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proces en criteria regio-indeling

Materiaal:
Rapport Regiegroep Hereniging NGK-GKv (27 november 2019).
Besluit:
1.
samen met de Landelijke Vergadering / met de Generale Synode de Regiegroep opdracht te geven
een nieuwe regionale indeling voor te stellen op basis van de in haar rapport geschetste
uitgangspunten en de daarop ontvangen reacties.
2.
daarbij aan de Regiegroep de volgende procesaanpak mee te geven:
Het voorstel voor een nieuwe regionale indeling wordt uiterlijk 1 juni 2020 aan de
classes/regio’s en de kerken voorgelegd.
De classes/regio’s en kerken krijgen tot 1 december 2020 de gelegenheid daarop te
reageren, zo mogelijk met gezamenlijke wijzigingsvoorstellen vanuit de classis of regio.
De Regiegroep gaat waar nodig in overleg met betrokken kerken, eventueel in breder
verband, teneinde knelpunten op te lossen en komt uiterlijk 1 maart 2021 met een
vervolgvoorstel regionale indeling.
De nieuwe regionale indeling wordt door GS en LV na gezamenlijke bespreking vastgesteld.
Daarna blijft er ruimte om op regionaal niveau in goed overleg correcties aan te brengen.
Na de inwerkingtreding van de nieuwe kerkorde worden de nieuwe regio’s gevormd. Al
eerder kunnen de kerken volgens de nieuwe indeling samenkomen om elkaar te leren
kennen.
De Regiegroep kan suggesties doen voor namen van de nieuwe regio’s, maar deze worden
door de betrokken regio’s zelf vastgesteld.
Gronden:
1.
Regio’s vormen het primaire kerkverband waarin gemeenten elkaar tot een hand en een voet zijn.
Een goede indeling is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de regio’s.
2.
Een tijdig voorbereide regio-indeling draagt bij aan een goede start van de nieuw te vormen
kerkgemeenschap.

Uitgangspunten regio-indeling
1.

2.

Een regio moet niet te groot zijn, om de reisafstanden beperkt te houden en om aandacht te kunnen
geven aan elke kerk afzonderlijk. Ook is het lastiger vergaderen, naarmate het aantal deelnemers
groter is; het vergroot het risico van een meer formele vergadercultuur en verkleint de kans op
intensief gesprek van hart tot hart. Verder komt het de verbinding van de plaatselijke kerken met
het landelijk kerkverband ten goede, als de (conform de concept kerkorde twee) afgevaardigden
van de regio naar de synode reëel contact (zowel vooraf peilend als achteraf informerend) kunnen
hebben met de regiogemeenten. Naarmate het aantal regiogemeenten groter is, is dat voor de
regio-afgevaardigden naar de synode, lastiger te behappen. Vijftien gemeenten in een regio lijkt ons
het maximum.
Een regio moet tegelijk niet te klein zijn: de taken moeten goed verdeeld kunnen worden en niet op
slechts enkele schouders terecht komen, er moet sprake zijn van voldoende (geestelijke)
bestuurskracht en er moeten voldoende mogelijkheden zijn om elkaar als regiogemeenten bij te
staan. Ook is de kwaliteit van de vergadering gebaat bij meerdere raadgevers. Verder is het niet
bevorderlijk voor de landelijke synode als er door een te geringe omvang te veel regio’s komen en
daardoor het aantal synode-afgevaardigden (twee per regio conform het voorstel voor een nieuwe
kerkorde) te groot wordt. We beseffen dat ‘te veel’ een subjectief begrip is, maar menen dat een
aantal synodeleden van 70 maximaal is. Dat betekent dus maximaal 35 regio’s. Wat ons betreft telt
een regio minimaal tien gemeenten.

3.

4.

Als er, gezien grootte en geografische spreiding, meerdere indelingen mogelijk zijn, verdient het de
voorkeur om zo in te delen dat regio’s zo min mogelijk een monocultuur kennen en zoveel mogelijk
‘gemengd’ samengesteld zijn. Daarbij kan niet alleen gedacht worden aan GKv en NGK, maar ook
aan stads- en dorpskerken, langer bestaande en nieuw gegroeide gemeenten, traditioneel en
vooruitstrevend. Een gemengd samengestelde regio draagt bij aan een praktijk van kerkzijn ‘met
alle heiligen’. Ook is het goed om waar mogelijk rekening te houden met reeds bestaande
indelingen en relaties.
Niet elke regio behoeft even groot te zijn. Een streek met relatief weinig kerken kan een regio
vormen met minder kerken dan een regio die relatief veel kerken in dezelfde omgeving telt.

Concluderend: een regio telt in onze gedachten minstens tien en hoogstens vijftien kerken. Dit wordt niet
rigide toegepast. Maatwerk is nodig.

