41-D-5 Aanvulling beleidsrapport DKE-CCS
par. 6.2 - beroepbaarheid over en weer mn CGK predikanten
Deputaten kerkelijke eenheid
Commissie voor contact en samenspreking

Ede /Urk, 12 september 2020

Aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Goes 2020 en
de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Amersfoort 2019

Aanvulling bij Beleidsrapport GS Goes 2020, par. 6.2: Beroepbaarheid over en weer
In par. 6.2 van het Beleidsrapport schrijft CCS/DKE over de beroepbaarheid van predikanten over en weer
binnen de kerkverbanden van CGK, GKv en NGK.
In de afgelopen tijd heeft CCS/DKE nagedacht over het formuleren van een voorstel over de beroepbaarheid van CGK-predikanten. We hebben besloten hierover geen voorstel te doen aan de LV-GS en het rapport op dit punt ongewijzigd te laten.
Overwegingen hierbij:
De LV heeft over de beroepbaarheid van predikanten uit andere kerken al wel een besluit genomen,
maar nog niet ten aanzien van de CGK. Gewacht wordt op een reactie van de CGK of de beroepbaarheid wederkerig ook van hun kant geldt.
Aan de kant van de CGK ligt deze zaak bij deputaten kerkorde en kerkrecht. CCS/DKE heeft geen
contact met dat deputaatschap. De GS van de CGK heeft tot op heden geen duidelijkheid gegeven
over de beroepbaarheid van predikanten uit NGK en GKv. Het is evenmin bekend of deputaten
kerkorde en kerkrecht van de CGK inmiddels al iets hebben voorgesteld aan hun synode.
In de contacten met Deputaten Eenheid (DE) van de CGK is gezegd dat er door eventuele besluiten
van de synode geen schade hoeft te ontstaan in de onderlinge contacten van DE en CCS/DKE. Verder is het een goed signaal als we ons naar CGK-predikanten open en nodigend blijven opstellen.
Dit alles rechtvaardigt de conclusie van CCS/DKE dat het rapport op het punt van beroepbaarheid van
CGK-predikanten niet aangepast hoeft te worden. Nog steeds menen CCS en DKE dat het beroepen van
CGK predikanten zou kunnen verlopen zoals in ons rapport aan GS en LV (41-D-0) is voorgesteld. Aan NGK
zijde betekent dit dat de betreffende wijziging in het LCKO reglement (rapport commissie LCKO d.d.
23/07/2019, LV-09.07.01), die in NGK LV van 11/01/2020 nog niet werd aangenomen (LV 2019 besluit
09.07), alsnog wordt doorgevoerd. Aan GKv zijde betekent dit dat het in ons rapport 41-D-0 voorgestelde
besluit (hoofdstuk 6.3-besluit 3.a) wordt aangenomen.
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