Rapport
deputaten
generaal synodale publicaties

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011

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: dao@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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Op 17 juni 1985 besloot de generale synode van Heemse, op voorstel van de deputaten voor
de herziening van het kerkboek, voor het eerst een deputaatschap generaal-synodale
publicaties in te stellen. Sindsdien heeft het deputaatschap, uiteraard in wisselende
samenstelling, de publicaties vanuit de generale synode verzorgd en een rol gespeeld in de
voorbereiding van de synodes door de uitgave van de deputatenrapporten, eerst op papier,
later ook digitaal.
De noodzaak voor dit deputaatschap was in 1985 duidelijk: het grote werk aan een nieuw
gereformeerd kerkboek was voltooid; de teksten van psalmen, gezangen, belijdenissen,
liturgische formulieren en zelfs het Kort Begrip lagen klaar en de ervaring had geleerd dat
vooral de afhandeling van de auteursrechten de nodige voetangels en klemmen kende en een
deskundigheid en tijdsbeslag vroeg die niet vanzelfsprekend aanwezig was bij hen die tot die
tijd de uitgave van generaal-synodale publicaties verzorgden.
Later is ook het communicatiebeleid van de kerken aan dit deputaatschap toevertrouwd; de
verantwoordelijkheid voor de website hoorde daarbij, maar ook de communicatie rond de
synode naar het bredere publiek heeft de aandacht gehad. Binnen het deputaatschap waren
jarenlang twee secties te onderscheiden: een algemene en een voor de communicatie. In de
laatste periode speelde dat onderscheid geen rol.
Nu er door de besluitvorming van de synode van Zwolle-Zuid in 2011 geen nieuwe
deputaten generaal-synodale publicaties benoemd hoeven te worden, is het goed te beseffen
dat dezelfde deskundigheid gevraagd wordt van hen die de taken van dit deputaatschap
overnemen. Nieuwe vragen rond het auteursrecht duiken op, zaken waarvan men in 1985
nog geen vermoeden had. Denk aan de opkomst van de digitale media. En ook communicatie
is niet een klusje dat je er even bij kunt doen; in een maatschappij die gekenmerkt wordt
door een explosieve groei in het gebruik van oude en nieuwe communicatiemedia vraagt het
van de kerken zorgvuldigheid en slagvaardigheid om in deze wereld zowel de oude
boodschap van het evangelie van Christus te laten horen als de meer toegespitste boodschap
van een kerkelijke vergadering en van het kerkverband op een goede manier naar voren te
brengen.

1 Uitvoering opdracht
Puntsgewijs volgen we de opdracht van de synode
a. de Acta en de Handelingen van de generale synode en de rapporten van de door de
generale synode benoemde deputaten te doen produceren en digitaal te doen verspreiden
en daarbij ervoor zorg te dragen dat tegelijk een versie op papier ter beschikking komt;
De Acta van de synode van Zwolle-Zuid zijn digitaal verspreid, zowel via de website als via
een aan de kerken toegezonden cd-rom. De uitgave ervan heeft vertraging opgelopen omdat
de tekst ervan laat ter beschikking kwam. Bovendien bleken er een aantal zaken niet goed
opgenomen te zijn in de ter beschikking gestelde tekst. De correcte tekst van de Acta staat op
de website van de kerken (www.gkv.nl).
De Handelingen van de synode van Zwolle-Zuid zijn vertrouwelijk en alleen toegezonden aan
de kerkenraden, in papieren vorm.
De deputaten administratieve ondersteuning (verder: DAO) hebben de papieren uitgave
verzorgd.
Leerpunt hierin is een goede samenwerking tussen wie vanuit het moderamen
verantwoordelijk is voor de vaststelling van de Acta en wie aanspreekbaar is op de uitgave
ervan.
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b.

c.

van het nieuwe Gereformeerd Kerkboek (2006), van het Supplement Gereformeerd
Kerkboek en van de Uitbreiding Gereformeerd Kerkboek en van andere drukwerken die op
last van de generale synode worden vervaardigd, nieuwe edities te doen uitgeven en/of te
doen herdrukken; daarbij moet in technisch en economisch opzicht zo doeltreffend
mogelijk te werk worden gegaan; ook dient er zoveel mogelijk voor gezorgd te worden dat
druk- en zetfouten worden verbeterd;
de nieuwe tekst van de liturgische formulieren op een eenvoudige wijze uit te geven, na
overleg met de deputaten eredienst;

Deputaten hebben gezorgd voor een eenvoudige uitgave van de liturgische formulieren (het
‘groene boekje’) en deze op kosten van de kerken toegezonden aan de plaatselijke kerken.
Deze uitgave was een succes: herdruk was nodig. In deze herdruk zijn enkele fouten uit de
eerste uitgave hersteld. Deputaten hebben hierbij de grafische vormgeving losgekoppeld van
de drukwerkzaamheden, zodat het auteursrecht van de vormgeving bij de kerken zelf berust
en niet bij de uitgever. Dit is een punt dat de deputaten onder de aandacht van hun opvolgers
willen brengen, ook voor de andere uitgaven in opdracht van de kerken.
d.

e.
f.

g.

h.

i.
j.
k.

met drukkers en uitgevers overeenkomsten af te sluiten die betrekking hebben op de onder
a en b bedoelde uitgaven, inzake de technische vervaardiging en de uitgeversexploitatie
alsmede met auteurs voor wat betreft de auteursrechtelijke aanspraken en bevoegdheden
voor zover daarvan sprake is;
toe te zien op de naleving van de onder d bedoelde overeenkomsten;
erop toe te zien dat ter zake van de typografische verzorging, de afmetingen, het
taalgebruik, de spelling, de interpunctie, de nomenclatuur en dergelijke, zowel in
schriftelijke als in digitale versie, zoveel mogelijk een verantwoorde eenvormigheid wordt
betracht met inachtneming van de door de generale synode van toepassing verklaarde
regels voor spelling en dergelijke;
te beslissen over verzoeken om toestemming tot het uitgeven van de sub b bedoelde
publicaties of onderdelen daarvan, voor zover het auteurs- of gebruiksrecht daarvan bij de
kerken berust;
te waken tegen inbreuk op de auteurs- en gebruiksrechten van de kerken en conservatoire
en andere noodzakelijke maatregelen te treffen; ervoor te zorgen dat in de kerkelijke
publicaties die met hun medewerking tot stand komen, een clausule wordt afgedrukt
waaruit blijkt dat deze rechten bij de kerken berusten en dat voor verspreiding van de tekst
toestemming van de kerken vereist is;
te waken tegen inbreuk op auteurs- en gebruiksrechten van derden bij het uitgeven van
publicaties onder a en b genoemd;
geschillen met derden zoveel mogelijk op te lossen door middel van arbitrage;
bij het afsluiten van overeenkomsten eventueel royalty’s te bedingen bij uitgevers, indien en
voor zover er sprake is van bijzondere kosten of lasten voor de kerken, die aan de
betreffende publicaties ten grondslag liggen, met als uitgangspunt dat in het algemeen de
prijs van een kerkelijke publicatie niet belemmerend mag werken ten aanzien van de
verspreidingsmogelijkheden;

Gelukkig voor de kerken hebben de deputaten de formulering van punt h en i niet letterlijk
opgevat (waken tegen zal wel bedoeld zijn als waken voor). Tijdens de laatste periode vroeg
de kwestie van het auteursrecht rond het beamen van de melodieën van de psalmen en
gezangen uit het Gereformeerd Kerkboek de aandacht. Vanuit de kerken en vanuit
belanghebbenden bij een digitale uitgave kwam de vraag naar voren of ook de melodieën uit
het kerkboek op de beamer getoond mogen worden, zoals ze in het kerkboek opgenomen
zijn. Het auteursrecht voor de teksten berust bij de kerken zelf; voor de specifieke
combinatie van tekst – en muzieknotatie kan dit anders liggen. Dit wordt nog uitgezocht.
Deputaten zijn overtuigd van de noodzaak van een goede beschikbaarheid van het
Gereformeerd Kerkboek voor digitaal gebruik en denken daarbij ook aan de beschikbaarheid
van het kerkboek als applicatie voor een smartphone.
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5
l.

van transacties met derden die financiële consequenties hebben, de desbetreffende stukken
aan deputaten financiën en beheer ter beschikking te stellen;

De uitwisseling van informatie met de deputaten financiën en beheer verliep in eerste
instantie wat moeizaam door personele wisseling aan beide kanten. Inmiddels is er
duidelijkheid gekomen en zijn deputaten financiën en beheer goed geïnformeerd. De
belangrijkste verplichting die is aangegaan betreft de meerjarige overeenkomst inzake
dienstverlening door Stichting Luisterpost/Bralectah.
m. aan de volgende synode rapport uit te brengen van hun werkzaamheden en daarvan de
kerken in kennis te stellen drie maanden voor de aanvang van de synode.
Vanwege persoonlijke omstandigheden en omdat een paar zaken nog niet afgerond zijn is dit
verlaat, met uiteraard onze verontschuldigingen
Besluit 3:
deputaten op te dragen een privacyreglement aan de kerken, classes, particuliere synoden en
deputaatschappen aan te bieden.
Een privacyreglement is voorbereid en lag al klaar tijdens de vorige periode. In de afgelopen
periode trad er een complicatie op door nieuwe wetgeving rond privacy, met name rond de
digitale media. Deputaten hebben hierover advies gevraagd en hopen in de komende
maanden tot een afronding te komen.
Besluit 4:
deputaten op te dragen om, in overleg met deputaten eredienst en deputaten kerkmuziek, de
volgende synode te dienen met voorstellen over de samenstelling van het Gereformeerd
Kerkboek.
Overleg met betreffende deputaten leverde op dat het prematuur is de synode te dienen met
gezamenlijke voorstellen over de samenstelling van een eventueel nieuw gereformeerd
kerkboek.
Besluit 5:
a. het externe communicatiebeleid verder te ontwikkelen volgens het ingediende beleidsplan;
b. in goede samenwerking met de andere deputaatschappen het communicatiebeleid te
coördineren en hun duidelijke en gerichte aanwijzingen daarover te geven, zowel wat
betreft de rapportage van hun werk als de communicatie daarover;
c. de website www.gkv.nl en de organisatie daarachter verder te ontwikkelen, waarbij in het
bijzonder te denken is aan de voorgenomen restyling, de ontwikkeling van het forum,
nieuwe media en de aanpassing van het project- en redactiestatuut;
d. aan alle deputaatschappen op te dragen voor hun rapportage aan de synode en de kerken
en voor hun communicatie zich in goede samenwerking met deputaten te richten naar hun
aanwijzingen, waarbij de deputaatschappen wel de inhoudelijke verantwoordelijkheid
houden voor hun eigen werk.
Er is door de communicatiemedewerkster (4 uur per week in dienst) systematisch gewerkt
aan de uitvoering van het vastgestelde beleid. Naast haar werken een twintigtal vrijwilligers
mee aan diverse GSP-uitvoeringstaken met betrekking tot onder meer verzending
bestellingen, mailafhandeling, redactiewerk, technisch beheer, coördinatie gkv-nieuwsbrief,
forum-crew en beheer web- en mailserver.
De website kreeg een geheel nieuwe uitvoering (look and feel). Daardoor waren er meer
mogelijkheden om goed te communiceren. Ook kreeg het forum een duidelijker plaats en
functie. Er is nu de mogelijkheid om vanuit de site reacties te vragen waarover vervolgens
een gesprek kan volgen op het forumgedeelte. De site wordt gemiddeld 30.000 keer bezocht.

In samenwerking met de Stichting Luisterpost/Bralectah (LPB) werd een beleid ten aanzien
van het gebruik van de nieuwe media geformuleerd en in gang gezet (zie Bijlage 1:
Samenwerking in de kerkelijke media, juli 2009 ). In dat kader is door genoemde stichting de
website www.opkijken.nl gelanceerd, waarop onder meer een live verslag gedaan wordt van
diverse kerkelijke hoogtijdagen. Bijvoorbeeld de TU –dag 2010 werd door 1190 mensen via
internet bezocht en voor een deel meegemaakt.
Via de website komen met enige regelmaat vragen binnen die van pastorale aard zijn. In
overleg met de beheerder van de website komen deze terecht bij de voorzitter, ds. Martin
van Veelen die als webpastor een goed antwoord hierop geeft. Ook in de toekomst zal het
nodig zijn hieraan aandacht te geven.
Ook is er na veel overleg over rechten, procedures en allerlei technische zaken een contract
afgesloten met Uitgeverij Scholma uit Bedum. Scholma geeft al heel wat jaren het handboekje
voor de kerken uit en heeft dus ook een uitgebreide database met alle kerkelijke gegevens.
Er is nu besloten tot het gebruik maken van één database voor zowel het handboekje als de
website. Een veelgehoorde klacht dat kerken hun mutaties op twee plekken moesten
doorgeven is daarmee ten einde. Ook is in dit kader een protocol gemaakt m.b.t. het
verstrekken van kerkelijk adresgegevens.
Het redactiestatuut werd aangepast (zie Bijlage 2: Redactiestatuut GKv-website). Nagedacht
is over de vraag of het mogelijk is op een vrije maar mooie manier het licht van Christus aan
de buitenwereld bekend te maken via de kerkelijke site gkv.nl. De conclusie was dat een
dergelijk topic niet integraal onderdeel moet zijn van de huidige website. Hiervoor zou een
soort evangeliserende site gemaakt moeten worden waarop warmte en bezieling wordt
uitgestraald naar onze niet gelovige medeburgers. Voorgesteld wordt dit in samenspraak
met deputaten OOG op te pakken zodat GKv.nl een driepoot wordt: informatief (huidige site),
interactief (forum/Opkijken.nl) en evangeliserend (i.s.m. OOG op te zetten nieuwe site).
De afspraken met de LPB, die in samenspraak met deputaten F&B ten aanzien van beheer,
onderhoud en de organisatie van de GKv-website waren vastgelegd, werden verlengd tot en
met de zittingsduur van de synode Harderwijk. De directeur van de stichting, die formeel
projectleider richting GKv is, is als deskundige aanwezig bij de vergaderingen van GSP. Het is
een goede zaak als ook in de DAO-constellatie met hem een goede vorm van communicatie
blijft bestaan door hem aanwezig te laten zijn bij de vergaderingen als dit onderwerp op de
agenda van DAO staat. Na evaluatie met alle betrokkenen wordt voorgesteld de komende
periode het contract met de LPB opnieuw te verlengen.
Ook werd een plan externe communicatie synode vastgesteld (Bijlage 3: externe
communicatie synode Harderwijk). Na overleg in DAO is een aantal acties wel in gang gezet,
andere niet. Zie in dit verband verder onder het hoofdje de erfenis.
Verder wordt voorgesteld de mogelijkheden te verkennen Bijbel en kerkboek als applicatie
voor I- en smartphones (mobiele telefoons met internet) te publiceren. De NBG heeft de
bijbel hiervoor al beschikbaar. Er zijn hier en daar al kerkleden die gebruik maken van deze
applicatie, ze lezen dus mee in de kerkdienst vanaf hun mobiele telefoon. Een dergelijke
applicatie is ook in de maak voor het liedboek en verwacht wordt dat er ook vraag zal
ontstaan voor een applicatie met het gereformeerd kerkboek. Deputaten bevelen deze
suggestie aan bij hun opvolgers ter verdere verkenning en eventuele realisatie.
Het onderdeel lid d is bij de besluitvorming die aan het einde van de synode heeft
plaatsgevonden een taak geworden van DAO.
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2 budget
Voor de periode 2006-2008 was een budget beschikbaar van € 138.000,=. De werkelijke
kosten over deze periode waren € 151.571, een overschrijding van € 13.571,=.
De belangrijkste oorzaken van deze overschrijding waren:
- Migratie van bestanden in verband met overgang naar nieuwe provider voor de website;
- Kosten van communicatieadviseur, aangesteld o.b.v. een besluit van de GS van 2005,
welk besluit is genomen nadat de begroting voor de betreffende periode was
vastgesteld.
Voor de periode 2009-2011 is door de GS van Zwolle-Zuid 2008 voor de werkzaamheden
van ons deputaatschap het volgende budget beschikbaar gesteld:
2009 € 65.000,=
2010 € 65.000,=
2011 € 75.000,=
Totaal € 205.000,=
Over het jaar 2009 is € 62.850,= besteed, waarmee we dus binnen het budget zijn gebleven.
Gezien het tijdstip van schrijven van dit rapport zijn er nog geen gegevens beschikbaar over
de jaren 2010 en 2011, maar wij hebben geen aanwijzingen dat in deze jaren het budget
overschreden zal worden.
Naast het budget voor de lopende werkzaamheden is door de synode van Zwolle-Zuid een
eenmalig budget van € 20.000,= beschikbaar gesteld voor de restyling van de website gkv.nl
(Besluit 5c). Hiervan is inmiddels ongeveer € 19.000,= besteed. Daarmee is de restyling zo
goed als afgerond. Er zal nog een klein bedrag aan kosten gemaakt voor de afronding (m.n. in
de koppeling met de bestanden van uitgeverij Scholma). De verwachting is dat de totale
kosten ongeveer gelijk zullen zijn aan het gebudgetteerde bedrag.
Voor de periode 2012-2014 verwachten wij slechts een beperkte stijging van de kosten van
de werkzaamheden die door het deputaatschap GSP werden uitgevoerd. In de begroting van
het (nieuwe) deputaatschap DAO is hiervoor een bedrag van € 211.000,= opgenomen.

3 De erfenis
Een belangrijk onderdeel van het werk van GSP is de communicatie. In de loop der jaren is
een gedegen en evenwichtig communicatieplan en -opzet uitgewerkt. Deze plannen werden
steeds door de synodes vastgesteld als uitgangspunt van beleid. Deputaten GSP hechten er
aan dat het zorgvuldig ontwikkelde beleid, laatstelijk uitgewerkt in de nota ‘Aanwijzingen
voor de externe communicatie van de synode’ leidend blijft voor het uitvoerende werk.
De hoofddoelstelling van de communicatie moet zijn: ‘Communiceren over het werk van
generale synode en de deputaatschappen op zodanige wijze dat de kerken en hun leden zich
betrokken gaan voelen bij dit werk en er draagvlak ontstaat voor de besluiten die de synode
neemt’. Kerkleden moeten het belang van het kerkverband gaan inzien en begrijpen dat een
generale synode bijdraagt aan eensgezindheid binnen het kerkverband. Het werk van de
synode moet daarom dicht bij de kerkleden worden gebracht. Dit is en blijft een principiële
keuze. Het synodewerk is geen intern gebeuren voor de ingewijden, het gaat het gehele
kerkvolk aan. Waar mogelijk en zinvol moet daarom invulling worden gegeven aan de
dialoog met de kerkleden over dit werk.
De website is daarbij een belangrijk hulpmiddel. De zgn. nieuwe media bieden vele nieuwe
mogelijkheden. Deputaten GSP betreuren het daarom ook dat DAO op formele gronden
(synode alleen voor kerkleden) geen medewerking wilde geven aan plannen om een aantal
belangrijke discussies live (‘streaming’) op internet uit te zenden. Er wordt door deputaten
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GSP bij de synode op aangedrongen om alsnog akkoord te gaan met het live uitzenden van
een in goed overleg met het moderamen te kiezen aantal zittingen.
Deputaten zijn zich ervan bewust dat hierachter een verschillend inzicht over de definitie
van externe communicatie een rol kan spelen. Deputaten willen ook aandacht vragen voor de
communicatie met niet-kerkleden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit hoort bij de opdracht en
bovendien niet strijdt met de hierboven aangegeven doelstelling. Dat vraagt naast de goede
verzorging van de Acta en de kerkelijke teksten ook een actief communicatiebeleid, zoals dat
de laatste jaren ook gevoerd is. Een uitvloeisel hiervan zou een evangeliserende website
kunnen zijn, waarover hierboven gesproken is.
Een ander voorstel vanuit GSP dat was aangedragen – een lesbrief voor het Gereformeerd
Onderwijs over de synode – werd helaas eveneens niet overgenomen. Ook op dit punt
persisteert deputaten GSP. Een dergelijke lesbrief kan zowel in het onderwijs als ook op
catechisaties en/of verenigingen een nuttige rol vervullen.
Deputaten GSP zal na de komende synode ophouden te bestaan. Veel praktisch werk is
uitbesteed aan de LPB en coördinatie daarvan zal door DAO opgepakt worden. Zoals eerder
beschreven is met name de groep vrijwilligers uitermate tevreden over de huidige
werkwijze. Deze groep vrijwilligers moet worden gekoesterd omdat ze werk doen dat anders
door betaalde krachten moet gedaan worden. Tussen deputaten GSP en DAO is goed overleg
geweest over de overdracht van werkzaamheden en ook één van de deputaten GSP zal
worden voorgedragen voor het lidmaatschap van het nieuwe DAO. Door verder de uitvoering
en coördinatie van het beheer van de website en wat daaromheen gebeurd bij LPB te houden
is continuïteit gewaarborgd.
In overleg met DAO is als nieuwe opdracht voor DAO opgenomen:
-

-

Het externe communicatiebeleid uit te voeren en verder te ontwikkelen volgens de
uitgangspunten zoals vastgelegd in het door de synode Zwolle vastgestelde beleidsplan
“Aanwijzingen voor de Externe communicatie’ met speciale aandacht voor de
ondersteuning van de andere deputaatschappen m.b.t. communicatie over hun werk en
doorontwikkelen van de website www.gkv.nl en de organisatie daarachter met
gebruikmaking van de mogelijkheden van de nieuwe media.
Zorg te dragen voor (alle aspecten van) de noodzakelijke en wenselijke uitgaven van
generaal-synodale publicaties en te waken voor inbreuk op auteurs- en gebruiksrechten
van de kerken.

4 Voorstellen Generale Synode Harderwijk 2011
Deputaten AO hebben de meeste van onze voorstellen overgenomen, waarvoor hartelijk
dank. Enkele niet overgenomen suggesties van ons willen we graag aan de synode en aan de
kerken voorleggen:
Voorstel streaming synodevergaderingen
De generale synode van de gereformeerde kerken in Nederland, bijeen in Harderwijk ,
besluit het volgende:
Materiaal:
rapport deputaten generaal synodale publicaties, m.n. Bijlage 3, onderdeel 5 met een
onderbouwing waarom streaming van de synodevergaderingen nuttig is.
Besluit:
deputaten administratieve ondersteuning opdracht te geven tot een live-uitzending van de
openbare synodevergaderingen via internet.
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Gronden:
1. de beraadslagingen van de generale synode vinden in alle openbaarheid plaats; de
kerken hebben niets te verbergen;
2. nieuwe media veranderen de informatiebehoefte. Door gebruik te maken van nieuwe
media is er de mogelijkheid voor ieder kerklid om de besluitvorming te volgen. Zij zijn
hierbij niet afhankelijk van publicaties onder gezag van de synode of van de weergave in
de pers;
3. streaming van de synodevergaderingen draagt bij aan een goede beeldvorming van de
zorgvuldigheid rond de besluitvorming;
4. dat ook niet-kerkleden de vergaderingen kunnen volgen, is geen tegeninstantie; ook zij
mogen kennis hebben uit de eerste hand van wat de kerken bezig houdt en hoe de Bijbel
daarbij het laatste woord heeft;
5. streaming ondermijnt het beleid rond de verantwoordelijkheid van de pers niet; het
sterke punt van het huidige beleid is dat er een garantie van het moderamen is op de
correctheid van de weergave. Wat iemand daar buiten om meent te moeten concluderen
uit de gevoerde beraadslagingen, blijft voor eigen rekening.
Voorstel betrekken jongeren bij synode
Materiaal:
rapport deputaten GSP, Bijlage 3, onderdeel 2.
Besluit:
- deputaten administratieve ondersteuning opdracht te geven wegen te zoeken om de
jongeren binnen de kerken te betrekken bij het werk van de synode en daarbij gebruik te
maken van de suggesties van deputaten generaal synodale publicaties in hun rapport;
- dit te doen in nauwe samenwerking met de communicatieadviseur in dienst van de
kerken.
Gronden:
- jongeren zijn het kapitaal en de toekomst van de kerk. Betrokkenheid en serieus
genomen worden is voor deze groep erg belangrijk. Daarom is het goed hen op een voor
hun aansprekende manier te betrekken bij de manier waarop de kerk is georganiseerd
en dan vooral bij de manier waarop een generale synode werkt;
- er is een aantal mogelijkheden om de jongeren te bereiken (school, catechisatie,
vereniging);
- de communicatieadviseur heeft hiervoor een aantal suggesties gedaan die het uitwerken
waard zijn.
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Bijlagen
1 Samenwerking kerkelijke media
Aanleiding
Zowel door het bestuur van de LPB als door deputaten GSP is er bezinning geweest op het
onderwerp ‘kerkelijk betrokken via internet’. Door afgevaardigden van beide partijen is er
overleg geweest om dit verder uit te bouwen. Hiertoe is ook contact gezocht met de redacties
en uitgevers van de zgn. kerkelijke bladen. Diverse zaken en belangen zijn besproken en
doorgedacht. In onderstaand verhaal willen we een samenvattend voorstel doen.
Doelstelling
Via de media willen we er voor zorg dragen dat alle GKv-kerkleden zo maximaal mogelijk
betrokken kunnen zijn op wat er zich afspeelt op het kerkelijk terrein. We gaan daarbij
steeds op zoek naar zo breed mogelijke samenwerking.
Artikelen op GKv.nl.
In de kerkelijke bladen verschijnen nu veel artikelen die zijn bedoeld als opbouw voor
geloofsleven en kerkelijk werk. Op deze bladen moet men geabonneerd zijn. Men bereikt hier
maar een klein gedeelte van de kerkleden mee. Publicatie op GKv.nl zal dat aantal
aanmerkelijk vergoten. De redactie van GKv.nl wil ruimte maken om tenminste 1 artikel per
uitgave van ieder blad te plaatsen op de website. Hiervoor maken ze een nieuw kopje op het
Kerkplein: Opinie. Op deze pagina schrijft de GKv-redactie een korte intro voor het artikel
met daaronder een mogelijkheid het hele artikel te lezen. Hier staat ook een verwijzing naar
de website van de bladen. Daaronder komt de mogelijkheid te reageren op het artikel. Mocht
er een omvangrijke discussie ontstaan, dan wordt de discussie voortgezet op het gkv-forum.
Het artikel op de site verschijnt tegelijk met het tijdschrift. Belangrijk is het dat de GKvredactie contacten onderhouden met de redactie van de bladen. Elk redactielid neemt een
blad voor haar verantwoording. De vormgever van het blad stuurt een week voor
verschijnen onder embargo een pdf-bestand naar de GKv-redactie. De selectie van artikelen
gaat aan de hand van een aantal criteria: actueel, opiniërend, belang voor brede
kerkdoelgroep, passend bij ontwikkelingen + achtergronden binnen de GKv , aansluitend bij
het kerkelijk leven. De GKv-redactie maakt de uiteindelijke beslissing welk artikel geplaatst
wordt. Het gaat hierbij om 4 kerkbladen: - Gereformeerd Kerkblad
(www.gereformeerdkerkblad.nl), Gereformeerde Kerkbode (www.kerkbode.nl), De
Reformatie (www.dereformatie.nl) en Nader Bekeken (www.woordenwereld.nl). Voor de
bladen is deze gang van zaken voordelig, omdat zij via de gkv-website een veel groter bereik
hebben. Potentiële abonnees kunnen op een ongedwongen manier kennismaken met de
bladen. Het zorgt tevens voor naamsbekendheid, want GKv.nl wordt heel vaak bezocht.
Opkijken.nl
Deze nieuwe website met audiovisueel materiaal is ontwikkeld door de LPB. Opkijken.nl is
een toegankelijke website, geschikt voor een brede doelgroep. De naam Opkijken.nl is niet
zomaar gekozen. Op de website kun je kijken naar filmpjes, de naam omvat verwondering:
„daar kijk ik van op!‟ en heel belangrijk: het aspect van aanbidding, opkijken naar God. Op
deze site zijn alle (zowel huidige als nieuwe) producten van de LPB in hoogwaardige
kwaliteit via een uitgebreide zoekfunctie snel te vinden en te beluisteren en/of te bekijken.
Ook kunnen de opnamen gedownload worden. Zo kan er op ieder willekeurig moment
gebruik van worden gemaakt. De opname kan zo ook op een USB-stick meegenomen worden
naar de vereniging of wijkavond. Daarnaast zullen de zogenaamde toogdagen, zoals de TU
dag, live via deze site te zien zijn. In veel gemeenten wordt audiovisueel materiaal
ontwikkeld. Tot nu toe wordt dit alleen plaatselijk gebruikt. Dat is jammer. Kerkleden,
kerken en organisaties kunnen voortaan hun zelfgemaakt audiovisueel materiaal, zoals
muziekfragmenten, filmpjes, sketches, interviews, discussies, etc., op Opkijken.nl plaatsen.
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Zo zijn ze voor iedereen beschikbaar. Opkijken.nl biedt een platform aan andere organisaties
die een audio- of videoboodschap willen uitdragen. Zij kunnen bijvoorbeeld een film op hun
eigen website laten zien via de speler van Opkijken.nl. De LPB stelt als eis dat het
audiovisuele materiaal in lijn is met de visie van de LPB en dienstbaar is aan het kerkelijk
leven.
Kort nieuws
Alle partijen hebben belang bij nieuwsitems. Er gebeurt van alles in de kerken. Mooi en
slecht nieuws. Met name het mooie nieuws blijft nog al eens achter. De GKv-redactie wil met
enige regelmaat de kerken aanschrijven met de vraag om nieuws. Het zou het mooiste zijn
als er een netwerk komt van plaatselijke nieuwscorrespondenten. Misschien lukt dat via
plaatselijke kerkblaadjes en websites. Het nieuws kan aangeboden worden als tekst of als
audiovisueel materiaal. De GKv-redactie coördineert dit ook naar de kerkelijke bladen.
GKv.nl en/of OPKIJKEN.nl gaan dit nieuws vervolgens op hun sites zetten en bieden het ook
aan als RSS-feed. RSS is een toepassing van XML en wordt gebruikt om links naar informatie
op je website beschikbaar te stellen aan anderen. Die ‘anderen’ kunnen bezoekers van je site
zijn, maar bijvoorbeeld ook andere websites kun je gebruik laten maken van deze links. In
het Engels spreekt men bij RSS over ‘syndicated content’. Er is eigenlijk geen goed
Nederlands woord waarmee je syndicate in deze betekenis kunt vertalen. Het wil zoveel
zeggen als het gelijktijdig beschikbaar stellen van informatie aan anderen. De plaatselijke
kerkwebsites kunnen zich dus op het nieuws van de hoofdsite abonneren, waardoor ze dit
nieuws op hun eigen homepagina krijgen. Ook kan het RSS-nieuws als mail in de mailboxen
van kerkleden komen. Uiteraard loopt dit in samenhang met de GKv-nieuwsbrief die
regelmatig verschijnt.
Preekroosters
Als je op vakantie bent kun je via GKv.nl de dichtstbijzijnde kerk op zoeken. Het zou mooi zijn
dat er dan ook een mogelijkheid is om te zien wie er op de betreffende zondag voorgaat.
Deze informatie hebben de beide kerkbladen. Dit punt is lastig omdat dit grotendeels het
argument is voor veel lezers om zich op een kerkblad te abonneren. In goed overleg met de
uitgevers gaan we dit toch proberen te realiseren. Het is namelijk voor de GKv-redactie niet
zo moeilijk ook aan deze informatie te komen. Eén brief naar de preekvoorzieners en je hebt
de meeste gegevens binnen. Maar zoals reeds gezegd, we proberen ons samen sterk te
maken om de bovenomschreven doelstelling te halen.
Ondersteuning beamteams
Zoals onder OPKIJKEN.nl al staat wil de LPB een database op het internet inrichten waar
kerken hun presentaties op kunnen zetten en af kunnen halen. Ook filmpjes, foto’s en andere
afbeeldingen zijn daar te halen. Daarnaast wil de LPB ook hulp aanbieden (mogelijk in de
vorm van cursussen) bij de technische kant van dit werk.
Het GKv-forum op internet
Door een onafhankelijke jury is dit forum als heel goed bestempeld. Er is ook een enthousiast
team van moderators bezig om de discussies in goede banen te leiden. Maar er zou veel meer
gebruik van gemaakt moeten worden door GKv-ers voor hun discussies. De moderators
willen dit faciliteren. Hier kunnen ook redactieleden van de kerkbladen aan meedoen. Het
zou mogelijk zijn om voorafgaand aan het schrijven van een artikel al vast meningen te
peilen van de forumbezoekers. Het artikel kan dan het onderwerp verder verdiepen. En de
mogelijkheid om na te praten over een artikel zal meerwaarde geven. Zoals gezegd er komt
een mogelijkheid tot reageren op de gepubliceerde artikelen. Na ongeveer vijf reacties zal de
discussie overgenomen worden door het forum. De techneuten zijn deze functionaliteit nu
aan het implementeren.
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Uitwerking en tijdpad
Deze notitie zal in het najaar 2010 haar uitwerking krijgen. De LPB-werkers en de GKvredactie zullen in nauw overleg initiatieven ontplooien om bovenstaande punten draaiende
te krijgen. Betrokken partijen zullen vanzelf eerst bijgepraat worden.

2 Redactiestatuut website
Redactiestatuut www.gkv.nl
Vastgesteld in de deputaten GSP-vergadering van 12 februari 2009
A De website
Artikel 1: Opdrachtgever en verantwoordelijke
1. www.gkv.nl wordt gepubliceerd in opdracht van de Generale Synode van de
Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Leusden in 1999. (Vgl. Acta, artikel
111, besluit 5) Tot het vernieuwen van de website heeft de Generale Synode, gehouden
in Zwolle-Zuid in 2008 besloten.
2. De publicatie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Deputaten Generaal-Synodale
Publicaties.
Artikel 2: Doelstelling
1. De GKv met haar vergaderingen, deputaatschappen, landelijke instellingen, contacten en
activiteiten te presenteren via het medium internet.
2. Feitelijke informatie verstrekken over de GKv.
3. Leden van de GKv informeren over het werk van landelijke deputaatschappen.
4. Lijnen binnen ons kerkverband zichtbaar maken. Dit kunnen lijnen zijn die lopen tussen
organisaties, kerken, kerkleden, deputaatschappen, kerkelijke vergaderingen,
synodebesluiten, etc. Mensen moeten niet alleen het kerkverband weer ervaren, maar
ook de verbanden zien. Door verbanden zichtbaar te maken, geef je duidelijkheid over
hoe het kerkverband werkt en zo creëer je draagvlak om de gereformeerde kerk
vrijgemaakt met z’n allen te kunnen dragen (en in stand te houden).
Artikel 3: Doelgroepen
1. Leden van de GKv.
2. Christenen in binnen- en buitenland.
3. Nederlandstalige belangstellenden.
B Werkwijze
Artikel 4: Organisatie
1. www.gkv.nl wordt gepubliceerd door een internetredactie (webredacteuren een
technisch redacteur) onder leiding van de communicatieadviseur.
2. Voor het functioneel beheer is De Luisterpost|Bralectah verantwoordelijk.
3. Voor het technisch beheer is Netivity verantwoordelijk.
4. We kennen de volgende functies waarbij een functie door meerdere personen gedaan
kan worden.
• Eigenaar
• Eindredacteur
• Redactie
• Technisch redacteur
• Functioneel beheerder
• Technisch beheerder
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Artikel 5: Taak eindredacteur
1. Onderhoudt de contacten met de redactie en heeft toezicht op het functioneren van de
redactie.
2. Verzorgt de inhoudelijke planning met daarin een uitwerking van de rubrieken van
www.gkv.nl.
3. Verzorgt contacten met kerken, deputaten en ander betrokken organisaties.
4. Onderhoud de contacten met de pers in overleg met voorzitter deputaten GSP.
5. Doet de aansturing van de digitale nieuwsbrief.
6. Roept de vergaderingen van de redactie bijeen en zit die voor.
Artikel 6: Taak internetredactie
1. De leden van de redactie zijn verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering, aanpassing
en uitbreiding van de inhoud van www.gkv.nl. Dit binnen de grenzen van het
redactiestatuut, communicatieplan en de afspraken met de communicatieadviseur.
2. Redacteuren onderhouden de contacten met externe auteurs op het hun toegewezen
terrein. Onder deze contacten vallen met name die met het forum. Tussen het forum en
de redactie is wekelijks contact. Het forum informeert de redactie over gevoerde en
interessante discussies.
3. De website is opgedeeld in drie platforms. Voor elk platform is een redacteur
verantwoordelijk. De platforms zijn de volgende:
1 Wie zijn we?
2 Kerkplein
3 Informatie* zie bijlage
Artikel 7: Taak technisch redacteur
1. Ondersteunt de redactie in het gebruik van het CMS. Daarnaast ziet hij er op toe dat in
het CMS de structuren en richtlijnen toegepast worden zoals die vastgesteld en gewenst
zijn door de eigenaar.
2. Is aanspreekpunt voor dagelijkse zaken omtrent de website. Hierbij valt te denken aan
plaatsing van nieuwsberichten aangeleverd door derden (plaatselijke kerken, andere
organisaties).
3. Is de contactpersoon naar de technisch beheerder (Netivity) voor technische vragen,
aanpassingen in het CMS, etc.
Artikel 8: Taak functioneel beheerder
1. Is verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het geheel van www.gkv.nl. Hij/zij
heeft geen inhoudelijke uitvoerende taken, maar plant, stuurt, coördineert en evalueert.
2. Is eindverantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van de website gkv.nl en alle
omliggende componenten. (Mail-IT, Scholma's toevoer van kerkelijke gegevens, hostingplatform plaatselijke kerken bij JR Online).
3. Fungeert als centraal aanspreekpunt voor het gehele project en is als zodanig ook
betrokken bij contacten met eventuele samenwerkingspartners.
4. Onderhoudt het contact met deputaten GSP waar het gaat om het afleggen van
verantwoordelijkheden.
Artikel 9: Taak technisch beheerder
1. Is de leverancier van het CMS en de hosting. Hij levert de uiteindelijke techniek om
gkv.nl draaiende te houden en op verzoek aan te passen.
2. Legt verantwoording af aan de functioneel beheerder.
Artikel 10: Inhoud
1. De rubrieken en de basisinformatie op www.gkv.nl worden vastgesteld door de
communicatieadviseur, in aansluiting aan de doelstelling zoals beschreven in artikel 2, in
overeenstemming met het communicatiebeleidsplan van deputaten GSP.
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2.
3.
4.
5.

De redactie zal zich houden aan het bepaalde in het redactiestatuut en aan de afspraken
met de richtlijnen van de communicatieadviseur.
De redactie streeft ernaar de inhoud van www.gkv.nl zo actueel mogelijk te laten zijn.
De redactie streeft naar een objectieve berichtgeving.
Over de opname van informatie die controversieel is of waarvan het de vraag is of die de
doelstelling van www.gkv.nl dient, beslist de communicatieadviseur in overleg met
voorzitter deputaten GSP.

Artikel 11: Slotbepaling
De eindredacteur en de redactie van www.gkv.nl zullen geen activiteiten ondernemen die
strijdig zijn met de opdracht van deputaten generaal-synodale publicaties. In geval van een
meningsverschil hierover beslissen deputaten.
Bijlage
Het 1e platform gaat over de identiteit en organisatie van onze kerk. In de huidige site staan
al aardig wat stukken hierover. Deze stukken moeten herschreven worden in overzichtelijke
en moderne taal. Goed zou het zijn om in overleg met deskundigen na te gaan of de inhoud
nog klopt met de kerk die we tegenwoordig (willen) zijn. Hierbij zou de input van het
deputaatschap Dienst en Recht gevraagd kunnen worden. De internetredacteur legt de
teksten voor aan het betreffende deputaatschap en gaat het gesprek aan over hoe de
identiteit van onze kerk het beste verwoord kan worden naar de buitenwereld.
Het 2e platform is het meest interactief en vraagt dus ook op lange termijn de meeste
aandacht. Hiervoor is een gedreven en betrokken redactie nodig. Het gaat hierbij
voornamelijk om nieuwsgaring. Dat kan op een actieve manier, door bijvoorbeeld eens een
interview te doen met iemand, of een verslag te maken van een bijzondere kerkdienst (dit in
overleg met de RTV-deputaten) of andere bijeenkomst georganiseerd door onze kerken.
Aan dit platform is het Forum gekoppeld. Het forum is een reeds opzichzelfstaand
functionerend orgaan. Het is van belang dat er een goede samenwerking is tussen het 2e
platform en het forum. Het forum kan het platform attent maken op ontwikkelingen binnen
de kerken (wat houdt mensen bezig?). Verder kan het platform een aanleiding bieden voor
een discussie op het forum. Via Kerklocaties kunnen mensen de locatie van een gkv-kerk
nagaan door het land verspreid.
Webpastor. Hij behandelt vragen op geestelijk gebied. Ook hij kan een signalerende rol
vervullen. Als er bijvoorbeeld veel reacties/vragen binnenkomen over een bepaald
onderwerp, dan kan dat aanleiding zijn voor de internetredactie hier onderzoek naar te doen
en erover te publiceren. Deputaten GSP benoemt de webpastor.
Het 3e platform bestaat uit informatie die toegankelijk gemaakt moet worden. Het is van
belang dat de internetredacteur overzicht weet te scheppen in de grote hoeveelheid
informatie die er nu beschikbaar is. (Wellicht kan de Academie Theologie van de GH ons
daarbij helpen, maar ook ons eigen Documentatiecentrum kan knowhow over het
rangschikken van informatie aan ons overdragen.) Hiervoor hebben we iemand nodig die
doorzettingsvermogen heeft en die ook orde weet te scheppen in grote hoeveelheden
informatie. Een eventueel toegevoegd item zou een prekendatabase kunnen zijn. Echter
deputaten GSP hebben besloten dit niet te doen vanwege het landelijke karakter van de site
en de grote hoeveelheid preken die plaatselijke kerken al beschikbaar hebben op hun
websites.

3 Externe communicatie
Voorstel externe communicatie Generale Synode 2011
Goedgekeurd in de deputaten GSP-vergadering van 18 februari 2010
Veel van de externe communicatie rondom de GS zal plaatsvinden via de website. Binnen
gkv.nl is in de linkerkolom ruimte gemaakt voor de GS. De GS heeft dus niet langer meer een
op zichzelf staande website, maar is volledig geïntegreerd in gkv.nl. Wel is het voormalige
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webadres www.synode.gkv.nl gekoppeld aan de pagina’s van de GS op www.gkv.nl , zodat
bezoekers ook via deze weg bij de beschikbare informatie komen.
In dit document willen we aandacht vragen voor een aantal nieuwe ideeën wat betreft de
invulling van de externe communicatie. Dit voorstel gaat dus niet over alle vormen van
communicatie, maar licht er een aantal uit die wat extra aandacht verdienen.
De communicatie gebeurt met inzet van een team vrijwilligers. Enerzijds zijn dat de
redacteuren van de website, anderzijds zijn dat de medewerkers van het communicatieteam
die op hun beurt vrijwilligers inzetten voor het uitvoeren van praktische werkzaamheden.
Voor een goed verloop van de communicatie is een goed contact met DAO en in een later
stadium met het moderamen vereist. Contacten met DAO zijn reeds gelegd, de frequentie van
deze contacten/overleggen zullen naarmate het begin van de synode nadert, worden
geïntensiveerd.
Inhoud:
1. Voorstel uitgave brochure ‘Werk in de Kerk’
2. Voorstel betrekken van de scholen/leerlingen bij de synode
3. Voorstel verslaggeving tijdens de synode: ‘Website en kerkbladen’
4. Videoverslaggeving tijdens de synode: ‘Het wekelijks journaal’
5. Videoverslaggeving tijdens de synode: ‘Live-uitzending vergaderingen’
1. Voorstel uitgave brochure ‘Werk in de Kerk’
Het uitgeven van een brochure voor en na afloop van de synode is niet nieuw. Met een
brochure geven we de kerkleden een tastbaar stuk informatie in handen wat hen attent
maakt op de komende synode, maar ook inzicht geeft wat er op de agenda zal komen tijdens
de synode. Dit prikkelt om de synode te volgen, zeker als er zaken worden besproken die het
desbetreffende kerklid aangaan of interesseren. De brochure na afloop van de synode geeft
de kerkleden een goed beeld van wat er nu over een aantal zaken besloten is door de synode.
De formele besluitstukken van de synode zijn voor veel mensen te moeilijk om te lezen en te
begrijpen. Een brochure na afloop van de synode geeft een goed overzicht en ook de
mogelijkheid zaken nog eens terug te lezen. Tegelijk is het toegankelijk voor jong en oud
(+evt. digibeten) en heeft het een blijvende waarde, omdat het er nog eens ‘gemakkelijk bij
gepakt’ kan worden.
- Doel: Kerkleden informeren over zaken die door de synode worden besproken en over
besluiten die de synode heeft genomen. Door een tastbaar middel te gebruiken zoals een
brochure, geef je de mensen letterlijk iets in handen. Het is een actieve manier van
benaderen, niemand kan er omheen.
- Middel: Een brochure in full-colour, A5-formaat, 8 pagina’s.
- Doelgroep: Alle leden van de GKv.
- Plan van aanpak: Op basis van de (jaarlijkse) rapporten van de deputaatschappen, wordt
de inhoud van de 1e brochure gemaakt. De brochure verschijnt begin januari 2011.
Natuurlijk zullen niet alle deputaatschappen in de brochure aan bod komen. Er wordt een
selectie gemaakt in de onderwerpen. Als de inhoud gereed is, wordt deze voorgelegd aan
(bijvoorbeeld) een contactpersoon binnen deputaten GSP. Vervolgens wordt de inhoud naar
de vormgever gestuurd. Deze maakt de brochure in een herkenbare en aantrekkelijke stijl
op. Als de brochure de goedkeuring kan wegdragen van de communicatieadviseur, wordt de
brochure bij de drukker aangeboden voor vermenigvuldiging.
De drukker kan de verzending naar de kerken verzorgen. Gezien ervaringen in het verleden
is het aan te bevelen de verzending in handen te leggen van deputaten GSP, aangezien deze
beschikt over een actuele lijst van postadressen voor de kerken. Dit moet echter nog wel
overlegd worden.
Voor de 2e brochure geldt dezelfde gang van zaken. De inhoud wordt gebaseerd op de
verslagen die gemaakt zijn van de synodevergaderingen. De inhoud wordt niet gekeurd door
deputaten GSP, maar door het moderamenlid dat belast is met communicatie. De brochure
verschijnt na afloop van de synode.
Budget-aanvraag: € 6.000,= per brochure bij oplage van 49.000 exemplaren.
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Voor uitgifte van twee brochures dus € 12.000,=.
2. Voorstel betrekken van de scholen/leerlingen bij de synode
Jongeren zijn het kapitaal en de toekomst van de kerk. Betrokkenheid en serieus genomen
worden is voor deze groep erg belangrijk. Daarom willen we hen op een voor hun
aansprekende manier betrekken bij hoe de kerk is georganiseerd en dan vooral hoe een
generale synode werkt. Dit willen we doen door een soort Lagerhuis (debatprogramma)
voor hen te organiseren.
- Doel: Jongeren bekend maken met het functioneren van de generale synode van de GKv.
Inzichtelijk maken hoe de kerkelijke weg werkt. Hierdoor meer betrokkenheid
bewerkstelligen bij eigen kerk.
- Middel: De leerlingen krijgen lesmateriaal op school aangeboden met daarin informatie
over de generale synode en de werking ervan. Ter afsluiting organiseren de jongeren een
eigen generale synode, dit indien mogelijk gecombineerd met een bezoek aan de GS te
Harderwijk.
- Doelgroep: leerlingen uit de 3e klas HAVO/VWO.
- Beoogde scholen:
- GVO Midden-Nederland: Guido de Brès.
• 3 locaties in Amersfoort
• 1 locatie in Arnhem
- GVO Groningen: Gomarus College
• Groningen, Assen, Drachten, Leeuwarden, Zuidhorn
- GVO Westelijk Nederland: Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad
• Rotterdam, Rijswijk
- GVO Oost-Nederland: Greijdanus
• Zwolle, Hardenberg, Enschede, Meppel
- Plan van aanpak:
- We benaderen studenten van de GH/CHE om een aantrekkelijk lesprogramma te
ontwikkelen. Compleet met het begeleiden van het organiseren van een generale
synode of een bezoek aan de GS.
- We benaderen de docenten godsdienst met een voorstel om het lesprogramma in te
passen in hun lessen. Ook vragen we naar hun ideeën over de praktische invulling
van dit voorstel.
- De lessen over de synode zouden na de kerstvakantie (2010) van start kunnen gaan.
Dit is afhankelijk van de planning van de synode.
- Wanneer de synode is begonnen met vergaderen zou er tijd ingepland kunnen
worden voor de leerlingen. Dit moment moet worden afgestemd met het moment
waarop de lessen beginnen, zodat er niet teveel tijd zit tussen het afronden van de
lessen en het bezoeken van de GS.
- De school heeft twee keuzemogelijkheden:
 de school organiseert een GS op de eigen school en laat leerlingen met elkaar
debatteren over kerkelijke zaken die zijzelf op de agenda hebben gezet (of die
zijn ingediend door leerlingen uit de gehele school).
 de school organiseert een uitstapje naar de GS in Harderwijk. De leerlingen
debatteren daar met synodeleden over kerkelijke zaken die de jongeren op de
agenda hebben gezet.
- Budget-aanvraag: PM (offerte aangevraagd bij GH/CHE).

3. Voorstel verslaggeving tijdens de synode:‘Website en kerkbladen’
Juiste en actuele informatie geven vanuit de GKv zelf naar de achterban toe, is van groot
belang. Op de vorige synode is een synodelid belast geweest met de verslaggeving van de
synodevergaderingen op de website. Deze verslagen waren niet altijd objectief. Het
moderamen kon zich niet altijd vinden in de verslaggeving. Ook bleek dat het synodelid, a.g.v.
zijn grote takenpakket, niet altijd in staat was een verslag te publiceren in aansluiting op de
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vergadering. Actualiteit ging zo verloren. Om alles soepel te laten verlopen, willen we
voorstellen de verslaggeving te laten doen door een webredacteur in samenwerking met het
moderamenlid dat is belast met communicatie.
- Doel: Achterban snel en correct informeren over wat er is besproken op de
synodevergaderingen.
- Middel: Door middel van een telefonisch vraaggesprek met een vast moderamenlid,
vergaart de webredacteur de informatie die nodig is voor het maken van een kort
nieuwsbericht/verslag. Dit verslag plaatst zij op de website en verstuurt zij naar de
plaatselijke kerkbladen en GKv-nieuwsbrief.
- Doelgroep: Leden van de GKv en andere kerken. Bezoekers van gkv.nl. Abonnees van de
GKv-nieuwsbrief.
- Plan van aanpak: De webredacteur wordt in contact gebracht met het moderamenlid dat
belast is met communicatie. Onderling maken zij afspraken over het tijdstip van het
wekelijks telefonisch vraaggesprek. Dit zal aan het eind van elke vergaderdag moeten
plaatsvinden, zodat bezoekers van de website zo snel mogelijk op de site kunnen lezen
wat er besproken is. Voor dit interview ontwikkelen we een sjabloon, zodat elk verslag
dezelfde opbouw heeft. Nadat de redacteur het interview heeft verwerkt tot een verslag,
legt hij/zij dit per e-mail voor aan het moderamenlid. Het moderamenlid reageert nog
diezelfde dag en geeft akkoord voor publicatie, eventueel voorzien van enkele
aanpassingen in het verslag. De webredacteur publiceert direct na akkoord het verslag
op de website en verstuurt het verslag ook naar de redacties van de kerkelijke bladen en
de GKv-nieuwsbrief.
- Budget-aanvraag: € 500,=.
4. Videoverslaggeving tijdens de synode: ‘Het wekelijks journaal’
De nieuwe website gkv.nl biedt mogelijkheden die we tot nu toe nog niet ten volle benutten.
Bijvoorbeeld de mogelijkheid om met behulp van video verslag te doen van de
synodevergaderingen. Bewegend beeld trekt altijd de aandacht en verlaagt de drempel om
informatie tot je te nemen.
- Doel: Achterban op een laagdrempelige en snelle manier informeren over wat er is
besproken op de synodevergadering.
- Middel: Met behulp van video een wekelijks journaal maken waarin een moderamenlid
in beeld komt die geïnterviewd wordt over wat er is besproken op de vergadering. Het
filmpje wordt op de website gepubliceerd. Tevens wordt de mogelijkheid geboden het
journaal te downloaden, zodat elke kerk met de beamer het filmpje de zondag erop kan
vertonen in de kerk.
- Doelgroep: Achterban en leden van andere kerken. Bezoekers van gkv.nl.
- Plan van aanpak: De faciliteiten voor het maken van een filmpje levert LPB. De
webredacteur of een andere vrijwilliger, krijgt een duidelijke instructie hoe de
apparatuur te bedienen en welke vragen er gesteld moeten worden. Het moderamenlid
dat belast is met de communicatie, zal het interview geven. De redacteur en het
moderamenlid maken hiervoor van tevoren duidelijke afspraken over tijd en plaats van
het te voeren vraaggesprek. Het makkelijkst is het dit te plannen op zaterdagavond
aansluitend aan het diner. Mochten er tijdens het avondprogramma nog zaken
besproken worden of besluiten genomen worden die velen aan het hart gaan, dan kan er
besloten worden het interview na afloop van het avondprogramma te houden. Zo niet,
dan volstaat een vooruitblik naar het avondprogramma.
Voordat de camera gaat draaien, bespreken de redacteur en het moderamenlid wat er op het
journaal moet komen. Het interview mag niet langer duren dan vijf minuten en moet een
korte impressie geven van waar de synode die week mee bezig is geweest.
Het journaal moet in een keer goed opgenomen worden. Als dat gelukt is, wordt het dezelfde
dag op de website geplaatst.
Met behulp van een mailing worden de kerken attent gemaakt op de mogelijkheid het
journaal te downloaden en ’s zondags in de kerkdiensten te vertonen.
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Budget-aanvraag: € 1.500,=

5. Videoverslaggeving tijdens de synode: ‘Live-uitzending vergaderingen’
Er zijn genoeg gemeenten waarbij je de kerkdienst virtueel kunt bijwonen. We zijn al aardig
gewend aan dit fenomeen en menig mens maakt hiervan dankbaar gebruik. Iets dergelijks
zouden we voor de duur van de synode ook kunnen bewerkstelligen. Door (openbare)
vergaderingen live uit te zenden kunnen mensen de besluitvorming van a tot z volgen. Dit zal
waarschijnlijk ook meer inzicht geven in hoe en waarom bepaalde besluiten genomen
worden.
- Doel: Achterban en anderen gelegenheid geven de synode live te volgen. Met als
achterliggend doel dat zij hierdoor meer inzicht krijgen in het hoe en waarom bepaalde
besluiten genomen worden. Meer begrip levert een groter draagvlak op voor het
implementeren van de besluiten in de kerken.
- Middel: Twee videocamera’s (een gericht op de sprekersstoel en een op het moderamen)
leggen de vergaderingen vast. De camera’s zijn doorgeschakeld met de website,
waardoor een live-verbinding en uitzending wordt bewerkstelligd. Een team
vrijwilligers draagt zorg voor het bedienen van de camera’s en andere technische zaken.
- Doelgroep: Achterban en andere kerken. Bezoekers gkv.nl.
- Plan van aanpak: De faciliteiten levert LPB. Het communicatieteam (CT) zorgt voor een
team vrijwilligers, dat de live-uitzendingen zal verzorgen. Het LPB geeft dit team een
duidelijke instructie over hoe zij de apparatuur moeten bedienen en over hoe zij een
live-uitzending via de website tot stand moeten brengen. Het CT zorgt voor een goede
logistiek wat betreft alle zaken die geregeld dienen te worden rondom het tot stand
brengen van de uitzendingen. Het CT is aanspreekpunt als het gaat om wijzigingen in de
planning e.d.
- De vrijwilliger die de uitzending verzorgt, is gedurende de gehele vergadering aanwezig
om toe te zien op de werking van de apparatuur en de live-uitzending op de website.
Vanuit de LPB wordt een contactpersoon voorgedragen die de vrijwilliger kan bellen in
geval van ‘technische’ nood.
- Budget-aanvraag: € 1.000,= eenmalig en € 100,= per vergaderweekend (dit is
afhankelijk of er een uitzending is of niet)

4 Samenstelling
De generale synode van Zwolle-Zuid 2008 heeft de volgende personen benoemd in het
deputaatschap generaal-synodale publicaties.
H. Gort
A. Hoksbergen
J. H. Kuiper
M. Oosterhoff
D. Scheepstra
G. Wisselink
M. van Veelen
Het deputaatschap wees M. van Veelen aan als voorzitter, J. H. Kuiper als secretaris en
A. Hoksbergen als penningmeester.
Het deputaatschap heeft in de afgelopen periode zijn werk kunnen doen;
br. Marnix Oosterhof moest wegens persoonlijke redenen zijn medewerking aan het
deputaatschap staken.
Het deputaatschap is in zijn werkzaamheden bijgestaan door B. Jonker, directeur LPB.
Mevrouw M. Oosten is voor vier uur per week in dienst van het deputaatschap voor
werkzaamheden rond communicatie.
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