BELEIDSPLAN

Voorgenomen fusie Confessioneel Gereformeerd Beraad met Confessionele Vereniging
Verheugd is het hoofdbestuur dat na een aantal jaren van groeiende samenwerking over enkele maanden de
voorgenomen fusie van het Confessioneel Gereformeerd Beraad met de Confessionele Vereniging hopelijk een
feit is. De nauwe samenwerking komt voort uit een sterke geestverwantschap met elkaar. Vanuit het centrum
van ons geloof (Jezus Christus, de Gekruisigde en Opgestane Heer) willen we in de Protestantse Kerk staan; om
de kerk vanuit Schrift en belijdenis bij het gereformeerd belijden te bepalen. Samen met anderen in de kerk
proberen we deze opdracht voor deze tijd vorm te geven op alle terreinen van het leven. Samen staan we ook
sterker in het getuigenis van Christus. Veel leden hebben in de afgelopen jaren aangedrongen op een fusie van
de beide verenigingen. Wij hopen door een fusie nieuw elan te krijgen en samen dienstbaar te zijn in de volle
breedte van de Protestantse Kerk in Nederland. Het valt ook niet meer uit te leggen dat in de Protestantse Kerk
twee confessionele verenigingen bestaan met hetzelfde doel. Wij hopen door een fusie aantrekkelijker te
worden voor gemeenteleden, studenten en predikanten. Vorig jaar is op de ledenvergadering van 9 april 2019
een voorstel tot een fusie van de beide verenigingen unaniem door de aanwezige leden aangenomen. In het
afgelopen jaar hebben we de fusieplannen uitgewerkt. De uiteindelijke beslissing over de fusie nemen de leden
als de concept-statuten van de nieuwe vereniging ter goedkeuring aan hen worden voorgelegd op twee aparte
ledenvergaderingen van het CGB en de CV in september en oktober 2020.

Ledenvergaderingen najaar 2020
Met het oog op de aanstaande fusie houdt het CGB in het najaar 2 ledenvergaderingen.
Vanwege statutaire regels houden wij D.V. op maandag 14 september om 11.00 uur de eerste algemene
ledenvergadering in ‘De Schakel’, te Nijkerk. Alles natuurlijk volgens de richtlijnen van het RIVM. Op deze
ledenvergadering worden u de concept-statuten van de nieuwe vereniging voorgelegd met de vraag of de leden
daarmee instemmen. Op deze vergadering dient 3/4 van de leden aanwezig te zijn, waarvan 75% voor moet
stemmen wil de fusie van de zijde van het CGB doorgang kunnen vinden. Omdat het hoogst onwaarschijnlijk is
dat zoveel leden aanwezig zullen zijn en het ook niet geoorloofd is vanwege de coronamaatregelen, kan op deze
vergadering geen beslissing genomen worden. Wij zien deze vergadering dan ook als een pro-forma
vergadering.
Vervolgens houden wij D.V. op dinsdag 27 oktober mei om 10.00 uur de tweede algemene ledenvergadering,
ook in ‘De Schakel’ te Nijkerk. Daarbij houden wij ons natuurlijk aan de RIVM voorschriften. In deze vergadering
worden dan opnieuw de concept-statuten van de nieuwe vereniging aan de leden voorgelegd. Een quorum
(minimum aantal aanwezigen) is op deze vergadering niet meer nodig. Als 75 % van de aanwezigen dan voor
stemt, zijn de nieuwe statuten aangenomen en kan de fusie van de zijde van het CGB doorgaan. Onze hoop is
dat veel leden (max. 100) zich zullen aanmelden voor deze tweede ledenvergadering.
Tegelijkertijd, maar wel separaat van onze ledenvergadering, houdt de Confessionele Vereniging ook haar
algemene ledenvergadering over de concept-statuten. Het zullen, naar wij aannemen, feestelijke vergaderingen
worden, waarbij wij, na aanneming van de statuten, het startschot geven van de nieuwe Confessionele
Beweging in de Protestantse Kerk. In wezen is het een kleine mijlpaal in de geschiedenis van onze kerk. Er begint
een nieuwe beweging met oude wortels, die getuigt van Jezus Christus, onze Heer en Verlosser.
Na de algemene ledenvergaderingen en (hopelijk) de start van de nieuwe gefuseerde vereniging en lunch houdt
de nieuwe beweging ’s middags haar conferentie. Het onderwerp zal zijn: De erfenis van Bonhoeffer voor de
kerk van vandaag. Professor Edward van ’t Slot, kenner van Bonhoeffer, zal hierover een lezing houden. Naar
een tweede spreker wordt gezocht.

Taakgroepen
Het hoofdbestuur voert een aantal werkzaamheden uit om de doelstelling van de vereniging te concretiseren.
Zij doet dat al enige jaren in nauwe samenwerking met het hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging. Deze
intensieve samenwerking verrichten wij onder de naam ‘Confessionele Beweging’. Ter ondersteuning van de
werkzaamheden wordt het hoofdbestuur ondersteund door de taakgroepen.
Taakgroep Gemeente en Theologie
De taakgroep ‘Gemeente en Theologie’ heeft binnen de Confessionele Beweging tot taak een overkoepelende
denktank te zijn voor alle zaken die betrekking hebben op beide in de naam genoemde terreinen.
De werkzaamheden van deze taakgroep omvatten de volgende zaken:
- inhoudelijke sturing geven aan de voorjaarsconferentie; In verband met de coronacrisis is de
voorjaarsvergadering verschoven naar dinsdag 27 oktober. Het onderwerp zal dan zijn: De erfenis van
Bonhoeffer.
- inhoudelijke sturing geven aan de ontmoetingsdag in het najaar; Deze zal dit jaar op 3 oktober worden
gehouden.
- formuleren van jaarthema’s: In 2020 is het jaarthema de erfenis van Bonhoeffer.
- verzorgen van publicaties; In de boekenreek ‘Geloven op Goede Gronden’ is een bezinningsboekje
verschenen over ‘Voltooid Leven’.
- denktank vormen voor de Confessionele Beweging met betrekking tot ontwikkelingen in kerk en
maatschappij;
- Confessioneel-Credo, de periodiek van de Confessionele Beweging
- Stemmen uit de Schrift (prekenserie);
- onderhouden van contact met universiteit, hoogleraar en studenten waartoe een werkgroep ‘Universiteit en
Studenten’ is geformeerd.
- het contact met de kindernevendienstmethode ‘Vertel het maar’.
Universiteit en Studenten
Deze nieuw gevormde werkgroep binnen de taakgroep Gemeente en Theologie heeft tot doel:
- een (nadere) kennismaking met studenten en hen vertrouwd maken met het confessionele gedachtegoed;
- een (nadere) kennismaking van studenten met de Confessionele Beweging;
- het tot stand brengen en bevorderen van onderlinge ontmoeting tussen confessioneel georiënteerde
studenten van verschillende universiteiten;
- ontmoetingen van studenten met de hoogleraar van de Confessionele Vereniging organiseren.
Tevens is deze werkgroep een belangrijke ontmoetingsplek van de Confessionele Beweging en de bijzonder
hoogleraar.
Ook de aanvragen van een boekenbeurs, de gesprekken met de aanvragers en de beoordeling van de aanvragen
worden door deze werkgroep verzorgd.
Stichting ‘Schrift en Belijden’
De stichting Schrift en Belijden dient binnen de taakgroep Gemeente en Theologie als stichting tot uitgave van
bijvoorbeeld de reeks ‘Geloven op Goede Gronden’ waarin reeds vijf delen verschenen zijn. Voorbereidingen
voor een nieuwe uitgave (in de loop van 2020) zijn in volle gang. Het blijft de bedoeling om het oog gericht te
houden op het brede confessionele veld in onze Protestantse Kerk in Nederland. Het doel om dit veld te
bedienen tracht de stichting te bereiken door onder andere de uitgaven in de genoemde reeks.
Het werk van de stichting blijft doorgaan. Ondersteuning van het werk blijft daarom niet alleen welkom maar
ook noodzakelijk. Om de uitgave van delen in de reeks ‘Geloven op Goede Gronden’ mogelijk te maken
investeert de Confessionele Beweging daarin.
Voor deze stichting doen wij een beroep op de leden van de Confessionele Beweging. Ook willen wij u vragen
de stichting aan te bevelen bij kerkenraden, afdelingen, sympathisanten en dergelijke.

Confessioneel-Credo
De traditie getrouw verschijnt een periodiek dat nauw verwant is aan de Confessionele Vereniging en het
Confessioneel Gereformeerd Beraad. De voorpagina wordt verzorgd door confessionele predikanten die aan
het blad verbonden zijn. Er is telkens een hoofdartikel over een onderwerp uit de publieke opinie. Daarnaast
zijn er deelrubrieken over theologie, de kindernevendienstmethode ‘Vertel het maar’, cultuur, geloof, kerk,
gemeentewerk, samenleving en wereldwijd. Tevens bevat het blad een meditatie, geschreven door daartoe
uitgenodigde confessionele predikanten. Daarnaast worden er vier keer per jaar themanummers uitgegeven.
De huidige naam van het blad is: Confessioneel-Credo. De organisatie van het blad is zelfstandig en het wordt
uitgegeven door de BDU in Barneveld. Er is zeker wel sprake van grote samenwerking met de Confessionele
Beweging. In de wintermaanden is de uitgave één keer per twee weken en in de zomermaanden één keer per
drie weken. Gepoogd wordt zo te schrijven dat ons blad dienstbaar kan zijn voor predikanten en andere
ambtsdragers, maar ook voor het geïnteresseerde gemeentelid. Echt iets voor de zondagmiddag om bij te
blijven bij allerlei ontwikkelingen in geloof, kerk en leven.
Prekenserie ‘Stemmen uit de Schrift’
“Stemmen uit de Schrift… er is nog maar één prekenserie die in de Protestantse Kerk zowel op papier als digitaal
wordt uitgegeven. Zegge en schrijve één, en dat is deze. Hou die serie erin en zorg er alstublieft voor dat uzelf,
uw familie en relatie, uw kerkenraad of uw bestuur een abonnement op deze maandelijkse twee-preken-metliturgie-editie heeft. De prijs wordt laag gehouden. Daar hoeft u het niet om te laten.” Deze wervende zinnen
schreven wij onlangs in de hoop dat er een aantal abonnees bij zouden kunnen komen. We willen graag groeien.
Het is een gemiste kans wanneer confessioneel denkende mensen, gemeenten en kerken niet eens de Stemmen
uit de Schrift op hun tafel krijgen. En zeg nu niet dat we evengoed andere preken of kerkdiensten kunnen
downloaden. Vaak hebben die een lokale geur en kleur, en soms komen ze uit een totaal andere hoek. Daardoor
mis je de eigenheid en herkenbaarheid die je zoekt. We bogen op een confessionele verantwoorde prekenserie,
in de lijn van Bijbel, heilsfeit en christocentrische belijdenis, toegepast op het gemeenteleven en het persoonlijk
geloofsleven. De preken zijn bedoeld om voor persoonlijke geloofsopbouw, voor het geval dat er geen dominee
is en voor het geval een opening verzorgd moet worden.
Sinds januari 2019 verzorgt Drukkerij De Waard, Sliedrecht/Houten, het drukwerk.
Leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen
De Confessionele Vereniging/Confessionele Beweging heeft vanaf 1 september 2012 een bijzondere leerstoel
gevestigd aan de Rijksuniversiteit Groningen, die thans bezet wordt door prof. dr. Edward van ’t Slot. Zijn
opdracht is werkzaam te zijn op het gebied van de systematische theologie, met bijzondere aandacht voor de
relatie tussen de kerk en de cultuur van 21e eeuw. Door middel van deze bijzondere focus wordt het facultaire
profiel ‘Religie en Cultuur’ expliciet verbonden met het maatschappelijke veld van waaruit de Confessionele
Beweging opereert. Mede door deze bijzondere leerstoel kan de Confessionele Beweging een zinvolle bijdrage
leveren aan de opleiding van predikanten en hun permanente educatie. De Vereniging tot vestiging van
Bijzondere Leerstoelen, meestal kortweg aangeduid als het ‘Leerstoelenfonds’, bestaat al heel lang. Als
oprichtingsdatum vermelden de statuten 14 juni 1905. Het Leerstoelenfonds valt sinds 2016 onder de
Taakgroep Gemeente en Theologie. Uiteraard zit er aan zo’n bijzondere leerstoel een kostenplaatje. Aan de
leden van de Confessionele Beweging wordt een beroep tot een bijdrage gedaan om zorg te dragen voor de
continuïteit van de leerstoel.
Studietoelage
De Confessionele Vereniging/Confessionele Beweging stelt jaarlijkse toelagen beschikbaar aan studenten
theologie. Deze toelage is allereerst bedoeld voor de aanschaf van extra studieboeken, maar wordt in
uitzonderingsgevallen ook voor andere studiedoeleinden verstrekt.
Voor een toelage komen in aanmerking studenten die
- lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland;
- instemmen met het doel van de Confessionele Vereniging/Confessionele Beweging;
- gerechtigd zijn tot het afleggen van examens in een faculteit der Godgeleerdheid.
- Op gemeenten of particulieren die financieel willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de
(confessionele) studenten, wordt een beroep gedaan.

Stichting ‘Vertel het maar’
- stelt verhalen samen die die direct aansluiten bij het bijbels getuigenis;
- ontwikkelt materiaal dat direct bruikbaar is in het kinderwerk op de zondagmorgen;
- schrijft u goede achtergrondinformatie voor kinderwerk en prediking;
- schrijft gevarieerde verwerkingen voor de kinderen.
Opgezet vanuit de kring van het Confessioneel Gereformeerd Beraad en de Confessionele Vereniging
(Confessionele Beweging) zet ‘Vertel Het Maar’ sinds 1994 in om Gods Woord zo aan kinderen door te geven
dat ze het kunnen begrijpen, dat ze dicht bij de originele woorden kunnen komen. Steeds meer mensen weten
zich geroepen om hieraan hun beste krachten te geven. Vertel het maar heeft een mooie kring medewerkers.
Sinds 2016 is het materiaal helemaal digitaal geworden. Steeds vaker kregen de samenstellers uit het land
vragen naar digitale verhalen en verwerkingen. En nu het zover is krijgen de samenstellers bijna alleen maar
positieve reacties. Uiteraard staat de redactie de niet stil. In overleg met de gemeenten en de kinderwerkers
wordt voortdurend gezocht naar verbetering van het materiaal.
Informatie is te krijgen op de eigen website www.vertelhetmaar.nl.
Vragen kunt u stellen op secretaris@vertelhetmaar.nl of info@vertelhetmaar.nl.

Taakgroep Organisatie
De Taakgroep Organisatie houdt zich bezig met:
- de voorbereiding en uitvoering van de ledenvergadering, conferenties en (regionale)
ontmoetingsdagen in goed overleg met de Taakgroep Gemeente en Theologie;
Dit jaar staat er weer een ontmoetingsmorgen gepland op 3 oktober en de ledenvergadering en conferentie
op dinsdag 27 oktober. Op de ledenvergadering wordt dan het fusievoorstel met de Confessionele Vereniging
voorgelegd. De conferentie zal die middag gaan over Bonhoeffer.
- alle voorbereidingen die nodig zijn voor de fusie tussen het Confessioneel Gereformeerd Beraad en de
Confessionele Vereniging. Zij onderhoudt contact met de notaris en draagt zorg voor de concept-statuten
van de nieuwe vereniging. Ook organiseert zij de ledenvergaderingen op 14 september voor het CGB, op 3
oktober voor de CV en de tweede ledenvergaderingen op 27 oktober waarop de concept-statuten ter
goedkeuring aan de leden van CGB en CV worden voorgelegd.
- het onderhouden van contacten en het ontmoeten van de vertegenwoordigers van de
regionale commissies en plaatselijke afdelingen; en het samenvoegen van adressen op het niveau van de
regio’s en de afdelingen;
- het werven van leden c.q. steunleden van het Confessioneel Gereformeerd Beraad en van de Confessionele
Vereniging;
- alle andere activiteiten die het goed functioneren van het Confessioneel Gereformeerd Beraad/
Confessionele Beweging bevorderen.

Taakgroep Communicatie
De afgelopen jaren zijn voor de taakgroep Communicatie een periode van rust geweest, omdat binnen de
vergaderingen van de hoofdbesturen van CGB en CV alle aandacht is geweest voor de voortgang en integratie
van de activiteiten van beide verenigingen. Daartoe behoren ook de activiteiten op het gebied van
communicatie. De digitale communicatie binnen het CGB is minder dan bij de CV. Er nog veel schriftelijke
communicatie via de ‘post’ bij het CGB. Dat houdt verband met de leeftijd van onze leden. Het afstemmen van
de communicatie van beide verenigingen en de (digitale) versterking ervan vraagt, nu CGB en CV op het punt
staan van fuseren, alle aandacht. Ook is de taakgroep actief in de versterking van de (digitale) communicatie
van de Confessionele Beweging naar buiten. Daarbij wordt ook meegenomen het werk van de stichting Schrift
en Belijden voor de al verschenen en toekomstige uitgaven en het werk van de stichting Vertel het maar.

Taakgroep Financiën en Administratie
De doelstelling van de taakgroep Financiën en Administratie is het beheren van financiën van het Confessioneel
Gereformeerd Beraad en de Confessionele Vereniging (Confessionele Beweging) en de geldstromen voor en
binnen de onderscheiden taakgroepen en commissies. De taakgroep heeft onder andere de taak om de
begroting op het geheel van de financiën van het Confessioneel Gereformeerd Beraad en de Confessionele
Vereniging op te stellen. Ook draagt de taakgroep zorg voor samenwerking met andere taakgroepen voor
fondswerving voor de onderscheiden activiteiten. De taakgroep draagt ook zorg voor de afhandeling en
administratie van legaten, donaties en collecten enz. Ook draagt de taakgroep zorg voor het ineen schuiven van
de financiën van de beide verenigingen met het oog op de fusie.
Commissie voor financiële zaken
De commissie adviseert desgevraagd het hoofdbestuur t.a.v. het beleid m.b.t. financiële aangelegenheden (het
beheer van de financiële middelen en fondsen).
De commissie adviseert desgevraagd de penningmeester van hethHoofdbestuur bij het onderhouden van
contacten met en het begeleiden van de regionale commissies c.q. plaatselijke afdelingen m.b.t. financiële
aangelegenheden. De commissie treedt ook op als kascommissie.
Steunfonds voor Predikantsplaatsen
Het doel van het Steunfonds voor Predikantsplaatsen is om daar bij te springen, waar aan de wens tot
confessionele prediking om financiële redenen niet kan worden voldaan. Door middel van een incidentele
bijdrage of garantstelling uit het Steunfonds wordt het voortbestaan c.q. het stichten van een predikantsplaats
van confessionele signatuur bevorderd. Het Steunfonds werd eind 1988 in het leven geroepen. Enkele
confessionele gemeenten deden er, niet tevergeefs, een beroep op. Wijlen ds. Van Roon, voorheen erelid van
de Confessionele Vereniging, deed indertijd het voorstel aan de lezers van Hervormd Weekblad om een tientje
te ''zaaien''. Het zaaiseizoen keert jaarlijks weer dus….
Mochten er kerkenraden zijn, die de gewenste confessionele prediking niet meer kunnen financieren of daarbij
hulp denken nodig te hebben, dan kunnen zij aanvragen indienen bij de secretaris van het hoofdbestuur.

