
Voorstel tot wijziging van ordinantie 4-24-1 en 4-26-6

Onderwerp: Extra synodeleden uit groep geestelijk verzorgers

In het tweede deel van dit document treft u het voorstel van het Generale College voor de
Kerkorde (GCKO) aan voor aanpassing van ordinantie 4-24-1 en ordinantie 4-26-6. U ziet
daar de huidige tekst van die artikelen naast de voorgestelde nieuwe tekst. De nieuwe tekst
is in eerste lezing vastgesteld door de generale synode. Dit is de tekst waarover nu uw
mening wordt gevraagd.
Eerst geven we een korte samenvatting van de wijzigingen. U leest daarin ook waarom de
generale synode die wijzigingen van belang acht.

Extra synodeleden uit groep geestelijk verzorgers (samenvatting)

Volgens de kerkorde (ordinantie 4-24-1) wordt de generale synode gevormd door
afgevaardigden van de 11 classicale vergaderingen, drie afgevaardigden van de
evangelisch-luthers synode, een afgevaardigde namens de Waalse gemeenten en enkele
afgevaardigden van geassocieerde kerken. De generale synode legt nu het voorstel aan u
voor om daar twee leden aan toe te voegen uit het zogenoemde categoriale pastoraat:
één geestelijk verzorger werkzaam in de gezondheidszorg en één werkzaam in het overige
categoriaal pastoraat (justitiepastoraat, krijgsmacht e.a.). Dit kunnen predikanten en
kerkelijk werkers zijn (voor zover ambtsdrager; immers: de generale synode is net als een
kerkenraad een vergadering van ambtsdragers.) Vermeldenswaard hierbij is dat de twee
extra leden worden voorgedragen door de werkgroepen categoriaal pastoraat die op
landelijk niveau aan de kerk verbonden zijn. Het is de generale synode die de leden
vervolgens aanwijst.
De achtergrond van dit voorstel is dat de diverse vormen van categoriaal pastoraat
belangrijk zijn voor de kerk en in de diverse sectoren van de samenleving (20% van de
predikanten en kerkelijk werkers is daar werkzaam!), en dat het daarom goed is dat het
categoriaal pastoraat ook vertegenwoordigd is in de generale synode.
Voor een goede beoordeling van deze ordinantiewijziging wijzen we er graag op dat we met
dit voorstel afwijken van de basisregel in de kerkorde dat de generale synode wordt
samengesteld uit afgevaardigden van de classicale vergaderingen en de
evangelisch-lutherse synode. Ook het Generale College voor de Kerkorde (GCKO) heeft dit
geconstateerd en stelt voor om op een later moment nog eens goed naar het betreffende
basisartikel uit de kerkorde te kijken. De nu voorgestelde wijziging hoeft volgens het GCKO
daar niet op te wachten.
Een argument van het GCKO om de wijziging nu toe te staan is dat er al eerder een
soortgelijk besluit genomen is: er zijn ook afgevaardigden van geassocieerde kerken
volwaardig lid van de synode. Voor de volledigheid heeft de synode besloten ook deze
leden in ordinantie 4-24-1 te noemen.
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Voorstel geformuleerd door het Generale College voor de Kerkorde

Toelichting
De generale synode heeft op 12 juni 2020 besloten een tot een kerkordewijziging. Deze
kerkordewijziging houdt in dat twee geestelijk verzorgers lid zullen zijn van de generale
synode. Het verzoek om hiervoor een voorstel te doen is op 22 februari 2021 aan het
generale college voor de kerkorde (GCKO) voorgelegd.

Het voorstel tot wijziging van ordinantie 4-24-1 en 4-26-6 is besproken tijdens de
vergadering van de generale synode op 11 september 2021.  De voorgestelde wijziging
werd in eerste lezing vastgesteld.

Huidige tekst en gewijzigde tekst
In onderstaande kolommen vindt u links de huidige tekst en rechts de in eerste lezing
vastgestelde nieuwe tekst (met in vet de voorgestelde wijzigingen).
Deze in eerste lezing vastgestelde wijziging wordt nu ter consideratie voorgelegd.

Ord. 4-24-1

Huidige tekst In eerste lezing vastgestelde tekst

1 De generale synode wordt
gevormd  door de
ambtsdragers die zijn
afgevaardigd door de classicale
vergaderingen en door de
evangelisch lutherse synode.

De generale synode wordt gevormd door
de  ambtsdragers die zijn afgevaardigd
door de  classicale vergaderingen en door
de Evangelisch Lutherse Synode, twee
ambtsdragers die werkzaam zijn in de
geestelijke verzorging en degenen die
op grond van ord. 14-5-1 als lid
deelnemen aan de synode.

4a De generale synode wijst, telkens
voor een  periode van vijf jaar als
lid aan
- een geestelijk verzorger werkzaam

in de  gezondheidszorg en
- een geestelijk verzorger werkzaam

in het  overige pastoraat
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Ord. 4-26-6

Huidige tekst In eerste lezing vastgestelde tekst

De generale synode maakt een
regeling voor haar wijze van werken
waarin in ieder geval  worden geregeld:
het bijeenroepen van haar
vergaderingen en die van de kleine
synode, en  de agendering.

De generale synode maakt een regeling
voor haar wijze van werken waarin in ieder
geval worden  geregeld: het bijeenroepen
van haar
vergaderingen en die van de kleine
synode, de  agendering en de
aanwijzing van geestelijk  verzorgers
als bedoeld in art. 24-4a.

14-12-21
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