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ter behandeling 31 oktober 2020

9. Aanvullingen
Naar aanleiding van de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden nadat dit rapport is ingediend, dient een aantal
zaken te worden aangevuld.
De ontwikkeling die we bedoelen is de totstandkoming van het document “Advies over afstemming
predikantszaken” van Sijtske van Delden en Willem Smouter – 7 januari 2020. Dit document is geschreven op
verzoek van de Regiegroep en Afgevaardigden van GKV en NGK hebben ermee ingestemd om dit rapport als
kader te hanteren voor de behandeling van predikantszaken.
In dit document wordt een model geschetst van een nieuwe structuur die moet leiden tot vereenvoudiging van
het proces van advies en ondersteuning bij vragen en geschillen in de kerk, en van de toepassing en uitvoering
van geldende afspraken en rechtsregels bij conflicten.
Het overnemen en vaststellen van het model Van Delden/Smouter heeft gevolgen voor een aantal
hoofdstukken in dit rapport. We noemen de delen uit het rapport die door het model Van Delden/Smouter een
aanvulling nodig hebben, en we completeren dit met een aangepaste tekst/besluitvoorstel.
T.a.v. Hoofdstuk 2 – Opdracht
GS Meppel 2015 gaf aan het deputaatschap A&B de opdracht: schrijf een vervolg op het rapport van dep.
Bemiddeling en Begeleiding (2015) om met name op basis van de in dit rapport (2015) genoemde signalen en
typeringen, deze nader te onderzoeken en uit te werken, en vervolgens een handreiking op te stellen ter
verbetering en preventie.
Deze opdracht heeft geleid tot het rapport ‘Open Poorten’, maar een onderdeel van de op te stellen handreiking
vormde ook een vereenvoudiging van het proces van advies en ondersteuning bij vragen en geschillen. Omdat
het model van Van Delden/Smouter inmiddels is overgenomen, is dit deel van de invulling van de opdracht niet
meer de verantwoordelijkheid van deputaatschap A&B.
Hoofdstuk 4 – 4.3 Interne aanpassingen
We vinden in het model van Van Delden/Smouter een groot deel van onze voorstellen tot aanpassing direct
dan wel indirect terug. Het opheffen van de ICG, van ons deputaatschap en van het deputaatschap
Predikantzaken, en het op laten gaan hiervan in de LCKA resp. LCKR, zullen hopelijk bijdragen aan de gewenste
vermindering van het aantal spelers in het veld.
Als zorg- en aandachtspunt willen we de poortwachtersfunctie speciaal noemen – zie verder hierover
hoofdstuk 4.3
Hoofdstuk 4 – 4.4 Stroomschema
Het door ons in dit hoofdstuk voorgestelde stroomschema is met het overnemen van het model Van
Delden/Smouter komen te vervallen.
Overigens hebben we aangeven dat we ons volledig in willen zetten en beschikbaar zijn om mee te denken in
de nieuwe structuur, en zo waar mogelijk bij te dragen aan een soepele overgang naar de nieuwe situatie. We
voelen ons betrokken bij het hele gebied van probleembehandeling en ondersteuning.
Hierbij proberen we ons nadrukkelijk ook te verplaatsen in de positie en de persoon van de vrager (predikant,
kerkenraad of gemeentelid), want juist voor hem/haar moeten de veranderingen leiden tot meer duidelijkheid
en ondersteuning.
Hoofdstuk 5 – Besluiten
De in dit hoofdstuk genoemde besluiten kunnen worden vervangen door de volgende zorg- en
aandachtspunten:
1. het voortzetten van het laten opgaan van dep. A&B in ICG – de rol en functie van poortwachter-zijn
2. zolang er nog sprake is van het functioneren van de ICG: opnemen in de verschillende bestaande
regelingen;
3. ditzelfde geldt voor het deputaatschap Predikantszaken;
4. de CGK participeert in de ICG. Met enerzijds de fusie van GKv en NGK en anderzijds het opheffen van de
ICG, moet de CGK zoveel mogelijk betrokken worden in gesprekken over de uitwerking van het
model Van Delden/Smouter
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