Besluiten kerkrecht

25 januari 2020

Materiaal:
1.
rapport deputaten kerkrecht (27-09-2019);
2.
aanvullend rapport deputaten kerkrecht (22-11-2019);
3.
brief van de classis Midden-Holland (15 juni 2018) met het verzoek het Toelatend Onderzoek (TLO) af
te schaffen en de Kerkorde daar op aan te passen, omdat het TLO als toetsing overbodig en als
kennismaking onzinnig en ongemakkelijk is.
4.
brief van deputaten kerkrecht (24-01-2020) als antwoord op de brief van de Commissie voor Beroep in
Predikantszaken (in haar rapport), met een aanvullend voorstel inzake wijziging van de GR
Predikantszaken
Besluit 1:
a.
aan de generale regeling voor de kerkelijke rechtspraak artikel 17 een vijfde lid toe te voegen:
5.
De meerdere vergadering kan een partij veroordelen in de kosten die de andere partij in
verband met het bezwaar of de behandeling van het (hoger) beroep redelijkerwijs heeft moeten
maken. De meerdere vergadering beslist daarbij overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:75
van de Algemene wet bestuursrecht en de daarop gebaseerde regelingen.
b.
aan de generale regeling voor de rechtspraak in predikantszaken artikel 8 een vierde lid sub a toe te
voegen:
4a.
De besliscommissie kan een partij veroordelen in de kosten die de andere partij in verband met
de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken. De besliscommissie beslist
daarbij overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht en de
daarop gebaseerde regelingen.
Gronden:
1.
de kwaliteit van de rechtsgang is erbij gebaat als voor beide partijen professionele rechtsbijstand
mogelijk is;
2.
de Algemene wet bestuursrecht biedt een maatschappelijk verantwoorde norm voor de vergoeding
ervan.
Besluit 2:
deputaten te verzoeken de synode van advies te dienen over de voorgenomen tweede conceptversie van
de toekomstige kerkorde van de verenigde kerken.
Grond:
het behoort tot de taak van deputaten de generale synode van advies te dienen op het gebied van
kerkrecht en kerkorde.
Besluit 3:
a.
het verlenen van preekbevoegdheid ook open te stellen voor belijdende gemeenteleden die in het
bezit zijn van een HBO- of WO-bachelor Theologie;
b.
te bepalen dat kerkelijk werkers en personen die in het bezit zijn van een HBO- of WO-bachelor
theologie die landelijke preekbevoegdheid aanvragen, aantoonbaar gekwalificeerd moeten zijn op het
terrein van homiletiek, blijkend uit een afgeronde cursus homiletiek die daartoe door de TU Kampen
wordt aangeboden, of een gelijkwaardige kwalificatie homiletiekmoeten hebben verworven, zulks ter
beoordeling van de classis;
c.
te bepalen dat bij het onderzoek voor het verlenen van landelijke preekbevoegdheid de aanwezigheid
en het instemmend oordeel van generale deputaten predikantszaken vereist is;

d.

de generale regeling voor de preekbevoegdheid conform het voorgaande te wijzigen.

Gronden:
1.
de nieuwe cursus homiletiek aan de Theologische Universiteit opent de mogelijkheid om aanwezige
homiletische gaven adequaat te ontwikkelen en te toetsen;
2.
het toekennen van landelijke preekbevoegdheid verdient betrokkenheid en toezicht door het bredere
kerkverband via de deputaten die daarvoor zijn.
Besluit 4:
na de inhoudelijke besluitvorming inzake man, vrouw en ambt, de tekst van de kerkordeartikelen B6.4 en
B6.5 als volgt te wijzigen:
B6.4 De kerkenraad bepaalt in de plaatselijke regelingen voor de roeping van ambtsdragers of de
onderscheiden ambten alleen door mannen dan wel door mannen en vrouwen kunnen worden
vervuld.
B6.5 De ambtsdragers werken, ieder vanuit eigen taak, samen aan de opbouw van de gemeente.
Gronden:
1.
de besluiten van de GS 2017, bevestigd door de GS 2020, vragen van kerkenraden in
dezen een zelfstandig besluit te nemen en zorgvuldig vast te leggen;
2.
een kerkordelijke bepaling beschermt zowel naar de kerkleden en het kerkverband
als naar de samenleving het recht van de plaatselijke kerken om zelf hun inrichting te
bepalen.
Besluit 5:
het verzoek van de classis Midden-Holland in handen te geven van de werkgroep toekomstige kerkorde, en
het te betrekken bij de bespreking met het oog op die kerkorde.
Grond:
een inhoudelijke wijziging van de huidige kerkorde, die pas na vaststelling in tweede lezing geldend zou zijn,
past niet bij het proces van hereniging van GKv en NGK en het toewerken naar een nieuwe kerkorde.
Besluit 6 :
deputaten kerkrecht te dechargeren. Dit besluit zal worden genomen nadat de nieuwe kerkorde is behandeld
waar deputaten een adviesrol vervullen.
Besluit 7 :
opnieuw deputaten kerkrecht te benoemen, met de opdracht:
a.
de door de laatste generale synode genomen besluiten waar nodig te integreren in de generale
regelingen van de GKv;
b.
als adres te fungeren voor het melden van eventuele knelpunten bij de toepassing van de kerkorde
van de GKv in de praktijk;
c.
de kerken desgevraagd te dienen met voorlichting over de kerkorde van de GKv;
d.
de generale synode desgewenst te dienen met adviezen op het gebied van kerkrecht en kerkorde;
e.
de verantwoordelijkheid te dragen voor de publicatie en het (inhoudelijk) beheer van de kerkorde
van de GKv, alsmede van de bijbehorende generale regelingen en besluiten én de modellen en
handreikingen op de website van de kerken, www.gkv.nl;
f.
met betrekking tot kerkrechtelijke deskundigheidsbevordering:
1.
zorg te dragen voor handhaving en overdracht van de vereiste kerkrechtelijke kennis binnen
het deputaatschap en de kring van actieve kerkrechtelijke deskundigen;
2.
bij te dragen aan initiatieven om samen met de TU of andere instanties of personen de

g.

h.

kerkrechtelijke kennis en toepassing daarvan in de kerken te vergroten;
met betrekking tot multidisciplinaire bezinning:
1.
in te gaan op verzoeken om kerkrechtelijke inbreng van de kant van deputaatschappen en
kerkelijke instanties;
2.
deel te nemen aan multidisciplinair overleg over predikantszaken en de praktijk van het
kerkelijk leven in de gemeenten;
met betrekking tot kerkrechtelijke advisering:
1.
kerkrechtelijke vragen met een in hoofdzaak informatief en generiek karakter die van de
kant van kerken, kerkelijke vergaderingen, kerkelijke functionarissen en instanties en
kerkleden binnenkomen te beantwoorden dan wel deze door te geleiden naar de daarvoor
beschikbare instanties en/of deskundigen;
2.
bij kerkrechtelijke vragen die op enige wijze verbonden zijn aan een kerkelijk geschil de
vragenstellers door te verwijzen naar de daarvoor bestaande kerkelijke instanties en
professionele adviseurs;
3.
met het oog op de eenwording van NKG en GKv waar dat nodig en/of opportuun is, overleg en
afstemming te zoeken met de commissie kerkrecht en beroepszaken van de NGK.

Besluit 8:
deputaten kerkrecht voor de periode 2021 - 2023 een budget toe te kennen volgens het totaal overzicht van
budgetten zoals opgenomen in bijlage 7-1.

