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Geachte leden van de Confessionele Vereniging,  
  
In de brief van 19 februari 2020 nodigden wij u uit voor twee algemene ledenvergaderingen in verband met de fusie 
van de Confessionele Vereniging en het Confessioneel Gereformeerd Beraad 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 de CV  en het CGB 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. Op advies van de notaris is gekozen is voor de 
eenvoudige optie het CGB te laten opgaan in de CV. De uiteindelijke beslissing over de fusie wordt genomen in de 
twee ledenvergaderingen van de CV en het CGB op 27 oktober 2020.  
  
Daarom nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van de CV. Vanwege statutaire regels houden wij D.V. 
op zaterdag 3 oktober om 10.00 uur de eerste algemene ledenvergadering in de Opstandingskerk, Hoefslag 132, 
3862 KD Nijkerk. Op deze ledenvergadering wordt de leden gevraagd in te stemmen met de fusie. In deze 
vergadering dient 3/4 van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn en dient een besluit te worden genomen met 
een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen. Wij denken er van uit te mogen gaan dat genoemd 
aantal leden niet aanwezig zal zijn, waardoor geen rechtsgeldig besluit kan worden genomen. Binnen de termijn 
van dertig dagen zal een tweede vergadering moeten worden uitgeschreven.  
 
De oorspronkelijk op deze zaterdag geplande Ontmoetingsmorgen gaat NIET door. 
 
Die tweede vergadering wordt vervolgens gehouden D.V. op dinsdag 27 oktober om 10.00 uur, eveneens in de 
Opstandingskerk. In deze vergadering wordt de leden opnieuw gevraagd in te stemmen met de fusie. Een quorum 
(minimum aantal aanwezigen) is op deze vergadering niet meer nodig. Als 2/3 van de aanwezigen dan voor stemt, 
kan de fusie van de zijde van de CV doorgaan. Wij hopen dan ook dat velen van u deze tweede ledenvergadering 
zullen bezoeken.  



Tegelijkertijd op 27 oktober houdt D.V. het Confessioneel Gereformeerd Beraad ook zijn algemene leden-
vergadering over de concept-statuten. Deze vindt plaats in de Kruiskerk te Nijkerk. De beide ledenver-gaderingen 
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 (gratis) lunch in respectievelijk de Kruiskerk en de Opstandingskerk 
houdt onze nieuwe beweging D.V. ’s middags om 13.30 uur de 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 Mark 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.  
Er zijn ook aan dit tweede deel van de dag geen kosten verbonden.  
 
U begrijpt, wij houden ons vanzelfsprekend aan de coronamaatregelen, volgens de protocollen die gelden in de 
beide kerken.  
 

Wij zien uit naar uw komst op 3 en 27 oktober in Nijkerk, u bent hartelijk welkom!  
 
  
Namens het hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging,  
met een hartelijke groet, in Christus verbonden,  
 

Dr. Jurrien Mol,      Ds. Wim van der Hoeven, 
voorzitter      secretaris 
 
 
 
 

 

 

In verband met de coronamaatregelen bent u VERPLICHT zich op te geven. 

Voor beide algemene ledenvergaderingen bij de secretaris van de CV: 

ds. Wim van der Hoeven,  06-48768119, cvsecretaris@gmail.com 

- voor de vergadering van 3 oktober uiterlijk zaterdag 19 september; 

- voor de vergadering van 27 oktober (morgen) uiterlijk dinsdag 13 oktober; 

- voor de conferentie van 27 oktober (middag) eveneens uiterlijk dinsdag 13 oktober. 

 

Wilt u bij uw aanmelding voor 27 oktober aangeven of u gebruik maakt van de lunch?  

 

Bij uw opgave graag uw adres, telefoonnummer en email-adres vermelden!  

 

cvsecretaris@gmail.com

