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LV Zeewolde  –  Nieuwsbrief 5 

3 februari 2020 –  Informatie voor kerken, regio, afgevaardigden en 

belangstellenden 

Beste geadresseerde 

Terugblik 
Het moderamen is dankbaar en blij met de inbreng tijdens de laatste zitting. Mooi te merken 
dat de kerken enthousiast zijn over het ‘Verlangendocument’, dat er behoefte is hier verder 
over door te spreken en aan te vullen. Met name de aandacht voor de jeugd en jongeren, 
plaatselijke gemeenten ondersteunen in het betrekken van de twintigers en dertigers en het 
verlangen naar Gods grote toekomst, vindt het moderamen aansprekend. Het is zaak hier 
ècht werk van te maken. Komende vrijdag en zaterdag spreken we daar verder over door. 
 
De vergadering was unaniem van mening dat we doorgaan in het proces van vereniging van 
beide kerkverbanden. In dit proces zullen ook de geuite zorgen een plek moeten krijgen. Met 
name de ruimte en vrijheid van de plaatselijke kerken, een nieuw kerkverband dat dienend is 
aan de plaatselijke kerken en niet ‘zwaarder’ dan nodig, financiële vraagstukken (zoals de 
pensioenvoorziening van predikanten) en de kerkorde dienen een heldere plek en aandacht 
te krijgen in het proces.  
 
Vele regio’s en kerken pleiten voor een kerkorde die alleen regelt wat nodig is, die de 
huidige vormen van plaatselijke samenwerking niet buitensluit, die rekening houdt met 
veiligheid voor de diversiteit aan gemeenteleden, ruimte biedt aan de plaatselijke kerken en 
de diversiteit aan ontstane kerkelijke praktijken. Deze nieuwe kerkorde zal gemeenten zoals 
de Thuisgemeente uit Groningen en de Jeruzalemkerk uit Utrecht ook een volwaardige plek 
moeten geven. Andere kerken brachten ook de vraag naar voren hoe strikt de verbinding 
met de drie formulieren van eenheid moet zijn. 
 
Het moderamen neemt de benoemde zorgen en genoemde punten ter harte, en zal deze 
een plek geven in de processen die lopen. D.v. zaterdag 15 februari spreken we met het 
moderamen van de GKv en de Regiegroep over het proces van vereniging, de kerkorde en 
de financiën.  

Tweedaagse 7 en 8 februari, de  ‘heidagen’ 

In de bijeenkomst van 1 februari is het woord ‘vertrouwen’ regelmatig gevallen. Vertrouwen 
gaat groeien als je elkaar beter leert kennen. Daarom zijn de komende ‘heidagen’ belangrijk. 
Daarin leren we elkaar beter kennen als zusters en broeders. Voor ieders persoonlijke 
bezinning in de loop van deze voorbereidingsweek is een dagboekje samengesteld. Het 
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moderamen stimuleert iedere afgevaardigde gebruik te maken van de overdenkingen voor 
een dagelijks moment van bezinning op het proces van kerkelijke eenwording.  
We starten op vrijdagochtend 7 februari om 10 uur in Mennorode te Elspeet en besteden de 
vrijdag en het grootste deel van de zaterdag aan het leren kennen van elkaar, elkaars 
achtergrond, aan samen zingen en bidden en aan het maken van werkafspraken. Voor een 
passende werkvorm wordt gezorgd.  
 
Tijdens deze dagen zullen we dus ook zingen. Oefen nog even het ‘herenigingslied’: 
‘Schepper van het geheel’. Te beluisteren met dit Youtube-filmpje.  
Op zaterdag 8 februari spreken we over het Verlangendocument en volgt besluitvorming 
over het Koersbesluit.  
Op zaterdag om 15.30 uur start de openbare zitting over het Koersbesluit, inloop vanaf 
15.00 uur. De Synode Goes 2019 van de GKv en onze LV vergaderen gelijktijdig over 
hetzelfde besluit, zodat er een eensluidend besluit genomen kan worden. De bijeenkomst 
voorafgaand aan het Koersbesluit is besloten. 

● De agenda voor deze dag vindt u hier 
● De stukken voor de vergadering vindt u hier 

 
Heeft u nog behoefte een amendement in te dienen, doe dat dan graag uiterlijk 
woensdagavond 5 februari.  
Heeft u vragen of wilt u wijzigingen doorgeven, dan kan dat via scriba.lv@ngk.nl  

Samen vergaderen 

Als we samen gaan vergaderen, komen er allerlei praktische punten naar boven die 
afgestemd en geregeld moeten worden. De beide moderamina met de ondersteuners doen 
hun uiterste best overal aan te denken. Omdat we dit nog nooit zo gedaan hebben, kunnen 
er zaken mislopen of anders gaan dan u gewend bent. Suggesties, reacties en 
verbetervoorstellen zijn welkom bij het moderamen. 
We kunnen gebruik maken van de ondersteuning van de GKv Synode; dat vinden wij als 
moderamen prettig. Dat betekent wel dat een aantal zaken anders gaan. Zo dient iedere 
afgevaardigde een eigen dropbox-account aan te maken. De ondersteuners plaatsen daar 
dan de meest recente vergaderstukken, amendementen, concept besluiten in. Het 
moderamen zal ook de eigen Google-omgeving bij proberen te houden. De afspraak is 
echter dat in de vergadering de stukken in de dropbox aangehouden worden, om 
misverstanden te voorkomen.  
 
De afgevaardigden zullen voor de ABC groepen tijdig hun inbreng moeten geven op 
voorliggende rapporten en voorstellen. Dit start met het kunnen stellen van informatieve 
vragen en later het indienen van bemerkingen, amendementen door afgevaardigden, die 
niet bij de behandeling kunnen zijn. Hiervoor is een schema opgesteld, waaruit iedere 
afgevaardigde kan afleiden wanneer de vragen binnen moeten zijn en wanneer uiterlijk 
bemerkingen, amendementen etc. binnen moeten zijn. Neem hier svp goede nota van; wees 
op tijd! 
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Vooruitblik 7 maart en ABC-groepen 

Op 7 maart vergaderen de GKv Synode 2019 en de LV 2019 samen in Mennorode. We 
spreken en besluiten dan vermoedelijk over de volgende onderwerpen: het huishoudelijk 
reglement voor de ABC-groepen, de opdracht voor een strategisch-financiële commissie, de 
regio-indeling en het proces voor de behandeling van de nieuwe Kerkorde. De agenda met 
stukken zal tijdig beschikbaar zijn. 
In de ABC groepen zal het aantal stemgerechtigden van de GKv hetzelfde moeten zijn als 
het aantal NGK-stemgerechtigden. Mocht er een verschil zijn, dan zullen één of meerdere 
afgevaardigden zijn of haar stemrecht moeten afstaan, zodat er weer sprake is van een 
gelijk aantal. Het ‘moderamen’ van een cluster bewaakt dit en zo nodig gaat zij in overleg. 
Dit is vooraf niet goed te regelen, omdat niet altijd duidelijk is wie aanwezig zal zijn.  

Voor alle belangstellenden 

Mocht u geen afgevaardigde zijn, maar een bijeenkomst wel bij willen wonen, dan kan dat 
uiteraard. U kunt zich aanmelden via scriba.lv@ngk.nl 

Online informatie 

De Landelijke Vergadering werkt vrijwel helemaal papierloos. Dat is even wennen maar we sparen 
er veel papier mee uit en bovendien hebt u altijd de laatste informatie. 
Alle publieke informatie vindt u op de website via ngk.nl/lv en bovendien bieden we via deze 
Nieuwsbrief steeds alle links. Een week voor elke vergadering volgt een brief die u informeert over 
de agenda. 
Er is soms ook informatie die alleen voor afgevaardigden beschikbaar is. Daarvoor hebben 
afgevaardigden een Google inlog nodig. Informatie daarover in Handleiding online informatie. 

Nuttige links 
● Alle informatie op ngk.nl 
● Rapporten LV Zeewolde 
● Nieuwsbrief aanmelden (alle geïnteresseerden) 

 
Voor het moderamen, 
 
Frans Schippers, 1e preses 
Hester Tjalma-den Oudsten, 1e scriba 
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