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Inleiding
Hier zijn bijdragen te vinden die zijn geleverd rond en tijdens de behandeling van het rapport van de
Commissie Ambt en Homoseksualiteit tijdens de Landelijke Vergadering van de NGK op 21 november 2015
en 16 januari 2016. Ook zijn hier diverse verslagen van de bespreking en besluitvorming hierover door de LV
NGK te vinden.

Dit document is gedownload van http://www.homoindekerk.nl

Bijdragen tijdens de bespreking van het rapport Ambt en
homoseksualiteit op de LV NGK op 21 november 2015 en 16 januari
2016
Bijdrage van Ad de Boer, afgevaardigde regio Zuid-Oost en tweede voorzitter van de LV, tijdens de
bespreking op 21 november 2015 met waardering voor en flinke kritiek op het rapport.
http://www.ngkdeontmoeting.nl/wp-content/uploads/2012/09/Bijdrage-LV-21-november-2015.pdf

Daags voor de afsluitende bespreking en besluitvorming op de LV blogde ds. Alex Boshuizen (NGK
Heemstede) over het ter tafel liggende moderamenvoorstel onder de kop: Betalen homo’s de prijs voor
eenheid? http://www.boshuizencoaching.nl/blog/betalen-homos-de-prijs-voor-eenheid

Bijdrage van ds. Willem Smouter, afgevaardigde regio Oost en voorzitter van de LV, aan het eind van de
zitting op 16 januari 2016 vóór de stemming over voorstellen en amendementen.
http://www.smouter.net/docs/voorbeeldfiguren-voor-homos-in-de-kerk.htm

Verslagen van de bespreking van het rapport Ambt en
homoseksualiteit op de LV NGK op 21 november 2015 en 16 januari
2016
NGK volgt rapport ambt en homoseksualiteit niet – Verslag van de LV-bespreking op 21 november 2015 in
OnderWeg
http://www.onderwegonline.nl/5397-ngk-volgt-rapport-ambt-en-homoseksualiteit-niet

In NGK voorlopig geen homoseksuele ouderling - Verslag van de LV-bespreking op 21 november 2015 in het
Nederlands Dagblad
https://www.nd.nl/nieuws/geloof/in-ngk-voorlopig-geen-homoseksuele-ouderling.1042591.lynkx

NGK: bied homo’s een veilig thuis – Verslag van de LV-besluitvorming op 16 januari 2016 in OnderWeg
http://www.onderwegonline.nl/5899-ngk-bied-homos-een-veilig-thuis
NGK: kerk moet veilig thuis voor homo’s worden – Verslag van de LV-besluitvorming op 16 januari in het
Nederlands Dagblad
https://www.nd.nl/nieuws/geloof/ngk-kerk-moet-veilig-thuis-voor-homo-s-worden.1247900.lynkx

Dit document is gedownload van http://www.homoindekerk.nl

