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We beleven een uiterst roerige periode.  
Na de jaarvergadering op 9 april 2019 leken we in eerste instantie een rustige tijd 
tegemoet te gaan.  
Het hoofdbestuur vergaderde regelmatig, op 23 mei en 29 augustus. En we bereidden 
ons voor op de ontmoetingsmorgen nieuwe stijl in de Schakel in Nijkerk op 5 oktober.  
Daar zouden we de studenten, verbonden met onze vereniging, die een bijdrage in 
hun studiekosten aanvroegen, ontvangen en met hen in gesprek gaan, 
Zij waren er ook op een mooie en inhoudelijk sterke vergadering.  
Vier inleidingen op de betrokkenheid op het kerkelijk leven in de plaatselijke 
gemeente en de theologische opleiding vanuit vier verschillende perspectieven gaven 
aanleiding tot een geanimeerd gesprek onder de vele aanwezigen. 
De gesprekken met de studenten over hun aanvraag waren intensief en goed en zo 
keken we terug op een mooi dag. Zeker voor herhaling vatbaar. 
Daarnaast zetten we het pad uit voor de beoogde fusie tussen Confessioneel 
Gereformeerd Beraad en de Confessionele Vereniging.  
We planden een fusievergadering in mei 2020 en de commissie van voorbereiding 
zette het pad daarheen scherp uit in overleg met de notaris die hiervoor aangetrokken 
was. 
Het hoofdbestuur vergaderde op 14 november en op 6 februari 2020 en niets leek de 
fusie in de weg te staan. Het fusiebesluit werd gedeeld met de vereniging en de vele 
reacties waren vrijwel allemaal positief. Ook dachten veel leden mee over de nieuwe 
naam voor de fusie-vereniging. 
Tot begin maart het hele land op slot ging vanwege de coronacrisis. Alle 
vergaderingen en bijeenkomsten werden afgezegd, ook de fusievergadering in mei. 
Pas op 3 oktober zagen we elkaar als leden van het hoofdbestuur weer op de formele 
fusievergadering. Daar zou twee derde van ALLE leden van onze vereniging aanwezig 
hebben moeten zijn en voor de fusie hebben moeten stemmen. Dat is natuurlijk een 
onmogelijke zaak. Dus constateerden we dat we dat quorum niet haalden. Zo hadden 
we tijd om de vergadering van 27 oktober door te spreken in het licht van alle 
onzekerheid waar we nog steeds mee te maken hebben. 
Op het moment dat ik dit schrijf staan we aan de vooravond van een nieuwe 
verscherping van alle maatregelen. We moeten afwachten wat dat voor onze 
vergadering betekent. In ieder geval hebben we een ruime vergaderplek waar we de 
benodigde afstand kunnen houden. 
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