Jaarverslag van de secretaris over 2018
Al weer een jaar voorbij, waarin we met velen ons hebben mogen inzetten voor het werk van de
Confessionele Vereniging. Niet vanzelfsprekend, want er komen veel vragen en uitdagingen op de
Gemeente van Christus af. In het bijzonder bij ons werk voor de CV binnen de Protestantse Kerk in
Nederland. Als je het woord ‘volkskerk’ nog een keer in gedachte neemt, besef je wat er veranderd is. O
zeker, op meerdere plaatsen mag de gemeente van Christus nog een centrale plaats innemen, vooral in
een dorpssamenleving, maar in vele, meer stedelijke situaties is de kerk meer aan de rand gekomen. Dat
versterkt echter nog meer de roeping om ook daar een Licht van Christus te mogen zijn. Samen met de
synode en andere kerkelijke organen binnen de Protestantse Kerk in Nederland weten we ons in die
opdracht geroepen. Om het belijden van de Kerk van Christus, in de tijd en cultuur van vandaag, in
woord, lied en gebed uit te dragen. Het evangelie, verwoord in de Schriften, is toch een rijke boodschap!
In het groeiend aantal kwetsbare situaties binnen de kerk is het heel bijzonder dat de inzet sterker en
enthousiaster geworden is.
In het afgelopen jaar hebben de hoofdbesturen van Confessionele Vereniging en Confessioneel
Gereformeerd Beraad elke keer gezamenlijk vergaderd. We hebben een verschillende geschiedenis,
maar onze inzet is dezelfde: de gemeenten te mogen dienen bij haar inzet om gemeente rondom het
Woord en de belijdenis van de kerk te zijn. Bij de langzaam kleiner wordende verenigingen en
plaatselijke en regionale afdelingen geeft de bundeling van krachten ook nieuw elan en versterking. Met
dankbaarheid gezegd: er zijn ook meerdere afdelingen die veel organiseren en waarvoor ook
belangstelling is. Daarbij is er ook dankbaarheid voor de opgave van nieuwe jongere leden, waaronder
meerdere studenten. Dat geeft moed en vertrouwen voor de weg die voor ons ligt. Het gaat niet om
aantallen, maar om wat we mogen betekenen!
Bestuur
De aanvaarding van de nieuwe structuur van de CV op de voorjaarsvergadering van 2016 met naast een
kernbestuur (DB) afvaardigingen vanuit elke taakgroep en de opheffing van o.a. het studiefonds en
leerstoelenfonds is al weer ‘gewoon’ geworden. Deze nieuwe structuur heeft in alle ingestelde
taakgroepen tot vernieuwde inzet en betrokkenheid geleid.
Op de voorjaarsvergadering van 2018 werd met dankbaarheid afscheid genomen van dr. Guda BorgerKoetsier, die meerdere jaren met veel inzet deel uitmaakte van het bestuur. Zij bleef nog voor het jaar
2018 betrokken bij de taakgroep Gemeente en Theologie. Verder is Mark de Jager, theologiestudent in
Groningen, verkozen in het bestuur. Voor zijn benoeming zijn we zeer dankbaar, omdat daarmee de
stem van jonge betrokken leden meeklinkt in het bestuur, maar ook zijn ervaring met de opleiding
theologie. Ook zijn de contacten met medestudenten in Groningen en Amsterdam van veel belang voor
de taakgroep Gemeente en Theologie. In het jaar 2018 zijn ook meerdere contacten en gesprekken
geweest om in de aangekondigde vacature van secretaris van de CV per voorjaarsvergadering 2019 te
voorzien.
Bij alle voortgang in het bestuur is het nog niet gelukt om tot een afronding van het fonds Domburg te
komen. Juist in 2019 is het 150 jaar geleden dat mevrouw Snouck Hurgronje-Schorer in Middelburg
overleed en testamentair een eeuwigdurende schuldbekentenis aan de CV legateerde ter ondersteuning
van evangelisatie in de gemeente Domburg. Bij deze schenking is er nog een geheel van latere
geschiedenis en hulp, maar het ontbreken van delen van het secretarieel en financieel archief van de CV
staat een afronding jammer genoeg nog in de weg.
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Samenwerking met Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB)
Na de bijzondere bezinningsdag eind 2016 o.l.v. dr. Arjan Plaisier over de toekomst van CV en CGB in het
licht van de kerkelijke ontwikkeling, met in gedachten de nota Kerk op weg naar 2025, is de bezinning
doorgegaan. Ook in het jaar 2018 zijn alle vergaderingen van het HB gezamenlijk geweest. Leden van het
CGB zijn deel gaan uitmaken van de taakgroepen. Zo hebben we nog meer oog gekregen voor elkaars
sterke en zwakke kanten. Al verschillen de beide verenigingen in leeftijd (CV opgericht in 1864 en CGB in
1973) en de wat verschillende gerichtheid van activiteiten binnen de Protestantse Kerk in Nederland,
toch wordt de roeping steeds sterker gevoeld om te komen tot volledig samen optrekken als een
voortzetting van beide verenigingen. Veel openhartige gesprekken zijn er geweest hoe die weg verder te
gaan, omdat het niet alleen gaat om het bestuur en de leden, maar ook om allerlei andere activiteiten,
zoals de plaatselijk en regionale afdelingen, Confessioneel en Credo, de uitgaven van Cégéboek en die
van de Stichting Schrift en Belijden, de betrokkenheid bij de studenten en de hoogleraar namens de CV
in Groningen en de bijzondere band met de Stichting ‘Vertel het Maar’ van het CGB. Kortom, een
complex geheel, maar de situatie van de gemeente in de context van deze tijd ‘dringt’ ons ertoe.
Zo is ons verlangen en gebed dat we, mogelijk in 2020, gezamenlijk tot zegen voor het geheel van de
Kerk van Christus mogen zijn.
De vereniging en de afdelingen
Dankbaarheid is er voor de inzet in nog vele plaatselijke en regionale afdelingen, soms samen met het
CGB. Bij de aanwezigen gaat het om veel meer dan het lidmaatschap van CV of CGB. Vorming en
toerusting die ten dienste staat van een geheel van (wijk)gemeenten. Nog meer dan in vorige jaren
wordt vanuit het bestuur van de CV de samenwerking met afdelingen van het CGB benadrukt. De
verwachting is dat in 2019 ook voorstellen aan de leden van CV en CGB zullen worden gedaan over ‘hoe
verder’? De gedachten en besluiten vanuit de leden van CV en CGB zullen ook vanuit de taakgroep
organisatie binnen elke afdeling ter sprake worden gebracht. De gedachte van het bestuur van CV en
CGB is om vanuit de gegeven situatie, met behoud van wat er aan structuur en betrokkenheid is, een
gezamenlijke weg te stimuleren. Door persoonlijke omstandigheden van de secretaris is de tweede
digitale katern van de jaarverslagen van de afdelingen over 2017 niet in 2018, maar begin 2019 tot stand
gekomen. Als de jaarverslagen van 2018 zijn ontvangen, zal ook de katern hiervan snel afgerond
worden. Deze digitale verspreiding is een flinke financiële besparing ten opzichte van een apart katern in
Confessioneel. Op deze manier kan ook een grotere kring er toegang toe krijgen.
Op 23 maart 2018 is er een centrale ontmoeting geweest met de besturen van de regionale commissies.
Naast het wel en wee, ging het vooral over de toekomst van de afdelingen in het licht van de groeiende
samenwerking met het CGB.
Bij alles geldt: dank voor alle enthousiasme en inzet in zoveel afdelingen!
Werkzaamheden taakgroepen CV
In het afgelopen jaar 2018 is de nieuwe structuur van de CV met taakgroepen nog meer ‘gewoon’
geworden. Ook met de betrokkenheid van afgevaardigden van het CGB erbij. CV- en CGB-leden van de
taakgroepen behouden hun eigen verantwoording naar CV en CGB, maar er is verrijking over en weer.
Als CV en CGB samen verder gaan, zal dit ook vorm krijgen in bijgewerkte statuten en een nieuw
huishoudelijk reglement.
Binnen de taakgroep Gemeente en Theologie heeft de werkgroep Universiteit en Student ook veel taken
ten aanzien van opleiding, hoogleraar en studenten onderling verdeeld. Er wordt over gedacht om de
jaarlijkse ontmoeting met studenten die een boekenbeurs aanvragen te verbinden met een inhoudelijk
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gedeelte. Het belang van de ontmoeting met studenten heeft ook in het hoofdbestuur alle aandacht.
Daarom zijn we dankbaar voor Mark de Jager als bestuurslid. In 2018 is ook het besluit genomen om
begin 2019 een ontmoeting te hebben met studenten vanuit Groningen en Amsterdam via de
verenigingen Bonifatius en Voetius.
Het HB is dankbaar voor de inzet van velen binnen de taakgroepen.
Inhoud en verbreiding
Naast de vele avonden en studiedagen (Dordrecht, Zwolle), die door regionale en plaatselijke afdelingen
worden georganiseerd, zijn de voorjaarsconferentie en de ontmoetingsdag nog steeds van veel
betekenis. Ook voor ontmoeting en bemoediging.
In april 2018 werden de vergaderingen van de CV en van het CGB in de morgen nog grotendeels
gescheiden gehouden, maar tijdens het laatste deel van de morgenvergadering was er voor de leden
van CV en CGB gezamenlijk een presentatie vanuit de IZB over het missionaire project Focus. Ds. Jan
Maarten Goedhart legde de doelstelling en uitwerking van het Focusproject uit. Gericht op verdieping
van het geloof in de vragen en context van deze tijd en een proces van groeien in vrijmoedigheid om in
verschillende persoonlijke situaties in woorden en daden getuigend, missionair, te mogen zijn.
’s Middags was er voor het eerst de gezamenlijke conferentie van CV en CGB samen. Voorbereid en
ingevuld vanuit beide verenigingen. Het thema, aansluitend bij het in de morgenvergadering
gepresenteerde nieuwe deeltje ’12 artikelen over Israël’ ging over het onderwerp: ‘ISRAËL, hoezo
onopgeefbaar verbonden?’ Op zoek naar een confessionele Israëltheologie. De sprekers waren: ds. Kees
Kant, dr. Michael Mulder en prof. dr. Bernhard Reitsma. Boeiende inleidingen met elk een eigen insteek
en visie. Van meerdere kanten kwam wel de vraag naar voren waar de inbreng was vanuit de synagoge.
Na de pauze was er een uitgebreide en boeiende discussie. Dankbaar waren we voor het aantal
aanwezigen, leden van CV en CGB, maar ook vele belangstellenden. Dankbaar ook voor allen, die niet
alleen op de voorgrond, maar ook op de achtergrond aan de organisatie hebben meegewerkt!
Op zaterdag 6 oktober was voor de tweede keer de gezamenlijke ontmoetings- en bemoedigingsmorgen
voor leden van CV en CGB, waarbij via de Nieuwsbrief ook belangstellenden waren uitgenodigd. Deze
keer, vanwege een ’volle’ Schakel, in de Opstandingskerk in Nijkerk. Ook een goede locatie! Prof. dr.
Maarten Verkerk, oud-lid van de commissie Schnabel, leidde het onderwerp ‘Voltooid Leven’ in. Een
boeiende presentatie met beelden erbij, die de belangrijkheid maar ook de ingewikkeldheid ervan naar
voren bracht. Waar staan we als Christus belijdende christen in die brede maatschappelijke discussie.
Aan inhoud voor de discussie erna was dan ook geen gebrek. Jammer dat de opkomst vanuit het land
wat teleurstellend was. Er werd op deze dag in ‘kerkelijk Nederland’ ook meer georganiseerd. Het
onderwerp heeft ook zijn vervolg gekregen voor de serie: ’12 artikelen over….’
Bijzonder hoogleraar
Dankbaar zijn we dat het werk van prof. dr. Edward van ’t Slot door kan gaan aan de theologische
faculteit in Groningen als bijzonder hoogleraar vanwege de Confessionele Vereniging. Het gaat niet om
grote aantallen studenten, maar in andere situaties zijn we ook dankbaar voor wie er is. De gemeente
van Christus moet in deze tijd leren dat het niet om het vele gaat, maar om het goede. Zo mag Edward
van ’t Slot naast zijn werk in Groningen ook nog op ander plekken in de kerk dienstbaar zijn, niet in
‘concurrentie’ met anderen, maar juist als aanvulling van elkaar. Om ook de theologie met elkaar
verdiepend en soms ‘spannend’ te maken.
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Het blijft een wens van het HB dat dit werk zou kunnen worden uitgebreid naar de VU en PTHU in
Amsterdam waar ook velen studeren. Die wens blijkt ook uit het contact met de studenten.
Dankbaarheid is er ook dat de financiële basis voor meerdere jaren weer solide is, maar graag voor de
uitbreiding nog meer support!
Schrift en Belijden (S&B)
De werkzaamheden ter voorbereiding van uitgaven van de serie ’12 Artikelen over….’ zijn nu een
onderdeel van de taakgroep Gemeente en Theologie. Dankbaarheid dat tijdens de jaarvergadering in
2018 het vijfde deeltje van de reeks gepresenteerd kon worden en o.a. uitgedeeld aan de sprekers van
de middagconferentie. Het bestuur dankt voor alle inzet om deze uitgave te continueren en daarbij ook
voor de samenwerking met de uitgeverij Boekencentrum. Op meerdere plaatsen wordt het boekje ook
voor kringwerk gebruikt. Maak ook anderen attent op deze uitgaven! Ondertussen zijn de
voorbereidingen al in volle gang voor de volgende uitgave, die in de lijn zal liggen van het thema van de
Ontmoetingsdag 2018: ‘Voltooid leven’
Vertegenwoordiging en ontmoeting
In de groeiende samenwerking met het CGB proberen we ook ‘zuinig‘ te zijn op onze menskracht.
Bestuursleden en leden van taakgroepen zijn veelal nog voluit werkzaam binnen of buiten de kerk of zijn
betrokken bij meerdere vrijwilligerstaken.
Zo zal in de komende tijd de afvaardiging vanuit CV of CGB wisselend zijn of uit beide. Afvaardigingen
zijn er o.a naar het COGG, de Missionaire Beraadsgroep van de Protestantse Kerk in Nederland, de
Beraadgroep Onopgeefbaar Verbonden (Israël), Missie Nederland en de Vereniging Kerkbeheer.
Via incidenteel overleg is er contact met de IZB, de Gereformeerde Bond en het EW. Het is goed dat
deze gesprekken doorgaan, ook als er rondom geloofsthema’s verschillende accenten zijn.
Confessioneel
Via het stichtingsbestuur Confessioneel, waarvan de leden benoemd worden door het HB, zijn we
betrokken bij de uitgave van Confessioneel.
Redactie en stichtingsbestuur maken een intensieve periode van bezinning en overleg mee, omdat op
aangeven van het HB van CV en CGB intensief gewerkt wordt aan een gezamenlijke voortgang van
Confessioneel en Credo. Niet eenvoudig, want de bladen verschijnen met verschillende frequentie en de
focus van beide bladen is verschillend. Credo verschijnt enkele keren per jaar uitgebreid rondom een
thema. Confessioneel verschijnt tweewekelijks met meerdere rubrieken die voor een deel ook de
kerkelijke actualiteit volgen. Het enthousiasme is er om beide visies tot een goed geheel te vormen,
waarmee ook op een versterking van het aantal abonnees gehoopt wordt.
Het HB is dankbaar voor de blijvende belangstelling voor Confessioneel en het vele werk van scribenten
en redacteur om het blad inhoud te geven in deze tijd, zodat het leesbaar is voor een breed scala van
lezers.
PR
De digitale presentatie is in het afgelopen jaar nog verder gemoderniseerd door de inzet van HB-lid Ad
de Waard. Het gezamenlijk portal van de Confessionele Beweging is nog verder gevuld met o.a.
actualiteiten van plaatselijke en regionale afdelingen, waarna er doorgeklikt kan worden naar de
websites van CV en CGB met de specifieke gegevens van de beide verenigingen.
Zo is de gezamenlijke presentatie van CV en CGB naar buiten nog meer versterkt.
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Via de digitale Nieuwsbrief worden de leden en belangstellenden op de hoogte gebracht van de
activiteiten en mogelijkheden van de CV. Jammer genoeg heeft de digitale berichtgeving van het CGB
naar de leden en belangstellen een veel bescheidener karakter ten opzichte van de mogelijkheden die er
zijn.
Meerdere malen zijn ook korte digitale nieuwsberichten verstuurd, bijvoorbeeld over de
voorjaarsconferentie en ontmoetingsdag.
Meeleven en voorbede
In het afgelopen jaar is er binnen de CV en het CGB veel gebeurd. Intensieve gesprekken binnen het
bestuur over de weg die we samen naar de toekomst willen gaan, ook in de realiteit van de
ontwikkelingen in de kerk die we samen willen dienen. Dank daarbij voor de inzet van bestuursleden en
velen om hen heen. Ook van allen die betrokken zijn bij plaatselijke en regionale afdelingen. Bijzonder te
merken dat ook onder een jongere generatie en studenten theologie er het verlangen is om het
evangelie door te geven in verbondenheid met Confessie van de Kerk.
In kleine kracht mogen we een grote Zaak dienen!
Ds. Nico de Boo, secretaris hoofdbestuur CV
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