
De NGK-GKv nieuwsbrief in het kort  

 

De NGK-GKv nieuwsbrief is het communicatiemiddel bij uitstek van de landelijke 

commissies* en toerustingsorganisaties, die hun werk verrichten ten dienste van de 

plaatselijke kerken. Zij stellen u door middel van de nieuwsbrief op de hoogte van 

hun werk en vragen tegelijk om betrokkenheid en gebed.  

Deze commissies en organisaties zijn doorgaans met een bepaalde taak op een specifiek terrein 

aan het werk in opdracht van de generale synode (GKv) en de landelijke vergadering (NGK). 

Voorbeelden van werkterreinen zijn liturgie, de aanstaande hereniging van GKv en NGK, de 

opleiding van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk en diaconaat.  

De synode en landelijke vergadering werken sinds 2020 intensief samen. In het traject op weg 

naar hereniging van de twee kerkverbanden zijn ook veel NGK- en GKv-commissies die 

oorspronkelijk naast elkaar bestonden gezamenlijk aan het werk of zelfs al helemaal gefuseerd 

tot één commissie of organisatie.  

Met welk doel? 
De commissies en toerustingsorganisaties houden u als ontvanger van de nieuwsbrief dus 

allereerst op de hoogte van hun werk, maar vaak vragen ze ook om betrokkenheid en/of 

deelname. Doordat plaatselijke kerken langs deze weg steeds meer bekend raken met de 

expertise die landelijk aanwezig is en met landelijke ontwikkelingen, kunnen ze daar ook 

gemakkelijker gebruik van maken en bij betrokken worden.  

Voor wie? 
De nieuwsbrief wordt sowieso gestuurd naar de scriba’s en predikanten uit beide 

kerkverbanden, en verder naar iedereen die zich op de nieuwsbrief geabonneerd heeft. Ook als 

u eerder geabonneerd was op de nieuwsbrief van de Regiegroep Hereniging ontvangt u deze 

nieuwsbrief. De nieuwsbrief van de Regiegroep bestaat niet meer zelfstandig, maar is opgegaan 

in deze nieuwsbrief. Op www.gkv.nl en op www.ngk.nl staat een aanmeldlink en een 

archiefknop naar eerder verschenen nieuwsbrieven.  

U kunt zich ten allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief staat een 

afmeldlink.  

Wat kunt u doen met de nieuwsbrief? 
Behalve dat u door middel van de nieuwsbrief zelf geïnformeerd wordt, kunt u de inhoud ervan 

ook gebruiken om mensen in uw omgeving of gemeente op de hoogte te stellen. De inhoud is 

vrij te gebruiken op de website van uw kerk, en mag ook verspreid worden via de nieuwsbrief, 

het kerkblad of de gemeenteapp van uw kerk.  

 

* waar het woord ‘commissie’ staat, kan in sommige gevallen ook het woord ‘deputaatschap’ 

gelezen worden. Omwille van de leesbaarheid wordt dat echter niet steeds expliciet vermeld.  

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij communicatie@ngk-gkv.nl.  

http://www.gkv.nl/
http://www.ngk.nl/
mailto:communicatie@ngk-gkv.nl

