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1. Personalia
1.1.2 Overige curatoren
In de afvaardiging van de particuliere synode van het Westen is in het voorjaar van 2019 een
wijziging gekomen. Deze is nu:
ds. A.P. van Langevelde (2016)
2020
ds. P. van Dolderen
ds. L.A. den Butter (2014-’18, 2019)
2021
ds. M.A. Kempeneers
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Op 24 juli 2019 overleed ds. B. de Romph te Zwijndrecht. Van 1980-1982 was hij namens de
particuliere synode van het Zuiden curator. Ook zijn werk gedenken we in dankbaarheid.
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1.3 Emeritihoogleraren en -weduwen
Op 24 maart 2019 overleed op hoge leeftijd zr. B. van Genderen-Bijleveld, sinds 23 maart
2004 weduwe van prof. dr. J. van Genderen. Jarenlang stond ze haar man terzijde en was op
die manier betrokken bij de (toen nog) Theologische Hogeschool.
Op 18 april 2019 overleed prof. dr. W.H. Velema. Hij diende de universiteit van 1966 tot
1996 met grote toewijding. Het heeft veel voor de Chr. Ger. Kerken, de universiteit en het
Koninkrijk van God mogen betekenen. We zijn dankbaar voor wat de Heere in hem heeft
geschonken.
1.4 Benoeming docenten
In de vergadering van 22 mei 2019 heeft het curatorium goedkeuring gehecht aan de
benoeming van dr. C.C. den Hertog te Nijmegen tot parttime docent systematische
theologie/dogmatiek. Ook deze benoeming behoeft geen aparte instemming van de generale
synode.
1.5 Vertrouwelijk
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2. Onderwijs en bezinning
2.4.1 Vertrouwelijk
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4. Het curatorium en de admissiale studenten
4.1.1 Bezinning op admissie-examen
De commissie die zich bezint op het admissie-examen is nog volop bezig met haar werk. Het
resultaat van die bezinning zal aan de generale synode van 2022 worden aangeboden.
4.1.2 Admissie-examens 2019
Bij de admissie-examens van 2019 werden de volgende broeders toegelaten tot de opleiding
tot dienaar van het Woord:
- br. D. (Dominik) de Bruijne te Ermelo;
- br. B. (Bernd) Mussche te Apeldoorn;
- br. J. (Jelis) Verschoof te Apeldoorn.
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4.3 Contactmomenten met admissiale studenten
Dinsdagavond 16 februari 2019 had het moderamen een gesprek met een aantal admissiale
studenten met preekconsent. Allerlei aspecten van het proponeren kwamen aan de orde. Twee
vragen die in de bespreking aan de orde kwamen (over het voorgaan in bijzondere diensten en
over de informatievoorziening aan kerkenraden over de nabespreking), zijn aan het college
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van hoogleraren meegegeven. Het was een goede ontmoeting.
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Maandagavond 24 juni 2019 had het curatorium een ontmoeting met de admissiale studenten.
Na een gezamenlijke maaltijd spraken we in een goede en open sfeer met elkaar over het
thema ‘Het verkondigende aspect in de prediking’. Het was een waardevolle ontmoeting.
4.5 Stage
Aan het overzicht van de toewijzing van stageplaatsen kunnen de volgende gegevens worden
toegevoegd:
Voor student:
- D.J. (Daan) van Vliet: Lelystad, begeleider ds. S.P. Roosendaal;
- W.J. (Willem Jan) van de Velde: Middelharnis, begeleider ds. G.R. Procee.
4.8 Beroepsinstantie
In de vergadering van 22 mei heeft het curatorium het lange bezinningstraject afgerond.
Aanvankelijk bewoog het curatorium mee met de richting die deputaten kerkorde en
kerkrecht adviseerden: het instellen van een generaal-synodale beroepsinstantie. Zo’n
beroepsmogelijkheid is volgens deputaten noodzakelijk. Deputaten ontwierpen vervolgens
een conceptregeling, die een en andermaal met en in het curatorium besproken is. Dat nam
echter sommige aarzelingen niet weg, met name inzake de beroepsmogelijkheid bij een
negatieve beslissing bij het admissie-examen. Daarop besloot het curatorium de visie van de
rector, die vanaf het begin van de bezinning anders adviseerde dan deputaten kerkorde en
kerkrecht, te volgen: bij de bewuste examens wordt duidelijk aangegeven wat het karakter
van het examen is en wat daarvan de consequenties zijn. Zo staat nu in verschillende
documenten: ‘Deelnemers aan het examen stemmen in met het beleid van het curatorium dat
vanwege aard en inhoud van dit examen de uitslag bindend is en geen bezwaar daartegen
mogelijk is’.
Verder besloot het curatorium negatieve beslissingen in een persoonlijk gesprek toe te lichten
en gelegenheid te bieden daarover later nog met een curator door te spreken.
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6. Opdrachten van de generale synode 2016
6.4 Ontwikkelassessment
In juni 2019 heeft het curatorium het werken met een assessment geëvalueerd. Die evaluatie
viel positief uit. Het ontwikkelassessment geeft de admissiale student voldoende materiaal in
handen om aan de eigen ontwikkeling te werken. Het curatorium besloot dan ook de
voorlopige beslissing om te zetten in een definitieve en verzoekt uw vergadering daarmee in
te stemmen.
Het monitoren van het assessmenttraject door de curatorbegeleider, samen met mevr. Wilma
van der Zande van de TUA, bleek nog wel een punt van aandacht. Die monitoring kan
scherper. Hierover zijn afspraken gemaakt.
Het gesprek met het bureau dat de assessments afneemt staat gepland voor D.V. dinsdag 20
augustus. En zal daarna eerst in het curatorium worden besproken.
7. Voorstellen
Het curatorium stelt de synode voor:
4. goedkeuring te hechten aan het besluit van het curatorium om de voorlopige beslissing
inzake het gebruik van een ontwikkelassessment voor admissiale studenten om te zetten
in een definitieve.

