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Synodejaar
Ook dit jaar was aan te merken als synodejaar. Twee dossiers, namelijk van de Theologische Universiteit
en de Herziening Kerkorde, waren in 2014 tijdens de synode van Ede nog niet afgehandeld.
In januari kwam de synode in Ede bijeen ter afhandeling van zaken rond de Herziening kerkorde en de
benoeming van de docenten Burger en te Velde als docent Systematische Theologie. In juni volgde de
bespreking van de zaken rond de samenwerking van de Theologische Universiteit en de benoeming van
prof. De Boer.
De wijze van vergaderen in een conferentieoord is positief ontvangen. Gedurende die dagen ontstond een
groepsproces dat de effectiviteit van vergaderen ten goede is gekomen. De synode besloot om de volgende
synode geheel te laten plaatsvinden in Mennorode in Elspeet, temeer daar dit ook financiële voordelen
met zich meebrengt.
De acta van de synode zijn inmiddels beschikbaar en geplaatst op de website gkv. Ook is een papieren
uitgave verzorgd door Boekhandel Riemer-Walinga.
Financiën synode
De kosten van de synode van Ede zijn helaas niet binnen het daarvoor bepaalde budget gebleven. Een
analyse van deze kosten heeft geen duidelijke reden voor deze afwijking opgeleverd. Vooral de kosten van
de personele ondersteuning kwamen hoger uit. Hiermee zal bij de begroting voor de komende periode
rekening worden gehouden.
Samenstelling deputaatschap
In de samenstelling van het deputaatschap kwam verandering. Ons deputaatschap bestaat uit de volgende
personen: H. Gort, P. Jonkman (vz), J.A. Knepper, A.H. Stoit en Lydia Postma-Douma is ambtelijk secretaris.
Afscheid werd genomen van ds. J.W. van der Jagt en ds. W.F. Wisselink. De laatste werd door de synode
benoemd in het deputaatschap m/v en ambt, De synode van Ede benoemde ds. J.W. Boerma en ds. J.B. de
Rijke als nieuwe deputaten administratieve ondersteuning.
Bij de synode van Meppel zullen de griffier van de synode (P. Jonkman) en de notulist van de synode (A.H.
Stoit) voor het laatst in functie zijn. Gezocht wordt naar opvolgers van beiden.
Organisatie kerkverband
Een taak van DAO is om na te gaan of er mogelijkheden zijn om de organisatie van ons kerkverband te
stroomlijnen. Er wordt veel gedaan binnen de kerken en velen zijn daarbij betrokken. Niet alleen uit
oogpunt van efficiency maar ook om financiële redenen moet hiernaar worden gekeken. Naast DAO is ook
het nieuwe deputaatschap kerkelijke lasten hierbij betrokken. Enkele gesprekken hierover zijn gevoerd.
Een enquête onder synodeleden en enkele andere informanten om te komen tot een jaarlijkse synode
leverde als resultaat dat hiervoor te weinig draagvlak bestaat, naast praktische bezwaren. Wel kwam
hieruit naar voren de wens om het werk ten behoeve van de synode te stroomlijnen. Onder andere door
het waar mogelijk samenvoegen van deputaatschappen. Voor de komende synode zullen hiervoor
voorstellen worden gedaan.
Kerkboek
De synode van Ede rondde de bespreking over de samenstelling van het nieuwe kerkboek af. Helaas was
het niet mogelijk om snel na afloop van deze synode tot uitgave te komen. Zaken rond auteursrechten en
vaststelling van de definitieve teksten vroeg meer tijd dan verwacht. In de loop van 2016 zal nu het
kerkboek verschijnen.

Synode Meppel
Inmiddels is de voorbereiding van de volgende synode al weer begonnen. De kerk Van Meppel is
aangewezen als samenroepende kerk. Een aantal keren is overleg geweest met DAO. De rol van de
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samenroepende kerk zal een andere zijn dan tot dusver, daar het leeuwendeel van de vergaderingen zal
plaatsvinden in Mennorode in Elspeet.
Volgens planning zal de synode samenkomen in januari 2017. Momenteel lijkt het erop dat verzocht zal
worden om eerder bij elkaar te komen, in het bijzonder in samenhang met de plannen rond de vergaande
samenwerking van onze Theologische Universiteit in een Gereformeerde Theologische Universiteit.
Daarin gaan naar verwachting ook op de Theologische universiteit van de CGK en de Predikantenopleiding
van de NGK. Ook participeert de Gereformeerde Bond binnen de PKN.
Wanneer deze plannen doorgaan zal naar verwachting de synode in november 2016 bijeen komen. De
vraag is nog of daarmee de hele synode eerder zal beginnen of dat dit dossier in een aparte zitting,
voorafgaande aan de synode zal plaats vinden.
Communicatie
Communicatie is onderdeel van het takenpakket van DAO. Deze communicatie richt zich vooral op de
kerken en de kerkleden, maar daarnaast ook op anderen die informatie zoeken over de GKv.
Een belangrijke vorm van communicatie is de website www.gkv.nl, die in deze periode is vernieuwd.
Na de synode van Ede werd een brochure uitgegeven met daarin een samenvatting van de besluiten van
de synode.
De communicatiemedewerker, Maaike Oosten-de Jong, is de eerstverantwoordelijke voor de uitvoering
van het communicatiebeleid. Het ontwikkelen van een geactualiseerd communicatiebeleid is inmiddels ter
hand genomen.
De GKv-nieuwsbrief verscheen regelmatig.

