
Aan alle kerkenraden, classes en regionale vergaderingen van de NGK en de GKv 

 

Oudejaarsdag 2021 

 

Broeders en zusters in de Heer, 

 

Begin december schreven we u over het vervolgtraject richting de nieuwe kerkorde van de toekomstige 

Nederlandse Gereformeerde Kerken, en wat daarin van u als kerkenraad, classis of regio wordt verwacht.  

 

We schreven dat het belangrijk is om in de voorbereiding van uw bespreking goed kennis te nemen van 

o.a. de verslagen van de vergaderingen (de Acta). We kunnen u nu dankbaar melden dat die Acta definitief 

gepubliceerd zijn. U vindt ze digitaal op Acta en besluiten (lv-gs2020.nl)  
 

Eerder al werden de voorlopige Acta van de GS Goes 2020 vrijgegeven, als informatie voor de 

kerkenraden in de GKv over de besluiten van de generale synode. De nu gepubliceerde Acta zijn dezelfde 

als die voorlopige, aangevuld met besluiten over de kerkorde en het verdere proces naar eenheid. Bij deze 

brief ontvangt u een overzicht van deze aanvullingen. Het grootste deel daarvan, met name hoofdstuk 9, is 

voor zowel de NGK- als de GKv-kerken, regio’s en classis van belang. Deze besprekingsverslagen vormen 

een bron van informatie naast de toelichting (en) die de werkgroep toekomstige kerkorde al publiceerde. 

 

We wensen u opnieuw toe dat uw bespreking van de kerkorde eenzelfde geestelijk proces mag zijn als de 

GS en LV mochten ervaren, op weg naar één kerkgemeenschap, onder Gods zegen. 

 

Voor de moderamina van GS en LV, 

 

Hester den Oudsten, scriba 1 LV 

ds. Rob Vreugdenhil, scriba 1 GS 

 

Bijlage: Toegevoegd aan en gewijzigde artikelen van de acta GS Goes 2020 ten opzichte van de versie die 

in het voorjaar van 2021 op de website is gezet 

  

https://lv-gs2020.nl/gkv/acta/


Bijlage bij brief aan kerkenraden, classes en regionale vergaderingen van de NGK en de GKv 

 

Toegevoegd aan en gewijzigde artikelen van de acta GS Goes 2020 ten opzichte van de versie die in 

het voorjaar van 2021 op de website is gezet: 

 

Artikel 9 – Vervanging 2e scriba ds. A. Koster 

Artikel 10 – Antwoord aan het platform Mijn kerk in orde 

Artikel 13 – Besluiten aanvullend rapport deputaten kerkrecht 

Artikel 13a –Bespreking aanvullend rapport deputaten kerkrecht 

Artikel 11 - Besluiten kerkrecht. Besluit 6 (decharge) gewijzigd 

Artikel 93 – besluit aanvullende opdracht aan werkgroep administratieve organisatie 

Artikel 104 – Opdracht voor regio-indeling (titel gewijzigd) 

Artikel 105 –Bespreking opdracht voor regio-indeling (titel gewijzigd) 

Artikel 106 – Besluiten regio-indeling 

Artikel 107 – Bespreking regio-indeling 

Artikel 108 – Besluiten proces voortgang naar eenheid 

Artikel 109 – Bespreking proces voortgang naar eenheid 

Artikel 110 – Besluiten aanvullende opdracht aan de Regiegroep 

Artikel 111 – Bespreking aanvullende opdracht aan de Regiegroep 

Artikel 112 – Decharge en benoemingen Regiegroep 

Artikel 121 – Besluiten naamgeving 

Artikel 122 – Bespreking naamgeving 

Artikel 123 – Besluiten instelling commissie belijdende kerk 

Artikel 124 – Bespreking instelling commissie belijdende kerk 

Artikelen 125 t/m 187 (hoofdstuk 9 nieuwe kerkorde) 

Artikel 192 – Provisorische sluiting 

 

 

 


