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Kenmerk: 180814 vergaderrooster 2019 
 
Betreft: vergaderrooster moderamen, breed moderamen, classicale vergadering  
 
moderamen waar vergadertijd bijzonderheid 

24 januari Electronenstraat 6, 
3903 KJ, Veenendaal 

10.00-12.00  

28 februari idem  voorzitter CCVV schuift aan 
28 maart idem   
18 april idem   
23 mei idem  één jaar classispredikant 
27 juni idem   
29 augustus idem   
26 september idem   
31 oktober idem  overleg met moderamen Gelder-

land Zuid & Oost 
28 november idem   
 
 
breed moderamen waar vergadertijd bijzonderheid 

Donderdag 10 januari Kerkheem, Kerk-
straat 35, 3781 GA  
Voorthuizen 

19.45-22.00 agenda CV 5 februari 
CCBB: gemeenten ring Harderwijk 

dinsdag 19 februari idem 19.45-22.00 jaarverslag 2018 
CCBB: gemeenten ring Hattem 

donderdag 4 april idem 19.45-22.00 agenda generale synode 
CCBB: gemeenten ring Nijkerk 

dinsdag  14 mei idem 19.45-22.00  agenda CV 11 juni 
 een jaar voorbij 

donderdag 27 juni idem 19.45-22.00 facultatief 
dinsdag 27 augustus idem 19.45-22.00  begroting 2020 

 overleg CCFV 
 agenda CV 8 oktober 
 kieslijsten, tweetallen afgevaar-

digden 
donderdag 10 oktober idem 19.45-22.00 facultatief 
dinsdag 21 november idem 19.45-22.00 gesprekken met classicale commis-

sies K&I, V&T 
CCBB: ronde langs gemeenten in 
de gevarenzone 
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Facultatief: in de ordinanties staat dat het breed moderamen in de regel acht maal bijeen komt. Dit is 
mede omdat maatregelen van de classispredikanten binnen twee maanden door het BM bekrachtigd 
moeten worden. Nu ook het moderamen regelmatig vergadert, kan de BM-vergadering mogelijk ver-
vallen als er geen dringende zaken zijn. Twee weken voor de datum wordt beslist of de vergadering 
wel of niet doorgaat. 
 
classicale vergadering waar vergadertijd bijzonderheid 
dinsdag 12 februari Kerkheem, Kerk-

straat 35, 3781 GA  
Voorthuizen 

19.30-22.00  benoemen voorzitter classicaal 
college voor de visitatie Veluwe 

 jaaroverzicht BM 
dinsdag 11 juni idem 19.30-22.00  financieel Jaarverslag 2019 

 beleidsplan 2019-2022 
dinsdag 8 oktober  idem 19.30-22.00  begroting 2020 

 terugblik 2018-2019 
 
 
Kleine synode: 22 maart; 21 juni, 20 september; 29 november 
Generale synode: 25 en 26 april; 14 en 15 november 


