
 

 
Betreft: Ledenvergadering CGB i.v.m. fusie met CV op 27 oktober    
Registratienummer:……………….  
 
Zuid-Beijerland, 26 juni 2020  
  
Geachte leden van het Confessioneel Gereformeerd Beraad,  
  
In de brief van 19 februari 2020 nodigden wij u uit voor twee algemene ledenvergaderingen in verband met 
de fusie van het Confessioneel Gereformeerd Beraad en de Confessionele Vereniging op respectievelijk 11 
mei en 26 mei. Vanwege de coronacrisis konden deze bijeenkomsten niet doorgaan. Nu hopen wij in het 
najaar de fusie wel te kunnen realiseren. Vandaar deze tweede brief waarin we u opnieuw uitnodigen voor 
de algemene ledenvergadering. Maar eerst zetten wij nog even de voorgeschiedenis en motivatie uiteen.  
  
Al een aantal jaren werken het CGB en de CV samen. Deze 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. 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 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 neemt u als de concept-
statuten van de nieuwe vereniging ter goedkeuring aan u worden voorgelegd op de twee 
ledenvergaderingen van het CGB en de CV op 27 oktober 2020.  
  
Daarom nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van het CGB. Vanwege statutaire regels houden wij D.V. 
op maandag 14 september om 11.00 uur de eerste algemene ledenvergadering in ‘De Schakel’, Oranjelaan 
10, 3862 CX Nijkerk. Op deze ledenvergadering worden aan de leden formeel de concept-statuten van de 
nieuwe vereniging voorgelegd, met de vraag om instemming. In deze vergadering dient een besluit te 
worden genomen met een meerderheid van 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden. Wij denken er van 
uit te mogen gaan dat dit aantal leden niet aanwezig zal zijn, waardoor geen rechtsgeldig besluit kan worden 
genomen. Binnen de termijn van minimaal dertig en maximaal zestig dagen zal een tweede vergadering 
moeten worden uitgeschreven.  
  
Die tweede vergadering wordt vervolgens gehouden D.V. op dinsdag 27 oktober om 10.00 uur, deze keer 
i.v.m. de coronamaatregelen in de (grotere) Kruiskerk, Venestraat 44, 3861 BX Nijkerk. In deze vergadering 
worden de concept-statuten van de nieuwe vereniging aan de leden voorgelegd. Een quorum (minimum 
aantal aanwezigen) is op deze vergadering niet meer nodig. Als 2/3 van de aanwezigen dan voor stemt, zijn 
de nieuwe statuten aangenomen en kan de fusie van de zijde van het CGB doorgaan. Wij hopen dan ook dat 
velen van u deze tweede ledenvergadering zullen bezoeken. U begrijpt, wij houden ons vanzelfsprekend 
aan de coronamaatregelen. Wij verzoeken u zich op te geven voor dinsdag 13 oktober bij de secretaris van 
het CGB, ds. Kees Groenendijk. Dat kan per email, telefonisch of per brief. De contactgegevens staan 
onderaan deze brief. Allen die zich hebben aangemeld voor deze ledenvergadering ontvangen de concept-
statuten van de nieuwe vereniging thuis. Op deze vergadering nemen wij ook afscheid van enkele 
hoofdbestuursleden en andere medewerkers. Wij zullen zorgen voor een feestelijk programma. Omdat we 
niet kunnen zingen benaderen wij een organist die enkele geestelijke liederen zal spelen. Koffie en de lunch 
na afloop van deze laatste CGB-ledenvergadering zijn voor rekening van het CGB. Wenst u van het station te 
worden opgehaald en na het ochtend- of middaggedeelte weer te worden teruggebracht, wilt u dat dan bij 



de opgave vermelden? Ook hierbij houden wij ons aan de coronamaatregelen. Dus de chauffeur rijdt met 
mondkapje. 
  
Tegelijkertijd op 27 oktober houdt D.V. de Confessionele Vereniging ook haar algemene 
ledenvergadering over de concept-statuten. Deze vindt plaats in de Opstandingskerk. De beide 
ledenvergaderingen zullen, naar wij aannemen, feestelijke vergaderingen worden, waarna de 
nieuwe Confessionele Beweging in de Protestantse Kerk officieel van start kan gaan. 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. Spijtig is het dat we de beide ledenvergaderingen 
vanwege corona niet in één gebouw kunnen houden. Wij achten het echter van groot belang dat de fusie nu 
wel doorgang kan vinden. Vandaar dat wij voor deze oplossing kiezen.  
  
Na de algemene ledenvergaderingen en de lunch in respectievelijk de Kruiskerk en de Opstandingskerk 
houdt onze nieuwe beweging D.V. ’s middags om 13.30 uur haar conferentie. Het onderwerp zal zijn: ‘De 
erfenis van Bonhoeffer voor de kerk van vandaag’. Professor Edward van ’t Slot, docent aan de Protestants 
Theologische Universiteit Groningen (namens de CV) en kenner van Bonhoeffer, zal hierover een lezing 
houden. Daarop zullen vervolgens ds. Ria Scheltens-Ritzema uit Lunteren en proponent Marc de Jager, de 
Jonge Theoloog des Vaderlands, reageren. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Kruiskerk, Venestraat 
44, 3861 BX Nijkerk. De CV-leden komen vanuit de Opstandingskerk voor deze middag naar de Kruiskerk. 
Ook voor dit tweede deel van de dag verzoeken wij u zich opgeven bij de secretaris. Er zijn ook aan 
dit tweede deel van de dag geen kosten verbonden. Na afloop van de middagconferentie rijden wij u, indien 
u dat wenst, weer naar het station.   
  
Dan nog iets over de contributie voor 2020. Zoals wij u eerder gemeld hebben wordt vanaf dit jaar de 
contributie van het CGB (en straks van de nieuwe gefuseerde vereniging) apart geïnd, los van het 
abonnement van het nieuwe fusieblad Confessioneel-Credo. Velen hebben inmiddels het lidmaatschapsgeld 
voor het jaar 2020 overgemaakt. Mocht u dat nog niet gedaan hebben verzoeken wij u dat alsnog te 
doen. Het gaat om de volgende bedragen:   
Lidmaatschap CGB € 17,50  
Steunlidmaatschap CGB € 11,--  
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL68INGB0002069746 ten name van Vereniging 
Confessioneel Gereformeerd Beraad onder vermelding van uw registratienummer.  
  
Wij zien uit naar uw komst op 27 oktober in Nijkerk, u bent hartelijk welkom! Vergeet u niet zich aan te 
melden bij de secretaris (zie onder). Wilt u bij uw aanmelding vermelden of u alleen ’s morgens aanwezig 
hoopt te zijn of ook ’s middags, of u gebruik maakt van de lunch en van de taxidienst van en naar het 
station? Wilt u bij uw opgave ook uw adres, telefoonnummer en email-adres vermelden (i.v.m. het versturen 
van de concept-statuten)?  
  
Namens het hoofdbestuur en medewerkers van het CGB  
met een hartelijke groet, in Christus verbonden,  
 

Mw. drs. Baukje Rienstra     Mw. A. Klunder-Streefkerk   
(administratie CGB)      (penningmeester CGB)  
Prinses Margrietplantsoen 19     Wederik 15  
1403 ST Bussum      4251 KX Werkendam  
administratie@cgb.nu      0183-502363 (tot 17.00 u.)  
       arjana.klunder@xs4all.nl  
 

ds. Dick Westerneng       ds. Kees Groenendijk   
(voorzitter CGB)       (secretaris CGB)  
Goesestraatweg 7A       Koninginneweg 6  
4431 CC ’s Gravenpolder      3284 KJ Zuid-Beijerland  
0113-269911        0186-785712 of 06-57075093  
D.westerneng2@kpnplanet.nl     cgbsecretaris@gmail.com   
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