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Aan de raden van de Nederlands Gereformeerde Kerken,

Geachte raad,
Zoals bekend gaat op D.V. 1 november a.s. de Landelijke Vergadering Zeewolde 2013/4
beginnen. Deze vergadering wordt gehouden in het kerkgebouw van de Nederlands
Gereformeerde Kerk van Zeewolde, ‘Het Kruispunt’, Gedempte Gracht 1, 3894 BA
Zeewolde.
Op 1 november zal er om 19.30 uur een bidstond zijn voor de Landelijk Vergadering.
Wij nodigen u graag uit om daarbij aanwezig te zijn.
Tevens roepen wij de kerken op om op zondag 27 oktober a.s. in de kerkdiensten aandacht
te besteden aan de komende Landelijke Vergadering. Wij vragen u de Landelijke
Vergadering aan de Heer van de kerk op te dragen opdat Hij alles wat daar besproken en
besloten zal worden tot zegen van zijn kerk wil laten zijn.
Aansluitend aan de bidstond zal de opening van de LV plaatsvinden.
Voorafgaande aan deze eerste zitting kunnen de afgevaardigden de presentielijst tekenen
en hun credentiebrieven inleveren bij de roepende kerk (per regio graag één credentiebrief!).
Dat kan vanaf 19.00 uur.
Eén van de eerste agendapunten is uiteraard de verkiezing van een moderamen.
Mogelijk zal die avond ook gesproken en besloten worden over vergroting van de aantal
regioafgevaardigden van vier naar vijf.
De volgende dag - 2 november - zal de zitting beginnen om 10.00 (inloop vanaf 9.30) uur.
Voor deze dag zal een aantal nog vast te stellen onderwerpen geagendeerd worden.
Daartoe zal in ieder geval het rapport van het moderamen LV Houten behoren.
Een concept-agenda voor 1 en 2 november zal de afgevaardigden in de loop van oktober
worden toegezonden.
De data voor de vervolgzittingen zullen in overleg met het nieuw te kiezen moderamen
worden vastgesteld.
Van meerdere regio’s hebben wij inmiddels de namen van de afgevaardigden ontvangen.
Van een aantal regio’s verwachten wij die binnenkort.
Over enige tijd zullen wij de afgevaardigden benaderen voor aanvullende gegevens en
vragen of ze beschikbaar zijn voor een (bepaalde) moderamenfunctie.

De rapporten en overige stukken voor de LV die tot nog toe zijn binnengekomen, zijn als
bijlagen bij deze brief gevoegd. Deze en volgende stukken zijn echter ook via de LV-website
http://lv.ngk.nl te downloaden.
Op dit moment zijn de onderstaande rapporten/voorstellen beschikbaar:
01.01.01 02.01.01 03.02.01 03.03.01 03.04.01 06.02.01 06.03.01 07.01.01 09.03.01 09.04.01 09.07.01 11.01.01 12.03.01 12.04.01 -

Moderamen LV Houten
Comm. Onderzoek Ambtsvisie
Comm. WAP/TOP
Comm. AKS missionair
Voorstel NGK Amersfoort-N. inzake wijziging AKS
Comm. Dovenpastoraat
Comm. Seksueel Misbruik
Centrale Diaconale Comm.
Vertrouwens- en Advies Comm.
Comm. Vrouwelijk Predikanten
Comm. Kerkelijke examens
Comm. Contacten met de overheid (CCHO)
Comm. Steunbehoevende Studenten Theologie
Comm. Fin. Solidariteit

Wij bevelen de bestudering van deze en komende rapporten aan bij de kerken en regio’s.
Met hoogachting en christelijke groet,
namens het moderamen,

K. Muller, scriba LV Houten

cc:
- de regio-scriba’s (voorzover bekend)
- roepende kerk van Zeewolde (brs A.K. v.d. Bijl, J. Verhoek)
- de beoogde notulist (br M.J. Strengholt)
- secretaresse moderamen LV (zr. I. Joppe-de Lange)
- de pers

