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Aan de leden van de Generale Synode Goes 2020 en de kerkenraden van de plaatselijke
Gereformeerde Kerken
Datum
27 september 2019
Onderwerp
Aanbiedingsbrief bij het Eindrapport van deputaten M/V in de kerk
Geachte leden van de Generale Synode, geachte kerkenraden,
Met de aanbieding van dit Eindrapport verwachten wij de generale synode te kunnen
dienen bij hun overwegingen en besluiten inzake de inzet van de gaven van mannen en
vrouwen in de kerken, opdat die tot zegen zullen zijn voor de kerken.
Wij hebben bij ons werk steeds gebeden om de leiding van Gods Geest en zijn blij dat wij
zijn hulp mochten ervaren in harmonie en eensgezindheid tijdens onze vergaderingen en
bij de voorlichting in de gemeenten, ondanks verschillen van inzicht.
Moge Hij deze eensgezindheid in de toewijding aan God en het navolgen van Christus in liefde
en dienstbaarheid ook geven aan de leden van de synode.
Verbonden in Christus,

H.S. Nederveen-van Veelen
secretaris deputaten M/V in de kerk

Samenvatting opdracht en resultaten
De Generale Synode van Meppel 2017 heeft na de besluiten over m/v en ambt het deputaatschap M/V in de
Kerk aangesteld, omdat zij van mening was dat de genomen besluiten vragen om een zorgvuldige
communicatie naar de kerken. De besluiten hebben een grote impact en worden heel verschillend
ontvangen. Het deputaatschap zal de kerken dienen met advies bij hun proces van bezinning waartoe de
Generale Synode heeft opgeroepen, om te bezien hoe zij de gaven kunnen inzetten die de Heilige Geest aan
mannen en vrouwen in de gemeente geeft.
Ook wil de synode een overzicht krijgen van de wijze waarop de plaatselijke kerken met de besluiten
omgaan. Inzicht in wat in de kerken leeft ten aanzien van de genomen besluiten kan helpen om te bepalen
of op termijn de ambten anders dienen te worden beschreven of ingevuld.
Deputaten hebben de besluiten toegelicht in plaatselijke kerken, op classis- en
regioavonden. Ook is een pagina op de GKv-website ingericht voor advies, met een Handreiking ten dienste
van het bezinningsproces.
Samen met het Praktijkcentrum is door middel van een vragenlijst onderzocht hoe de plaatselijke kerken
en classes omgaan met de genomen besluiten. De reacties laten zien dat in meer dan de helft van de
gemeenten vrouwen mogen worden bevestigd in het ambt van diaken. Bijna een vierde van de gemeenten
heeft alle ambten (voor diaken, ouderling en predikant) voor vrouwen opengesteld. Bevestiging van
mannen en vrouwen in niet-ambtelijke taken wordt nog maar in weinig gemeenten gedaan.
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1.

Opdracht

Deputaten M/V in de kerk hebben de volgende opdrachten meegekregen:
1.
de besluiten over het samen dienen van mannen en vrouwen toelichten in plaatselijke kerken en
classes;
2.
materiaal verzamelen en ontwikkelen ten dienste van het bezinningsproces in plaatselijke kerken
en classes;
3.
advies en begeleiding geven bij knelpunten met betrekking tot de genomen besluiten (in
samenwerking met de deputaten kerkrecht);
4.
advies geven met betrekking tot de bevestiging van mannen en vrouwen in ambtelijke en nietambtelijke diensten (in afstemming met de deputaten eredienst);
5.
inventariseren hoe de plaatselijke kerken en classes omgaan met de genomen besluiten (in
samenwerking met het Praktijkcentrum).

2.

Verslag van de werkzaamheden

Allereerst is werk gemaakt van de wens van het moderamen het aantal vrouwelijke deputaten te vergroten
voor een meer evenwichtige samenstelling van het deputaatschap. Als resultaat hiervan zijn in september
2017 drie extra vrouwelijke deputaten benoemd, zodat de verhouding man/vrouw gelijk werd. Helaas
moest deputaat Andries van den Berg zich terugtrekken om gezondheidsredenen.
Belangrijk was ook de onderlinge afstemming over de opdracht van de synode en de daaruit
voortvloeiende taakopvatting. Hiervoor is steeds ruim de tijd genomen, om van elkaar te leren en de
manier van werken op elkaar af te stemmen. Ook binnen het deputaatschap zijn de meningen over de
besluiten m/v niet gelijkluidend, maar we zijn het eens over het doel van ons werk: het proces in de
gemeente. Het is niet onze taak de besluiten van de synode te verdedigen, wel om de plaatselijke kerken te
helpen bij hun proces van bezinning over de besluiten man/vrouw en ambt. Het deputaatschap wil de
kerken helpen om bewuste en gezamenlijke keuzes te maken over de inzet van de gaven van de Geest voor
vrouwen en mannen in de gemeente.
Uitgesplitst naar de deeltaken van de opdracht van de synode zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
1.
de besluiten over het samen dienen van mannen en vrouwen toelichten in
plaatselijke kerken en classes:
Voorlichting: deputaten hebben in ongeveer 85 kerken en één classis voorlichting
gegeven over de besluiten. Ook oud-deputaten M/V en ambt en oud-synodeleden van GS Meppel hebben in
minstens 48 kerken toelichting bij de besluiten gegeven. Regioavonden: in samenwerking met het
Praktijkcentrum zijn voor leden van kerkenraden en plaatselijke commissies m/v drie regioavonden
gehouden, met als doel:
•
inzicht te verschaffen in de (argumenten van de) verschillende visies rondom
vrouw en ambt;
•
helpen om richting aan de discussie in de gemeente te geven;
•
te inventariseren wat behulpzaam kan zijn om de discussie op een soepele manier te
kunnen laten verlopen.
Hieraan hebben 45 afgevaardigden deelgenomen. Vier regioavonden moesten worden afgelast wegens
gebrek aan belangstelling.
GKv-nieuwsbrief: informatie gedeeld via de GKv-nieuwsbrief, o.a. een tussenbalans
n.a.v. de jaarrapportage en een aankondiging van het onderzoek naar het verloop van het
bezinningsproces in de kerken.
Contacten: informeel contact is onderhouden met de werkgroep Man, vrouw & kerk
en de werkgroep Bezinning man, vrouw en ambt. Beide werkgroepen hebben op een bijeenkomst
voorlichting gegeven, resp. pro en contra de besluiten m/v. Op een verzoek om medewerking zijn
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deputaten niet ingegaan, om onze neutrale positie niet ter discussie te stellen.
2.

materiaal verzamelen en ontwikkelen ten dienste van het bezinningsproces in plaatselijke kerken en
classes:
Een Handreiking met adviezen voor het proces van bezinning is opgesteld en aan de kerkenraden
toegestuurd. Via de GKv-website is een eigen pagina voor MViK ingericht waarop informatie wordt
gedeeld, zoals de toelichting van het moderamen van GS Meppel bij de besluiten over M/V en ambt; een
toelichting van deputaten MViK bij de besluiten; advies bij knelpunten; de Handreiking, met mogelijke
werkvormen; preken die predikanten op ons verzoek hebben toegezonden en een literatuurlijst.
3.

advies en begeleiding geven bij knelpunten met betrekking tot de genomen besluiten (in
samenwerking met de deputaten kerkrecht):
Het NGK rapport van de commissie vrouwelijke predikanten (LV 2007) is bestudeerd.
Enkele knelpunten zijn gesignaleerd, waaronder wat te doen als in de classis afgevaardigden
gewetensbezwaard zijn vanwege een vrouwelijke afgevaardigde; wat te doen als in de classis
gewetenbezwaarde classisafgevaardigden zijn bij het examineren van vrouwelijke kandidaten met het oog
op het ambt van predikant.
We hebben deze knelpunten aan deputaten kerkrecht voorgelegd en hen gevraagd om voor
dit soort situaties een voorstel voor de GS te formuleren.
Adviezen bij knelpunten in gemeente en/of classis zijn op de website geplaatst.
4.

advies geven met betrekking tot de bevestiging van mannen en vrouwen in
ambtelijke en niet-ambtelijke diensten:
Deze taak is voorgelegd aan deputaten eredienst en door hen overgenomen.
5.

inventariseren hoe de plaatselijke kerken en classes omgaan met de genomen besluiten (in
samenwerking met het Praktijkcentrum):
Voor het onderzoek onder de plaatselijke kerken is samen met het Praktijkcentrum een lijst met vragen
opgesteld. In maart 2019 is aan alle [263] scriba’s per email een link naar de vragenlijst toegestuurd die
elektronisch kon worden ingevuld. Hieraan hebben 145 scriba’s meegewerkt, wat als representatief mag
worden beschouwd.
De resultaten zijn opgenomen in het volgende hoofdstuk en in bijlage 5.
Voor het onderzoek onder de classes is aan 29 classisscriba’s een korte lijst met vragen toegestuurd, om te
onderzoeken welke afspraken binnen de classis zijn gemaakt, o.a. over het afvaardigen van vrouwelijke
ambtsdragers naar de classis. Van 14 classes is een reactie ontvangen. Zie hieronder voor de resultaten en
in bijlage 7.
6.
Verzoeken om revisie:
De Generale Regeling Revisieverzoeken art. 1 lid 4 schrijft voor dat een verzoek om revisie van de
besluiten m/v en ambt aan de generale synode van Goes worden voorgelegd aan deputaten M/V in de Kerk
om te bezien of het bezwaar tegen het besluit van de synode van Meppel niet berust op een onjuist begrip
van dit besluit. Om deze reden zijn 37 brieven aan deputaten M/V in de kerk voorgelegd. Twintig daarvan
bevatten een verzoek om revisie. Bij enkele daarvan hebben we een suggestie gedaan om het verzoek
anders te formuleren. Twee brieven met verzoek om revisie zijn op grond van art. F81 van de KO niet
ontvankelijk omdat ze niet door een kerkenraad of classis zijn ingediend maar door individuele
gemeenteleden. In vijftien brieven wordt aan de GS gevraagd om herformulering en/of een sterkere
onderbouwing van de gronden onder de besluiten over m/v en ambt.
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3. Resultaten
Per activiteit kunnen de volgende resultaten worden vastgesteld:
1. Voorlichting
De voorlichting die in plaatselijke kerken werd gegeven, is afgestemd op de behoefte in die gemeenten. In
sommige plaatsen is met de kerkenraad gesproken over de passende werkwijze voor het proces van
bezinning, in andere kerken is
voorlichting gegeven op een gemeenteavond. Daarbij werd vooral de nadruk gelegd op het onderlinge
gesprek over de vraag ‘hoe wil je samen gemeente van Christus zijn?’ Waar behoefte was aan een nadere
toelichting van de besluiten of uitleg over de motivatie van voor- en/of tegenstanders, is daaraan naar
vermogen voldaan, regelmatig met medewerking van oud-deputaten of oud-synodeleden.
Uit de reacties na afloop van veel gemeenteavonden blijkt, dat uitleg van de bijbelse argumenten en de
gronden onder de besluiten het begrip voor de verschillende standpunten heeft vergroot. De
gemeenteavonden zijn over het algemeen in goede harmonie verlopen; er was een open sfeer waarin goed
en met respect naar elkaar geluisterd werd. In sommige gemeenten, met name waar de kerkenraad al een
besluit had genomen voordat de gemeente was gehoord, speelden de emoties hoger op.
Waar gemeenteleden met elkaar in gesprek konden gaan, pijnpunten konden benoemen en aanvoelen,
ontstond toch aanvaarding van verschil van mening en de wil om er samen uit te komen. Al blijven er
situaties waarin gemeenteleden zich niet kunnen vinden in de genomen besluiten.
De deelnemers aan de regioavonden hebben over het algemeen de geboden informatie en adviezen positief
gewaardeerd. In de regio’s waarin weinig belangstelling bleek, waren veel gemeenten al een proces van
bezinning gestart of hadden al een besluit genomen. In enkele kerken uit die regio’s is later nog
voorlichting gegeven op een gemeenteavond.
2. Materiaal
De pagina van M/V in de kerk op de GKv-website is 4109 keer bezocht (tot 20 september
2019). De Handreiking voor het bezinningsproces is door veel kerkenraden en
commissies m/v gebruikt [3594 keer gedownload]. De adviezen
daarin hebben een positieve rol vervuld in veel kerken.
Een aantal preken die op ons verzoek zijn toegestuurd, is op de website ter beschikking gesteld.
3. Advies bij knelpunten
Incidenteel zijn aan deputaten MViK vragen gesteld over knelpunten in gemeenten,
m.n. over praktische zaken, zoals regels voor echtparen. Deputaten zijn van mening dat de
plaatselijke kerk hiervoor zelf afspraken kan regelen.
Knelpunten worden ook ervaren door vrouwelijke studenten theologie, die moeite hebben
bij het vinden van een stageplek. Onze rol hierin is beperkt tot het doorgeven van de namen
van gemeenten die het ambt van predikant voor vrouwen opengesteld hebben, voor zover
bij ons bekend.
Knelpunten in classes betreffen vaak gewetensbezwaren van ambtsdragers vanwege een
vrouwelijke afgevaardigde of bij het examineren van vrouwelijke kandidaten. Voor deze
laatste knelpunten is advies gevraagd bij deputaten kerkrecht. Afgesproken is dat zij een
voorstel voor de generale synode zullen opstellen om de regeling voor classes hierop aan te
passen.
4. Advies over bevestiging in niet-ambtelijke diensten
Vanuit de kerken is geen advies gevraagd over de bevestiging van mannen en vrouwen in
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ambtelijke en niet-ambtelijke diensten. Uit de reacties op de vragenlijst blijkt dat nog niet veel
kerken zich hiermee bezig houden.
5. Onderzoek Praktijkcentrum
De inventarisatie onder de plaatselijke kerken over de manier waarop zij met de
besluiten m/v en ambt zijn omgegaan, is samen met het Praktijkcentrum uitgevoerd.
Het resultaat van dit onderzoek laat zien dat de meeste (86%) van de kerken die reageerden, met de
besluiten over m/v en ambt aan het werk zijn gegaan. Bijna 70% heeft hierover al een besluit genomen.
Meer dan de helft van de kerken heeft één of meer ambten opengesteld voor vrouwen (86 van 145).
Gedeeltelijk alleen het ambt van diaken, maar een bijna even groot deel heeft besloten alle ambten open te
stellen. Een kleiner deel (13%) wil vrouwen alleen toelaten tot het ambt van diaken en ouderling. De
overige kerken hebben besloten de volgende synode af te wachten en/of hebben om revisie of
herformulering van de gronden van het synodebesluit gevraagd. Ongeveer de helft van de kerken vindt het
synodebesluit goed onderbouwd.
Vrouwen zijn in veel gebieden actief in de kerk, meestal met taken als catechese, lid van commissies of
Bijbellezen in de eredienst. In iets meer dan de helft van de kerken werken vrouwen ook in het scribaat,
pastoraat en diaconaat. In het dagelijks bestuur is 44% actief, in het geestelijke bestuur 16%.
Als vrouwen in het pastoraat en geestelijk bestuur actief zijn, worden ze in ongeveer de helft van de
kerken, net als de mannen, officieel bevestigd. Bij diaconaat is dat ongeveer twee derde. In weinig kerken
(6% of minder) worden mannen en/of vrouwen bevestigd in niet-ambtelijke taken.
In een derde van de kerken zijn wijzigingen doorgevoerd in de organisatiestructuur van de gemeente. De
helft daarvan heeft de ambten opengesteld, de andere helft heeft taken die vallen onder scribaat/bestuur,
pastoraat of diaconaat buiten de kerkenraad geplaatst, zodat vrouwen dit werk kunnen doen zonder
formeel een ambt te bekleden. Bijna 10% van de kerken is nog in bezinning hierover.
Er is ook gevraagd hoe er in de gemeente is gereageerd op het besluit om de plaatselijke kerken ruimte te
geven om zelf een bezinningsproces te doorlopen en een besluit over vrouwen en ambten te nemen. De
meerderheid was hierover positief of neutraal, maar één op de vijf kerken stond hier negatief tegenover.
Als reden voor de positieve houding werd gemeld dat de kerken daarmee de ruimte krijgen om een besluit
te nemen dat past bij de plaatselijke situatie. Redenen voor een negatieve reactie zijn vooral dat hierdoor
verschillen tussen kerken ontstaan en het niet wenselijk is dat er verschillende visies zijn op dit punt. De
besluitvorming heeft voor bijna 40% invloed gehad op de eenheid binnen de gemeente; soms was dat een
positieve invloed, maar in andere kerken heeft het onrust en verdeeldheid gebracht.
Aan kerken die samenwerken met Christelijke Gereformeerde Kerken en/of Nederlands Gereformeerde
kerken is gevraagd hoe de besluitvorming en de samenwerking invloed op elkaar hebben gehad. Het
merendeel van deze kerken geeft aan dat het samenwerkingsverband geen invloed heeft gehad op de
besluitvorming. In samenwerkingen met CGK-kerken is sprake van een zekere remmende invloed omdat
de CGK niet open staat voor vrouwen in het ambt. Waar samengewerkt werd met NGK wordt aangegeven
dat er sprake was van een bevorderende invloed op de besluitvorming, juist omdat de NGK al vrouwen in
het ambt had of al langere tijd wilde doorvoeren.
Andersom heeft de besluitvorming voor acht kerken wel invloed gehad op de samenwerking. Als wordt
samengewerkt met de CGK heeft de besluitvorming een negatieve invloed; kerken die samenwerken met
de NGK groeien meer naar hen toe door dit proces.
De meeste kerken (66%) geven aan dat ze geen behoefte hebben aan verdere ondersteuning. De overige
zouden meer documentatie willen krijgen met argumenten van de verschillende visies op de vrouw in het
ambt. Deputaten zijn van mening dat deze documentatie op diverse plaatsen te vinden is, bijvoorbeeld via
de literatuurlijst die op de GKv-website is gepubliceerd.
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Peiling classes
Op de vragenlijst aan de 29 classes hebben 14 scriba’s gereageerd (48%). Hiervan hebben drie scriba’s
aangegeven dat er afspraken zijn gemaakt, nl. dat alle afgevaardigden zullen worden geaccepteerd. Van
één classes waar geen afspraken
zijn gemaakt, heeft de scriba aangegeven dat een vrouwelijke ambtsdrager kan worden afgevaardigd naar
de classis en evt. verder naar PS en GS. Bij drie classes waar geen afspraken zijn gemaakt, wordt wel
onderling uitgewisseld welke besluiten inzake m/v de aangesloten kerken hebben genomen (als vast
agendapunt). Een paar scriba’s voegen daaraan toe: er is sprake van wederzijds respect. Eén classis heeft
een notitie meegestuurd waaruit blijkt dat er uitgebreid is nagedacht over de vraagpunten voor de classis.
Geen enkele scriba heeft problemen in de classis gemeld vanwege de besluiten m/v. In twee classes wil
men eerst verdere ontwikkelingen afwachten.
6. Verzoeken om revisie
Bij de brieven met een verzoek om revisie hebben deputaten in enkele gevallen een aanbeveling gedaan
om het verzoek te heroverwegen, waarbij is aangegeven dat in de brief is uitgegaan van een misverstand
over de besluiten m/v en ambt van de synode van Meppel.
De brieven met een verzoek om herformulering en/of een sterkere onderbouwing van de gronden onder
de besluiten zijn feitelijk geen verzoek om revisie. Om die reden zou de generale synode deze brieven
terzijde kunnen leggen.
Omwille van de eenheid en vrede in onze kerken zijn deputaten van mening dat het aanbeveling verdient
dat de generale synode van Goes zowel de verzoeken om revisie als de verzoeken om herformulering en/of
een sterkere onderbouwing in behandeling neemt.

4. Conclusies en aanbevelingen
Op grond van de resultaten komen deputaten tot de volgende conclusies en
aanbevelingen:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Deputaten zijn positief verrast over de manier waarop in veel gemeenten met de verschillen
van mening is omgegaan. Als er ruimte wordt gegeven voor onderlinge gesprekken, waar in
openheid en respect naar elkaar wordt geluisterd, ontstaat herkenning als volgelingen van
Christus en het verlangen om samen te zoeken naar een begaanbare weg voor de gemeente.
Als een kerkenraad een besluit neemt over dit onderwerp zonder de gemeente te horen, leidt
dit in veel gevallen tot onvrede.
Onder gemeenteleden is behoefte aan een duidelijke uitleg van de verschillende standpunten en
de bijbehorende argumenten door (oud-)deputaten en oud- synodeafgevaardigden. Al zijn er
ook veel gemeenteleden die dit complexe onderwerp liever aan ‘theologen’ willen overlaten.
Het proces van bezinning leidt in de kerken tot verschillende uitkomsten voor de openstelling van
de ambten. De meeste gemeenteleden lijken de besluiten te aanvaarden omwille van de eenheid
en vrede in de gemeente.
Uit het onderzoek van het Praktijkcentrum blijkt dat veel kerken zich bewust zijn
van de urgentie van dit onderwerp, waardoor ze zich op allerlei manieren hebben ingezet voor het
proces van bezinning, soms alleen binnen de kerkenraad, maar in de meeste gevallen ook in gesprek
met de gemeente.
Op dit moment worden in bijna 60% van de responderende kerken vrouwen toegelaten tot het
ambt. Van de overige kerken heeft één op de vijf nog geen besluit genomen. Zestien van de
responderende kerken (10%) willen eerst wachten op de volgende synode. Van de twintig
kerken die revisie hebben aangevraagd, hebben er tien de vragenlijst ingevuld. Dit geeft een
indicatie van de betrouwbaarheid van de gegevens.
Van de kerken waar vrouwen in het ambt bevestigd mogen worden, geeft 44% aan de
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synodebesluiten niet goed onderbouwd te vinden. Van gemeenten waar vrouwen niet in het
ambt worden toegelaten is dat 66%.
7.
Het aantal brieven met een verzoek om revisie laat zien dat sommige kerkenraden niet overtuigd
zijn van de juistheid van de besluiten over m/v en ambt. Uit de verzoeken om herformulering
en/of sterkere onderbouwing van de gronden blijkt dat de betreffende kerkenraden niet negatief
staan tegenover de besluiten, maar de onderliggende gronden (nog) niet overtuigend vinden.
* Aanbeveling
Het verdient aanbeveling om artikel 23-4 over de besluiten 3-6 zorgvuldig te heroverwegen en
zo nodig opnieuw te formuleren.
8.

Vrouwen zijn in allerlei taken actief in de kerk, ook taken die in het verleden alleen door
ambtsdragers werden gedaan, zoals catechese, scribaat, pastoraat en diaconaat. Globale vergelijking
met het Kwantitatief onderzoek van het Praktijkcentrum uit 2016 laat een duidelijke toename zien.
In de helft van de kerken is het gebruikelijk om deze vrouwen net als de mannen, te bevestigen. Bij
diaconaat gebeurt dat zelfs in twee derde van de kerken.
9.
Nog niet veel kerken (5% of minder) hebben uitvoering gegeven aan besluit 2b van de synode
om ‘zorgvuldige regelingen te treffen met het oog op de aanstelling van mannen en vrouwen in
niet-ambtelijke diensten’. Naar het oordeel van de synode dienen mensen die ‘in een bijzonder
ambt de brede verantwoordelijkheid voor de gemeente dragen, door verkiezing en bevestiging
de volmacht van Christus Jezus bij de toewijding aan die taak te ontvangen’. In de discussies over
m/v en ambt lijkt dit besluit ondergesneeuwd te zijn. Wanneer de generale synode een nieuw
formulier voor bevestiging in niet-ambtelijke diensten heeft vastgesteld, zullen naar verwachting
meer kerken hiertoe overgaan.
* Aanbeveling
Het verdient aanbeveling om de verkiezing en bevestiging in niet-ambtelijke diensten opnieuw
onder de aandacht van de kerken te brengen.
10.

Een deel van de kerken heeft wijzigingen aangebracht in de organisatiestructuur van de gemeente.
Daarbij zijn een aantal taken die vallen onder scribaat/bestuur, pastoraat of diaconaat buiten de
kerkenraad geplaatst waardoor vrouwen dit werk ook kunnen doen zonder formeel een ambt te
bekleden. Een aantal kerken is nog bezig zich hierover te bezinnen. Op de vraag of de visie op het
ambt veranderd is naar aanleiding van het synodebesluit, antwoordt één op de vijf kerken dat dit
inderdaad het geval is, maar voor een derde van de kerken is dat niet het geval.
* Aanbeveling
Het verdient aanbeveling dat de GS voorwaarden schept om aan de kerken een eigentijdse
historisch-theologische verheldering te bieden inzake het klassieke ambtsbegrip en/of de
organisatiestructuur van de gemeente, in het licht van de praktische veranderingen die zich
voordoen in de kerkelijke praktijk en de recente theologische reflectie daarop.
Gronden:
1.
Het ambt wordt meermalen om pragmatische redenen versmald tot een
managementteam, terwijl voormalig ‘ambtelijke’ taken nu buiten het ambt om
door mannen en vrouwen uitgeoefend worden. Het is wenselijk in de
verwarring rond ambt, gave, dienst en gezag principiële helderheid te brengen.
2.
De discussie rond de klassieke visie op het ambt blijft in vele kerken principieel
onbeslist en onbereflecteerd. De bezinning op het ambt uit het Rapport Samen
dienen of recente theologische publicaties lijken hierin weinig invloed te
hebben. Dit roept verwarring op in de kerken, alsof er zomaar klassiek bijbelse
structuren worden opgegeven.
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11.

12.

Aan deputaten zijn maar weinig vragen over knelpunten gesteld. Praktische zaken van ouderlingen
en/of diakenen kunnen naar ons inzien door de plaatselijke kerken zelf worden geregeld.
Vrouwelijke studenten theologie hebben tijdens dit studiejaar soms moeite ervaren om een
stageplek te vinden; naar verwachting zal dat in de toekomst steeds beter gaan, naar mate in meer
gemeenten de ambten zijn opengesteld.
Praktische zaken voor vrouwelijke predikanten, zoals zwangerschaps- en ouderschapsverlof,
zouden via de Generale Regeling voor predikantszaken geregeld kunnen worden.
* Aanbeveling
Het verdient aanbeveling de praktische zaken voor vrouwelijke predikanten via de Generale
Regeling voor predikantszaken te regelen.

Knelpunten in de classis zijn niet gemeld via het onderzoek van deputaten. In het geval van
gewetensbezwaren door vrouwelijke afgevaardigden en/of examinering van vrouwelijke
kandidaten kan de regeling voor classes worden aangepast. De deputaten kerkrecht zijn gevraagd
hiervoor een voorstel voor de generale synode op te stellen.
13.
Uit het onderzoekt blijkt dat één op de drie kerken nog behoefte heeft aan verdere
ondersteuning bij de besluitvorming, voornamelijk door documentatie met argumenten van de
verschillende visies over de vrouw in het ambt. Hieruit kunnen we concluderen dat er geen
noodzaak is het deputaatschap M/V in de kerk voor een volgende periode voort te zetten. De
documentatie kan via de GKv-website gevonden worden. Kerken die meer begeleiding bij het
proces nodig hebben, kunnen hiervoor het Praktijkcentrum raadplegen.
* Aanbeveling
Het verdient aanbeveling dat de voorlichting via de website M/V in de Kerk nog
enige tijd beschikbaar blijft.
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5. Voorstel besluiten
Concept besluittekst
Materiaal:
1. het rapport van deputaten M/V in de kerk, d.d. 20 september 2019
2. het onderzoeksrapport Man/vrouw in de kerk van het Praktijkcentrum d.d. 19 juni 2019
Besluit 1:
aan deputaten M/V in de kerk decharge te verlenen.
Grond:
deputaten M/V in de kerk hebben de hun door de Generale Synode van Meppel
verstrekte opdracht naar behoren uitgevoerd.
Besluit 2:
de kerken ertoe op te wekken:
regelingen te treffen met het oog op de aanstelling van mannen en vrouwen in nietambtelijke diensten en daarbij gebruik te maken van het betreffende formulier dat deputaten
Eredienst hebben opgesteld.
Besluit 3:
geen nieuwe deputaten M/V in de kerk te benoemen.
Grond:
Uit het onderzoek blijkt dat er nauwelijks behoefte is aan verdere ondersteuning.
Begeleiding van de uitwerking van de genomen besluiten kan indien nodig uitgevoerd worden
door het Praktijkcentrum.

6 Financiën
Budget 2017-2020
Reiskosten
Vergaderkosten
Regioavonden

€ 20.500
€ 5.275
57
410

Praktijkcentrum - regioavonden

2.097

Praktijkcentrum - onderzoek

4.805

Overige kosten
Saldo

500

-13.144
€ 7.356
=======
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Bijlagen
Bijlage 1 Voorgestelde besluiten
Materiaal:
1.
het rapport van deputaten M/V in de kerk, d.d. 20 september 2019.
2.
het onderzoeksrapport Man/vrouw in de kerk van het Praktijkcentrum d.d. 19 juni 2019
Besluit 1:
aan deputaten M/V in de kerk decharge te verlenen.
Grond:
deputaten M/V in de kerk hebben de hun door de Generale Synode van Meppel 2017 verstrekte
opdracht naar behoren uitgevoerd.
Besluit 2:
de kerken ertoe op te wekken:
regelingen te treffen met het oog op de aanstelling van mannen en vrouwen in niet-ambtelijke diensten en
daarbij gebruik te maken van het betreffende formulier dat deputaten eredienst hebben opgesteld.
Besluit 3:
geen nieuwe deputaten M/V in de kerk te benoemen.
Grond:
Uit het onderzoek blijkt dat er nauwelijks behoefte is aan verdere ondersteuning. Begeleiding
van de uitwerking van de genomen besluiten kan indien nodig uitgevoerd worden door het
Praktijkcentrum.

Bijlage 2 Overzicht aanbevelingen
Deputaten willen de GS graag dienen met een aantal aanbevelingen. Het is aan de synode om
te bepalen of zij deze aanbevelingen omzet in (voorstellen voor) besluiten.
Aanbevelingen:
1. Het verdient aanbeveling om artikel 23-4 over de besluiten 3-6 zorgvuldig te heroverwegen en
zo nodig opnieuw te formuleren.
2. Het verdient aanbeveling om de verkiezing en bevestiging in niet-ambtelijke
diensten opnieuw onder de aandacht van de kerken te brengen.
3. Het verdient aanbeveling dat de GS voorwaarden schept om aan de kerken een
eigentijdse historisch-theologische verheldering te bieden inzake het klassieke
ambtsbegrip en/of de organisatiestructuur van de gemeente, in het licht van de
praktische veranderingen die zich voordoen in de kerkelijke praktijk en de recente
theologische reflectie daarop.
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Gronden:
1.
Het ambt wordt meermalen om pragmatische redenen versmald tot een
managementteam, terwijl voormalig ‘ambtelijke’ taken nu buiten het ambt om door
mannen en vrouwen uitgeoefend worden. Het is wenselijk in de verwarring
rond ambt, gave, dienst en gezag principiële helderheid te brengen.
2.
De discussie rond de klassieke visie op het ambt blijft in vele kerken principieel
onbeslist en onbereflecteerd. De bezinning op het ambt uit het Rapport Samen
dienen of recente theologische publicaties lijken hierin weinig invloed te hebben. Dit
roept verwarring op in de kerken, alsof er zomaar klassiek bijbelse structuren
worden opgegeven.
4.

Het verdient aanbeveling de praktische zaken voor vrouwelijke predikanten via de
Generale Regeling voor predikantszaken te regelen.

5.

Het verdient aanbeveling dat de voorlichting via de website M/V in de Kerk nog
enige tijd beschikbaar blijft.

Bijlage 3 Samenstelling deputaatschap M/V in de kerk
J.A. Knepper, Bunschoten (voorzitter)
H.S. Nederveen-van Veelen, Berkel en Rodenrijs (secr./penn.)
I. Baron-Janssen, Veenhuizen
D.S. Dreschler, Heemse
J.L. de Haan, Winsum
A. Meerveld-Poortinga, Harlingen
G.E. Messelink, Maassluis
C. Pel-Verkade, Barneveld
Het deputaatschap werd ondersteund door Lydia Postma-Douma.
Door de synode was ook benoemd deputaat A. van den Berg te Westerbork. Door
gezondheidsproblemen moest hij zich als deputaat terugtrekken.
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Bijlage 4 Onderzoek M/V in de kerk – Vragenlijst
Onderstaand vindt u de vragen van het onderzoek M/V in de kerk. Dit onderzoek in
bedoeld om de komende Generale Synode een beeld te geven van de manier waarop
de kerken hebben gereageerd op de besluiten rondom M/V en Ambt die op de vorige
Generale Synode zijn genomen.
In de vragen komt onder meer aan de orde welke besluiten uw plaatselijke kerk heeft
genomen naar aanleiding van de synodebesluiten, welk proces in uw gemeente is
doorlopen, welke reacties er waren en in hoeverre vrouwen in uw gemeente in
verschillende taken en ambten actief zijn.
Hieronder volgen nog enkele instructies:
De vragen waar een rode * achter staat zijn verplicht; u kunt de vragenlijst niet
verder invullen zonder deze vragen te beantwoorden.
Bij vragen waaronder een rond invulvakje staat bij de antwoorden, is maar één
antwoord mogelijk.
Bij vragen waaronder een vierkant invulvakje staat bij de antwoorden kunt u
meerder opties kiezen.
Als u alles hebt ingevuld kunt u onderaan op de knop “Verzenden” drukken om uw
antwoorden naar ons toe te sturen.
Bij voorbaat bedankt voor het invullen.
Deputaten M/V in de kerk

Email *
example@example.com

Voor welke kerkelijke gemeente vult u deze vragenlijst in? *
Heeft uw kerk een samenwerkingsverband? *
o
o
o
o
o

Nee
Ja, CGK en NGK
Ja, CGK
Ja, NGK
Anders, nl.

Mogen er vrouwen in uw gemeente bevestigd worden in een of meerdere
ambten? *
o
o

Ja
Nee

Was dit al zo voor het synodebesluit?
o
o

Ja
Nee
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Geef hieronder aan in welke ambten vrouwen kunnen worden bevestigd
o
o
o

Diaken
Ouderling
Predikant

Welke stappen zijn er in uw gemeente doorlopen op weg naar besluitvorming
over vrouwen in het ambt? *
o
o
o
o
o
o

Nog niet mee bezig geweest
Besproken in de kerkenraad
Besproken in de gemeente
Voorgenomen besluit aan de gemeente voorgelegd
Besluit genomen
Anders, nl.

Wat is de reden dat er in uw gemeente hier nog niet mee bezig is geweest?
Tot welke ambten wordt besloten om vrouwen toe te laten?
Diakenen
Ouderlingen
Predikant

Wel

Niet

O

O

O

O

O

O

Wilt u hieronder aangeven in welke rollen vrouwen in uw gemeente actief zijn?
Onderwijs/catechese
Pastoraat
Diaconaat
Geestelijk bestuur
Dagelijks bestuur
Scribaat
Overige commissies
Preeklezen
Bijbellezing in eredienst
Gebed in eredienst
Theologiestagiaires

Ja

Nee

Voornemens

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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Is het gebruikelijk om mannen en vrouwen voor deze functies te bevestigen of
in te zegenen?
Onderwijs/catechese
Pastoraat
Diaconaat
Geestelijk bestuur
Dagelijks bestuur
Scribaat
Overige commissies
Preeklezen
Bijbellezing in eredienst
Gebed in eredienst
Theologiestagiaires

Ja

Nee

Voornemens

nvt

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Is de organisatie in uw gemeente veranderd zodat vrouwen ook taken kunnen
vervullen die voorheen alleen door ambtsdragers werden gedaan?
Is in uw gemeente de visie op het ambt veranderd naar aanleiding van de
besluiten over m/v en ambt? *
Hoe is in uw gemeente over het algemeen gereageerd op het synodebesluit dat
het aan de lokale kerk wordt overgelaten om een beslissing te nemen over
vrouwen in het ambt? *
o
o
o

Positief
Neutraal
Negatief

Wat is hiervoor de reden?
o
o
o
o
o

Het is goed dat er niet één visie is opgedrongen aan de kerken
Een plaatselijke kerk kan op deze manier rekening houden met wat er leeft in de
gemeente
Er moet ruimte zijn voor bezinning in de plaatselijke gemeente
Een plaatselijke gemeente moet zelf kunnen bepalen hoe de gaven worden ingezet
Anders, nl.

Wat is hiervoor de reden?
o
o
o
o
o

Te complex om binnen de plaatselijke kerk over te besluiten
Te principieel om binnen de plaatselijke kerk over te besluiten
Het is niet gewenst dat er op dit punt verschillende visies bestaan
Hierdoor ontstaan er ongewenste verschillen tussen de kerken
Anders, nl.
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Heeft de besluitvorming en het proces erna invloed gehad op de eenheid in
de gemeente? *
o
o

Ja
Nee

Kunt u omschrijven wat de invloed was?
Heeft uw samenwerking met CGK en/of NGK invloed gehad op de
besluitvorming? *
o
o

Ja
Nee

Kunt u omschrijven wat de invloed was?
En andersom, heeft de besluitvorming invloed gehad op de samenwerking met
CGK en/of NGK? *
o
o

Ja
Nee

Kunt u omschrijven wat de invloed was?
Is er binnen uw gemeente behoefte aan verdere ondersteuning? *
o
o
o
o
o
o
o

Nee
Documentatie met argumenten van de verschillende visies op de vrouw in het
ambt
Inhoudelijke persoonlijke toelichting door deskundigen
Begeleiding bij de besluitvorming
Tips en voorbeelden voor het besluitvormingsproces
Persoonlijke begeleiding voor het bezinningsproces in de gemeente
Anders, nl.

Welke stappen zijn er in uw gemeente doorlopen op weg naar besluitvorming
over vrouwen in het ambt?
o
o
o
o

Besproken in de kerkenraad
Besproken in de gemeente
Voorgenomen besluit aan de gemeente voorgelegd
Besluit genomen
o Anders, nl.
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Welk (voorgenomen) besluit is in uw gemeente genomen of zal binnenkort
genomen worden? *
o
o
o
o
o
o

Uitstellen tot na de volgende Generale Synode
Revisie aanvragen
Vragen om de gronden te herformuleren
Besluit tot het openstellen van een of meerdere ambten voor vrouwen
Nog geen besluit
Anders, nl.

Vindt uw gemeente het besluit van de synode goed onderbouwd? *
o
o

Ja
Nee
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INLEIDING
De Generale Synode van 2017 heeft besloten om aan de plaatselijke kerken ruimte
te geven om zelf beleid te maken en uit te voeren over vrouwen in het ambt. In de
praktijk betekent dit dat kerken de vrijheid hebben om vrouwen in het ambt van
diaken, ouderling en predikant te bevestigen. Dit is een grote stap voor de GKv,
een kerkverband waarin daar tot nu toe geen ruimte voor was.
Op de volgende Generale Synode zal het onderwerp weer ter sprake komen en zal
geëvalueerd worden hoe met de synodebesluiten is omgegaan, wat de gevolgen
zijn geweest en wat mogelijke vervolgstappen kunnen zijn. Om de Synode daarin
te ondersteunen biedt het deputaatschap Man/Vrouw in de Kerk in
samenwerking met het Praktijkcentrum een rapport aan waarin deze vragen zijn
onderzocht.
Door middel van een vragenlijst is onderzocht of kerken al vrouwen in het ambt
hebben toegelaten, of er verschillen zijn tussen kerken in welke ambten vrouwen
worden bevestigd, wat het proces hiernaartoe is geweest, welke reacties het
synodebesluit heeft opgeroepen in kerken en wat de invloed is geweest van en op
mogelijke samenwerkingsverbanden met andere kerken. De resultaten van het
onderzoek liggen hier voor u. Het is onze hoop dat de opgehaalde informatie de
Synode helpt in haar verdere besluitvorming en bij het uitzetten van een verdere
koers.
Debora Krikken, MSc
Merijn Wijma, MA
Praktijkcentrum, Zwolle, juni 2019
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RESULTATENANALYSE
Nadat de vragenlijst op 21 maart 2019 is verzonden aan alle scriba’s van de GKv, is
hij vier weken open gebleven om hen de tijd te geven om hem in te vullen.
Uiteindelijk hebben 145 van de 263 scriba’s hem ingevuld. Dat is een respons van
55%. In principe is dit genoeg om representatieve conclusies te trekken, maar we
moeten rekening houden met de mogelijkheid dat kerken die die de ambten voor
vrouwen al hebben opengesteld eerder deze vragenlijst zullen invullen. In dit
hoofdstuk leest u de resultaten van het onderzoek.

Huidige stand van zaken
Figuur 1 toont aan dat in meer dan de helft van de responderende kerken
vrouwen in het ambt mogen worden bevestigd; om precies te zijn is dat in 86 van
de 145 responderende kerken het geval.

FIGUUR 1. KERKEN WAARIN VROUWEN IN HET AMBT BEVESTIGD MOGEN WORDEN

In het grootste deel van de kerken waar op dit moment vrouwen mogen worden
bevestigd, zijn dit voornamelijk diakenen (39 van 86). Een klein deel heeft niet
alleen het ambt van diaken, maar ook het ambt van ouderling voor vrouwen
opengesteld (11), en ook een aanzienlijk aantal (35) heeft alle ambten, dus ook
dat van predikant, opengesteld voor vrouwen. Zie figuur 2.
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FIGUUR 2. AMBTEN WAARIN VROUWEN MOGEN WORDEN BEVESTIGD

Los van het ambt zijn vrouwen op dit moment in allerlei taken actief in de kerk. In
figuur 3 is te zien dat er in de meeste kerken op dit moment vrouwen actief zijn in
de volgende taken: catechese, commissies en Bijbellezen in de eredienst. Iets
meer dan de helft van de kerken zet vrouwen ook in op taken die behoren tot
scribaat, pastoraat en diaconaat. In iets minder dan de helft van de kerken zijn
vrouwen actief in het dagelijks bestuur en mogen ze een gebed in de eredienst
uitspreken. Een minderheid van de kerken heeft momenteel vrouwen in geestelijk
bestuur. Ook lezen vrouwen in bijna geen enkele kerk een preek. Er zijn weinig
kerken die aangeven dat er vrouwelijke theologiestagiaires actief zijn, maar dit
kan ook goed te maken hebben met het feit dat er momenteel nog niet veel
vrouwelijke theologiestagiares zijn.

Onderwijs/Catechese

Pastoraat
Diaconaat

FIGUUR 3. OVERZICHT IN HOEVEEL KERKEN VROUWEN ACTIEF ZIJN IN DIVERSE TAKEN
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In figuur 4 is te zien dat als vrouwen in het diaconaat, pastoraat en geestelijk
bestuur actief zijn, het in ongeveer de helft van de kerken gebruikelijk is om ze in
pastoraat en geestelijk bestuur, net als de mannen, te bevestigen. Bij diaconaat is
dat ongeveer twee derde.

Diaconaat
Pastoraat

Onderwijs/Catechese

FIGUUR 4. OVERZICHT IN HOEVEEL KERKEN VROUWEN IN TAKEN WORDEN BEVESTIGD
In dit onderzoek is aan de kerken gevraagd of zij de organisatie van hun gemeente
hebben veranderd zodat vrouwen ook taken kunnen vervullen die voorheen
alleen door ambtsdragers werden gedaan. Meer dan de helft van de kerken geeft
aan niet iets in de organisatie van de gemeente te hebben veranderd zodat
vrouwen ook taken kunnen vervullen in de ambten. Een derde van de kerken geeft
aan dat vrouwen nu wel meer kunnen doen doordat ze bepaalde wijzigingen
hebben doorgevoerd in de organisatiestructuur. Voor de helft daarvan geldt dat er
ambten zijn opengesteld voor vrouwen, voor de andere helft betekent het dat de
taken die vallen onder scribaat/bestuur, pastoraat of diaconaat buiten de
kerkenraad zijn geplaatst waardoor vrouwen dit werk ook konden doen zonder
formeel een ambt te bekleden. Een kleine 10% van de kerken geeft aan nog in
bezinning te zijn hierover.

Procesverloop na synodebesluit
Op dit moment worden in bijna 60% van de kerken vrouwen toegelaten tot het
ambt. In hoeverre is dit het gevolg van het genomen synodebesluit in 2017? Uit
dit onderzoek blijkt dat slechts vier van de kerken die nu vrouwen in het ambt
toelaten dat al deden voor het genomen synodebesluit.
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De overige kerken gaven aan dat het bevestigen van vrouwen in het ambt pas na het
synodebesluit is gebeurd, dat is 95%. Nogmaals moet erop gewezen worden dat er
sprake kan zijn van een selectie-bias, en dat vooral voortvarende kerken deze vragenlijst
hebben ingevuld.

FIGUUR 5. OVERZICHT HOEVEEL KERKEN HET AMBT VOOR VROUWEN VOOR HET
SYNODEBESLUIT HEBBEN OPENGESTELD.

In figuur 6 is te zien welke stappen kerken doorlopen hebben naar aanleiding van
het synodebesluit.

FIGUUR 6. WELKE STAPPEN ZIJN DOORLOPEN IN HET PROCES NAAR BESLUITVORMING

Slechts één kerk geeft aan nog niet met het synodebesluit bezig te zijn geweest;
maar in de toelichting op het antwoord blijkt dat ook deze kerk voornemens is om
in 2019 gespreks- en voorlichtingsavonden te houden met de gemeente. Het is
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mogelijk dat er in werkelijkheid een groter aandeel is van kerken waar dit het
geval is, maar van hen is geen reactie ontvangen.
Ongeveer 120 kerken, dus ruim 80%, hebben het synodebesluit besproken in de
kerkenraad. Een bijna even grote groep kerken heeft het in de gemeente
besproken. Opvallend is dat het aantal kerken dat daadwerkelijke een besluit
heeft genomen (100), hoger is dan het aantal kerken dat het besluit heeft
voorgelegd aan de gemeente (84). Dit gaat om 28 kerken, bij 19 van deze kerken
heeft de kerkenraad besloten om het ambt open te stellen voor vrouwen zonder
dit bij de gemeente voorgelegd te hebben. 19 kerken geven aan nog andere
stappen doorlopen te hebben dan die genoemd werden in de vragenlijst. Zo zijn
er kerken die een enquête hebben uitgezet in de gemeente, in sommige kerken
zijn thema-avonden georganiseerd of het is in de kringen besproken. Er zijn ook
een aantal kerken die met een adviescommissie hebben gewerkt. En een deel van
de kerken start binnenkort met de bespreking met de gemeente.
Aan de kerken die op het moment geen vrouwen in het ambt toelaten, is
gevraagd of en zo ja, welk (voorgenomen) besluit er is genomen:

Synode
Revisie aanvragen

Van de kerken die op dit moment geen vrouwen in het ambt bevestigen, heeft één
op de vijf ook nog geen besluit genomen hierover. Er zijn tien kerken die
aangegeven hebben dit wel (op korte termijn) open te gaan stellen voor één of
meerdere ambten. Zestien kerken hebben besloten het besluit uit te stellen tot de
volgende synode. En negen kerken hebben besloten om de synode te vragen het
besluit te herformuleren. Tien kerken gaven nog een ander antwoord, hierin
wordt veelal toegelicht dat de gemeente nog niet toe is aan het nemen van een
besluit (omdat men nog in het proces zit, of omdat men de volgende synode wil
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afwachten). Een aantal kerken benoemen dat ze het ambt voor diaken wel
hebben opengesteld voor vrouwen, maar dit voor de ambten ouderling en
predikant nog uitstellen tot na de volgende synode.

Reacties op synodebesluit
Aan de kerken is gevraagd of zij de genomen synodebesluiten goed onderbouwd
vonden. Hieruit blijkt dat ongeveer de helft van de kerken het wel goed
onderbouwd vindt en de andere helft niet.

FIGUUR 8. BEOORDELING ONDERBOUWING SYNODEBESLUITEN

Interessant is dat van de kerken waar vrouwen in het ambt bevestigd mogen
worden sinds het synodebesluit, 44% aangeeft de synodebesluiten niet goed
onderbouwd te vinden. Van gemeenten waar vrouwen niet in het ambt worden
toegelaten is dat 66%.
In dit onderzoek is ook gevraagd hoe er in het algemeen door kerken op is
gereageerd op het besluit van de synode om het aan de lokale kerk over te laten
om een beslissing te nemen over vrouwen in het ambt. Hieruit blijkt dat het
overgrote deel van de kerken of positief (50) of neutraal (60) hebben gereageerd
op dit synodebesluit. Samen is dat 80% van de kerken. Dat betekent dat de
algemene reactie in één op de vijf kerken negatief was. Zie figuur 9.
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Neutraal

FIGUUR 9. DE REACTIE VAN DE KERK OP HET SYNODEBESLUIT

Van de kerken waarin de reactie overwegend negatief was heeft de helft het ambt
wel opengesteld voor vrouwen en de andere helft niet. Voor de kerken waarin de
reactie overwegend positief was geldt dat 90% het ambt voor vrouwen
opengesteld.
In figuur 10 is te zien wat de redenen zijn waarom kerken positief waren over het
synodebesluit om het besluit over het al dan niet toelaten van vrouwen tot het
ambt over te laten aan de plaatselijke kerk.

opgedrongen aan de kerken

E REDENEN VOOR EEN POSITIEVE REACTIE

Kerken konden meerdere redenen aangaven waarom de synodebesluiten positief
ontvangen zijn in de gemeente. Het grootste deel van de kerken is positief omdat
dit kerken de ruimte geeft om rekening te houden met de plaatselijke situatie: 38
van de 50 positief reagerende kerken geven dit aan. Verder zijn er twintig kerken
die aangeven dat ze het positief vinden omdat er ruimte moet zijn voor bezinning
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in de plaatselijke kerk. Eveneens twintig kerken geven als reden voor de positieve
reactie dat dit is omdat ze vinden dat een plaatselijke kerk zelf moet kunnen
bepalen hoe de gaven worden ingezet. En nog eens twintig kerken geven aan dat
ze positief zijn omdat het goed is dat er niet één visie is opgedrongen aan de
kerken. Een paar kerken geven hier nog bij aan dat ze wel zorg hebben over de
eenheid binnen de GKv’s.
In de 27 kerken die hebben aangegeven dat de synodebesluiten overwegend
negatief zijn ontvangen, is gevraagd wat de reden hiervan was. Zie figuur 11.

De kerken konden meerdere redenen aangeven waarom ze dit besluit van de
synode negatief ontvangen hebben. Hieruit blijkt dat de meeste kerken (18 van
27) het gevoel hebben dat er door het synodebesluit ongewenste verschillen
ontstaan tussen de kerken. Twaalf kerken vinden het niet gewenst dat er
verschillende visies op dit punt kunnen bestaan; acht kerken vinden de kwestie te
principieel en acht kerken vinden het te complex om over te laten aan plaatselijke
kerken. Een aantal kerken lichten nog toe dat als de synode / geleerden er al niet
uit komen het ondoenlijk is om dit besluit bij kerken te beleggen.
Tot slot is de kerken gevraagd of hun visie op het ambt veranderd is naar
aanleiding van het synodebesluit. Eén op de vijf kerken geven aan dat dit
inderdaad het geval is, maar voor een derde van de kerken is dat niet het geval.
Voor de rest van de kerken geldt dat ze dit nog niet kunnen zeggen / weten omdat
het proces nog bezig is.
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Effect van synodebesluit op eenheid en samenwerking
In dit onderzoek is niet alleen gekeken naar hoe er door kerken gereageerd is op
de synodebesluiten, maar is ook gevraagd of de besluitvorming en het proces in
de lokale kerk omtrent vrouwen in het ambt invloed heeft gehad op de eenheid in
de gemeente. Zie figuur 12.

FIGUUR 12. DE INVLOED VAN DE BESLUITVORMING OP DE EENHEID IN DE GEMEENTE

Hieruit blijkt dat het grootste deel van de kerken (83 van 137) geen invloed heeft
ervaren van de besluitvorming op de eenheid in de gemeente. 54 kerken hebben
dit echter wel zo ervaren. Dit betekent overigens niet altijd een negatieve invloed.
Sommige kerken geven namelijk aan dat het goed was om ondanks verschillen te
ervaren dat je samen gemeente kunt blijven. 32 van deze 54 kerken heeft het
onrust en verdeeldheid gebracht en ook heeft het geleid tot het vertrek van
kerkleden.
Naast het effect van het besluit op de eenheid in de gemeenten is ook onderzocht
hoe samenwerkingskerken het synodebesluit hebben ervaren. Uit figuur 13 blijkt
één op de drie GKv-kerken een samenwerkingsverband kennen. Zestien kerken
hebben een samenwerking met een CGK, acht met een NGK en dertien met NGK
en CGK. Dit komt vrij goed overeen met de landelijke cijfers; er zijn 96 plaatsen
waar de GKv op wat voor manier dan ook samenwerkt met een CGK of NGK, wat
neerkomt op ongeveer een derde van alle GKv-kerken.

32

In figuur 14 is in beeld gebracht of er verschillen zijn tussen samenwerkingskerken
en kerken die alleen uit GKv bestaan als het gaat om het openstellen van het ambt
voor vrouwen:
SAMENWERKINGSKERKEN EN VROUWEN IN HET AMBT

63 62%

39 38%

NEE

23 53%

20 47%

JA

% VAN KERKEN
Vrouwen in het ambt

Geen vrouwen in het ambt

FIGUUR 14. VROUWEN IN HET AMBT IN SAMENWERKINGSKERKEN

Van de GKv-kerken die gereageerd hebben, heeft 62% een of meerdere ambten
opengesteld voor vrouwen, onder de samenwerkingskerken is dat 53%. Maar in
figuur 15 is te zien dat het merendeel van de samenwerkingskerken zelf aangeven
dat het samenwerkingsverband geen invloed heeft gehad op de besluitvorming:
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FIGUUR 15. DE INVLOED VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND OP DE BESLUITVORMING

Vier van de kerken die samenwerken met een CGK zeggen dat er wel een
bepaalde invloed is geweest, dit geldt ook voor vier CGK/NGKsamenwerkingsverbanden en twee kerken die samenwerken met een NGK. In
samenwerkingen met CGK-kerken waar de besluitvorming beïnvloed is door het
samenwerkingsverband is sprake van een zekere remmende invloed omdat de
CGK niet open staat voor vrouwen in het ambt. Waar samengewerkt werd met
NGK wordt ook aangegeven dat er sprake was van een invloed op de
besluitvorming, juist omdat de NGK al vrouwen in het ambt had of al langere tijd
wilde doorvoeren.
In het onderzoek is ook gevraagd of de besluitvorming invloed heeft gehad op de
samenwerking:

FIGUUR 16. DE INVLOED VAN DE BESLUITVORMING OP SAMENWERKINGSVERBANDEN

In figuur 16 is te zien dat het grootste deel (37 van de 45) van de kerken aangeeft
dat de besluitvorming geen invloed heeft gehad op de samenwerking. De overige
acht kerken hebben wel een bepaalde invloed ervaren. Dit waren vijf CGK-
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samenwerkingen, twee CGK/NGK-samenwerkingen en één NGK. In gevallen dat er
samenwerking is met de CGK blijkt de besluitvorming een negatieve invloed te
hebben op de samenwerking, naar NGK’s wordt veelal meer toegegroeid door dit
proces.

Ondersteuningsbehoefte van kerken
Ten slotte is aan kerken gevraagd of ze nog verdere ondersteuning nodig hebben,
en zo ja, in welke vorm. Daarop werden de volgende antwoorden gegeven:

FIGUUR 17. BEHOEFTE VAN KERKEN AAN VERDERE ONDERSTEUNING

De meeste kerken geven aan geen behoefte te hebben aan verdere
ondersteuning. In het geval dat ze dat wel willen, zouden ze het liefst meer
documentatie krijgen met argumenten van de verschillende visies op de vrouw in
het ambt. De overige mogelijke ondersteuningsvormen zijn maar door enkele
scriba's aangekruist.
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CONCLUSIES
De vragenlijst is door de scriba’s van 145 van de 263 kerken ingevuld. Het kan zijn
dat hierbij een selectie-bias is opgetreden, bijvoorbeeld doordat alleen scriba’s
hebben gereageerd die weten dat er daadwerkelijk een proces in de kerk aan de
gang is rondom vrouwen in het ambt. Mogelijk hebben kerken waarin de kwestie
gevoelig ligt of die er nog niet mee bezig zijn minder gereageerd, maar
desondanks is de respons groot genoeg om conclusies te trekken over de gehele
GKv.
Uit dit onderzoek blijkt dat 59% van de kerken op dit moment de ambten voor
vrouwen heeft opengesteld; gedeeltelijk alleen diakenen, maar een bijna even
groot deel heeft besloten alle drie de ambten open te stellen. Nog eens 10 van de
overige 59 kerken die nog in de besluitvorming zitten zijn van plan om vrouwen te
bevestigen in de ambten. Samen is dat 66% van alle ondervraagde kerken. Voor
het synodebesluit hadden vier kerken vrouwen in het ambt, nu zijn dat er 86 en
binnenkort 96. Het synodebesluit heeft dus zeker iets in gang gezet.
Op het moment geven vrouwen in de meeste kerken wel catechisatie, lezen uit de
Bijbel in de kerkdienst en doen mee aan commissies. In iets meer dan de helft van
de kerken zijn vrouwen actief in scribaat, diaconaat en pastoraat. In iets minder dan
de helft van de kerken zijn vrouwen actief in het dagelijks bestuur en wordt er door
hen gebeden in de eredienst. Geestelijk leiding geven, preeklezen en stage lopen
gebeurt nog weinig door vrouwen in de kerk. In weinig kerken worden mannen
en/of vrouwen bevestigd in niet-ambtelijke taken, zoals deelnemen aan
commissies, Bijbellezen in de eredienst of stage lopen.
In de meeste kerken is men met het synodebesluit aan de gang gegaan. Er is maar
één kerk waarin nog niets is gebeurd met het synodebesluit, maar met deze
conclusie moeten we voorzichtig omgaan, omdat we een selectie-bias hier niet
kunnen uitsluiten. De meeste kerken hebben het synodebesluit besproken op de
kerkenraad (86%) en in de gemeente (82%). Een meerderheid van de kerkenraden
(69%) heeft een besluit genomen in de afgelopen periode naar aanleiding van de
synodebesluiten.
66% van de kerken hebben besloten om de ambten voor vrouwen open te stellen.
Voor de overige kerken geldt veelal dat zij hebben besloten om de volgende synode
af te wachten, of om revisie of herformulering van de gronden van het
synodebesluit hebben gevraagd. 21% van de kerken die op dit moment geen
vrouwen in het ambt heeft, heeft nog geen besluit genomen over de
vervolgstappen.

36

Als het gaat om het synodebesluit, blijkt dat ongeveer de helft van de kerken het
synodebesluit goed onderbouwd vindt. In kerken waar vrouwen worden toegelaten in
het ambt ligt dit aandeel lager (44%) dan in kerken waar vrouwen niet worden
toegelaten (66%).

De reactie van de kerken op het synodebesluit om het over te laten aan
plaatselijke kerken was grotendeels positief of neutraal. Eén op de vijf kerken
stonden er negatief tegenover. De voornaamste reden om het positief op te
pakken is dat kerken daarmee de ruimte krijgen om een besluit te nemen dat past
bij de plaatselijke situatie. Redenen tot een negatieve reactie zijn vooral dat
hierdoor verschillen tussen kerken ontstaan en het niet wenselijk is dat er
verschillende visies op dit punt zijn. Bijna 40% van de kerken geven aan dat de
besluitvorming invloed heeft gehad op de eenheid binnen de gemeente, soms was
dat een positieve invloed, maar veelal een negatieve.
Ongeveer een derde van de kerken heeft een samenwerkingsverband op wat voor
niveau dan ook met een CGK, NGK of allebei. Vier kerken werken samen met
andere kerkverbanden. In 20% van deze kerken is deze samenwerking van invloed
geweest op de besluitvorming en andersom geldt ook dat de besluitvorming in
20% van de kerken van invloed is geweest op de samenwerking met het andere
kerkverband. Over het algemeen kan gezegd worden dat het in samenwerking
met CGK’s moeilijk is geweest om een besluit te nemen en daarnaast de relatie
goed te houden. In samenwerking met NGK’s was het nemen van een besluit tot
openstelling vaak bevorderend voor de relatie.
Twee derde van de kerken heeft geen behoefte aan verdere ondersteuning. Eén
op de vijf kerken geeft aan nog behoefte te hebben aan documentatie met
argumenten van de verschillende visies op de vrouw in het ambt.
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Bijlage 6 Onderzoek classes – Vragenlijst
1. Voor welke classis vult u deze vragenlijst in?
Classis …
2. Zijn er afspraken binnen uw classis gemaakt i.v.m. de situatie dat sommige kerken
wel en sommige niet hebben besloten (of zullen besluiten) om naast mannen ook
vrouwen toe te laten als ouderling, diaken en/of predikant?
(Ja/Nee)
3. Wanneer u bij deze vraag ‘Nee’ hebt ingevuld, kunt u de rest van de vragen
overslaan.
Als er wel afspraken zijn gemaakt, dan kunt u bij de volgende vragen aangeven
welke afspraken dat zijn.
4. Kan een vrouwelijke ambtsdrager worden afgevaardigd naar de classis?
(Ja/Nee/Geen afspraak)
5. Kan een vrouwelijke ambtsdrager worden afgevaardigd naar de Particuliere Synode?
(Ja/Nee/Geen afspraak)
6. Kan een vrouwelijke ambtsdrager aan de Particuliere Synode worden voorgesteld
om te worden afgevaardigd naar de Generale Synode?
(Ja/Nee/Geen afspraak)
7. Kan een vrouwelijke kandidaat-predikant toelating krijgen tot het predikantsambt
middels een toelatend onderzoek door uw classis?
(Ja/Nee/Geen afspraak)
8. Zijn er afspraken gemaakt hoe wordt omgegaan met de situatie als een mannelijke
ambtsdrager die een bezwaar heeft tegen een vrouw in het ambt, een taak heeft in
een kerk waar een vrouw in het ambt dient en/of andersom, over een vrouwelijke
ambtsdrager die een taak heeft in een kerk waar bezwaar bestaat tegen vrouwelijke
ambtsdragers (denk aan gastpredikant, dienstdoende ouderling, consulent en
visitator)?
(Vul uw antwoord – ‘Ja’ of uitgebreider – in bij één van de onderstaande opties)
a. Hier zijn geen afspraken over gemaakt: …
b. De vrouwelijke abtsdrager moet door alle classiskerken worden geaccepteerd: …
c. De wens van de plaatselijke kerk moet worden gehonoreerd: …
d. Hier is een andere afspraak over gemaakt, n.l.: …
9. Zijn er nog andere afspraken gemaakt met betrekking tot M/V en ambt? Zo ja
welke?
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Bijlage 7 Resultaten onderzoek classes
Onderzoek classes
Het deputaatschap M/V in de Kerk heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken in
de kerken na de besluiten rond MVeA. Eén van de onderdelen is een onderzoek onder
de classes. In vrijwel elke classis zullen er kerken zijn die wel en kerken die niet zijn
overgegaan tot de bevestiging van vrouwelijke ambtsdragers. In het onderzoek is
nagegaan hoe de kerken in de classis samenwerken bij deze verschillen.
Alle 29 classes zijn aangeschreven via de scriba/DAO; 14 hebben een reactie gestuurd
(48% respons).

Resultaten
Acceptatie binnen de classis van vrouwelijke afgevaardigden en kandidaatpredikanten
Bij verschillen tussen de plaatselijke kerken over de
acceptatie van vrouwelijke ambtsdragers, kan er verschil
van mening ontstaan op classicaal niveau voor wat
betreft de acceptatie van vrouwelijke afgevaardigden en
kandidaat-predikanten.
Slechts in drie classes (21% van de respondenten) zijn
hierover afspraken gemaakt. Het betreft in elk van die
gevallen alleen de afspraak dat vrouwelijke
afgevaardigden van plaatselijke kerken door de
classiskerken zullen worden geaccepteerd.

Over (voorstellen voor) vrouwelijke afgevaardigden naar de PS en de GS en over
classicaal onderzoek van vrouwelijke kandidaat-predikanten, zijn ook door deze drie
classes geen afspraken gemaakt, maar wordt door de respondenten aangenomen dat dit
‘impliciet’ of ‘dan ook’ mogelijk is.

Acceptatie van vrouwelijke ambtsdragers bij samenwerking tussen classiskerken
Wanneer een plaatselijke kerk een vrouwelijke ambtsdrager heeft aangesteld als
predikant of visitator, zou dit een ongemakkelijke situatie kunnen opleveren als deze
ambtsdrager een rol vervult (bijvoorbeeld als voorganger, consulent of visitator) in een

39
plaatselijke kerk waar bezwaar bestaat tegen
vrouwelijke ambtsdragers. Omgekeerd kan dit ook
gebeuren als een predikant of visitator van een kerk
waar bezwaar bestaat tegen vrouwelijke ambtsdrager
een rol vervult in een kerk waar vrouwelijke
ambtsdragers dienen (als moet worden samengewerkt
met een vrouwelijke ambtsdrager daar).
Slechts in één classis (7% van de respondenten) is
daarover een afspraak gemaakt. Daarbij is afgesproken
dat de wens van de plaatselijke kerk moet worden
gehonoreerd.

Wederzijds respect
Wanneer classes geen afspraken hebben gemaakt, wil dat nog niet zeggen dat ze er niet
over gesproken hebben. Een aantal van deze classes hebben hierover expliciet een
opmerking geplaatst.
Daarbij is meestal aangegeven dat er is gesproken over ‘wederzijds respect’. Het blijft
onduidelijk waar dit respect dan naar toe gaat, maar uit andere opmerkingen blijkt dat
het waarschijnlijk gaat om het respecteren van het beleid van een plaatselijke kerk en
dus niet om het respecteren (c.q. accepteren) van een vrouwelijke ambtsdrager.
Zelfs één van de respondenten van een classis waar wel afspraken zijn gemaakt,
illustreert die onduidelijkheid in zijn opmerkingen: In zijn classis is de principeafspraak
gemaakt ‘dat we elkaars afgevaardigden zullen accepteren’ en heeft tegelijkertijd één
van de kerken gevraagd ‘alleen broeders af te vaardigden voor bezoek aan hun
gemeente’.
Afwachten
In een tweetal keer is door een classis een opmerking gemaakt dat men geen afspraken
heeft gemaakt, omdat de situatie zich nog niet heeft voorgedaan. Men wil verdere
ontwikkelingen eerst afwachten.

