw. S. van der Heijden
mw. E. de Hek
ds. M. Janssens
dr. J.M. de Jong
ds. P. Niemeijer

Aduard
Enschede
Houten
Utrecht
Utrecht
Amsterdam
Leiden

