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De cijfers tussen haakjes wijzen op de bladzijden van de bijlagen

A
Acta van de generale synode 2001: art. 10
Appèl: zie bezwaarschriften
Archieven, kerkelijke –: art. 147; bijl. 65 (587), 66 (590)

B
Begrotingen: zie fi nanciële zaken
Benoemingen, lijst van: art. 190, 207
Bezwaarschriften
– algemeen: art. 21
– revisieverzoek inzake synodebesluit vrouw en ambt: art. 96; bijl. 43 (441), 44 (443)
Bijbelvertaling: art. 64, 137, 174; bijl. 29 (341), 59 (538), 77 (659)
Bijstand en advies: zie onderlinge bijstand en advies

C
Classis, overgang naar andere classis: art. 27
Contactorgaan Gereformeerde Gezindte: zie eenheid
Correspondentie, met buitenlandse kerken: zie kerken
Curatorium: zie Theologische Universiteit

D
Diakenen, plaats van: zie diaconale en maatschappelijke aangelegenheden
Diaconale en maatschappelijke aangelegenheden (ADMA): 
– deputatenrapport: art. 155; bijl. 68 (592), 69 (615)
– brief classis Apeldoorn: art. 157; bijl. 70 (616), 71 (622)
– tweemoderaminaoverleg: zie hulpverlening binnen- en buitenland
Dienstenbureau: art. 146; bijl. 63 (578), 64 (584)
Dovenpastoraat: zie gezondheidszorg

E
Eenheid, van de gereformeerde belijders in Nederland 
– algemeen: art. 115; bijl. 30 (347), 33 (395)
– Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG): art. 85; bijl. 30 (347), 33 (395)
– Gereformeerde Bond in NHK: art. 82, 83; bijl. 30 (347), 33 (395)
– Gereformeerde Gemeenten: art. 114; bijl. 30 (347), 33 (395)
– Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt): art. 69, 70, 84, 112: bijl. 30 (347), 31 (384), 32 (388), 49 (494)
– Hersteld Hervormde Kerk: art. 113; bijl. 30 (347), 33 (395)
– Nederlands Gereformeerde Kerken: art. 75, 91; bijl. 30 (347), 33 (395), 42 (440)
Emeritikas: art. 49; bijl. 18 (246), 19 (260)
Eredienst, deputaten –: art. 45, 158, 162, 195; bijl. 16 (225), 17 (243), 73 (627), 86 (687)
Evangelisatie: 
– algemeen: art. 58, 111, 199; bijl. 25 (274), 26 (329), 48 (493), 87 (693)
– zendingsgemeenten en evangelist: art. 120, 199; bijl. 25 (274), 50 (497), 88 (693)

F
Financiële zaken
– begrotingen van deputaatschappen: art. 206
– fi nanciële regeling zieke predikanten: zie predikanten
– minimum-bijdragen van de kerken: art. 206
– rapport deputaten: art. 206
– reiskostenvergoeding: art. 12
– totaal fi nancieel beleid: art. 28; bijl. 2 (176)
– publiciteit: art. 182; bijl. 81 (683)

G
Generale synode 2001
– Acta: art. 10
– rapport moderamen: art. 39
Generale synode 2004
– afgevaardigden: art. 3
– art. 43 K.O.: art. 209
– bidstond: blz. 31 
– commissies van onderzoek en rapport: art. 18
– dankwoorden: art. 210
– instemming met de belijdenis: art. 7
– lastbrieven: art. 3
– moderamen: zie moderamen
– opening: art. 1, 2
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– preadviseurs: art. 5
– quaestor: zie quaestoraat
– sluiting: art. 210, 211 
– sluitingsdatum ingekomen stukken: art. 14
– telegram H.M. de Koningin: art. 16, 25
– toespraken:

– preses: art. 6
– ds. A.J. van Zuijlekom: art. 69
– ds. C.T. de Groot: art. 74
– ds. G.D. Kamphuis: 82
– ds. Pangloli: art. 105
– ds. Nefefe: art. 105
– ds. C. Pronk: art. 124
– prof. dr. D. Mackay: art. 124
– dr. Ho Jin Jun: art. 124
– ds. McDonald: art. 130
– ds. Frazer: art. 144

– vergadertijden: art. 15
– verslaggeving ‘De Wekker’: art. 13
Generale synode 2007
– roepende kerk van: art. 208
Gereformeerde Bond in PKN: zie eenheid
Gereformeerde Gemeenten: zie eenheid
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt): zie eenheid
Gezagsrelaties, klachtencommissie inzake misbruik pastorale en/of kerkelijke –: zie 
klachtencommissie
Gezondheidszorg: pastoraat in de –: art. 78; bijl. 36 (404), 37 (411)

H
Huishoudelijke Regeling: art. 17
Hulpverlening,  – in binnen- en buitenland
– rapport deputaten: art. 168, 186; bijl. 74 (632), 75 (655), 82 (683)
– tweemoderaminaoverleg: art. 169, 187; bijl. 68 (592), 76 (657), 83 (684)

I
Instructies:
– 8.01: gebruik van [NBV]: zie bijbelvertaling
– 8.02: verzekering fi nancieel risico bij arbeidsongeschiktheid predikanten: zie predikanten
– 8.03: kerkvisitatie: zie kerkvisitatie
– 8.04: kerkelijk werker: zie kerkelijk werker
– 8.05: gebruik van [NBV]: zie bijbelvertaling
– 8.06: arbeidsongeschiktheid predikanten: zie predikanten
– 8.07: terugkeer van geëmeriteerde predikanten in actieve dienst: zie predikanten 
International Conference of Reformed Churches: art. 125, bijl. 51 (499), 52 (507)
Israël, Kerk en –: art. 90; bijl. 40 (416), 41 (439)

J
Jaarboek: art. 40; bijl. 14 (222)

K
Kerkelijke verhoudingen
– Bezinning
– Kerken binnenland: zie eenheid
– Kerken buitenland: zie kerken
Kerkelijk lied: art. 45, 158; bijl. 16 (225), 17 (243), 72 (623)
Kerkelijk werker: art. 54, 57; bijl. 24 (273)
Kerken, correspondentie met de buitenlandse –: art. 125
– toespraken: zie generale synode
Kerkjeugd en onderwijs: art. 140, 191; bijl. 60 (541), 61 (574), 85 (686)
Kerkorde en kerkrecht: art. 175, 179; bijl. 78 (661), 79 (673), 80 (677)
Kerkvisitatie: art. 41; bijl. 15 (223)
Klachtencommissie, – inzake pastorale en andere kerkelijke gezagsrelaties: art. 59; bijl. 27 (330), 
  28 (339)
  

L
Landelijk Kerkelijk Bureau: zie Dienstenbureau
Liturgische formulieren: art. 162, 195; bijl. 16 (225), 73 (627), 86 (687)

M
Militairen: geestelijke verzorging van de –: art. 38; bijl. 11 (215), 12 (219)
Minimum-bijdragen van de kerken: zie fi nanciële zaken
Misbruik, – van pastorale en andere kerkelijke gezagsrelaties: zie klachtencommissie
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Moderamen:
– generale synode 2001: art. 39; bijl. 13 (220)
– verkiezing van het –: art. 4

N
Nederlands Gereformeerde Kerken: zie eenheid

O
Onderlinge bijstand en advies: art. 131; bijl. 54 (511), 55 (525)
Onderwijs: zie kerkjeugd en onderwijs
Overheid, contact met de –: art. 135; bijl. 56 (526), 57 (535)

P
Pastoraat in de gezondheidszorg: zie gezondheidszorg
Predikanten
– fi nanciële regeling langdurig zieke predikanten: art. 50; bijl. 20 (261)
– arbeidsongeschiktheid predikanten: art. 51; bijl. 21 (262)
– predikantstraktementen: zie fi nanciën
– terugkeer van geëmeriteerde predikanten in actieve dienst: art. 51; bijl. 21 (262)
– vertrouwenscommissie predikanten: zie vertrouwenscommissie
– verzekering fi nancieel risico bij arbeidsongeschiktheid predikanten: art. 50; bijl. 20 (261)
– voortijdige ambtsbeëindiging: zie voortijdige ambtsbeëindiging

Q
Quaestoraat
– benoeming quaestor: art. 11, 26

R
Radio- en televisiediensten: art. 89; bijl. 38 (413), 39 (416)

S
Studiefonds: art. 36, 136; bijl. 7 (205), 8 (207), 58 (537)

T
Theologische Universiteit
– curatorium van de –: art. 29, 34, 60, 148, 188; bijl. 3 (177), 4 (195), 67 (592), 84 (685)
– deputaten-fi nancieel van de –: art. 35, 136, 148, 188; bijl. 5 (198), 6 (203) 
– opvolging prof. J.W. Maris: art. 33
– studiefonds: zie studiefonds
Tweemoderaminaoverleg: zie hulpverlening binnen- en buitenland

V
Varenden, geesteljke verzorging van de –: art. 37; bijl. 9 (208), 10 (214)
Vertegenwoordiging van de kerken: art. 17; bijl. 1 (174)
Vertrouwenscommissie predikanten: art. 98
Voortijdige ambtsbeëindiging predikanten: art. 52; bijl. 22 (263), 23 (272)

W
Wekker, De: art. 76; bijl. 34 (399), 35 (403)

Z 
Zending, buitenlandse –
– algemeen: art. 106, 110, 145; bijl. 46 (489), 47 (492), 62 (578)
– toespraken: zie generale synode 
Ziekenhuispastoraat: zie gezondheidszorg
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