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Geachte kerkenraad,

Zoals u zult weten heeft de Protestantse Kerk in Nederland een kerkorde, waarin we afspraken
hebben gemaakt over hoe we met elkaar kerk willen zijn. Van tijd tot tijd is het nodig om die spelregels
wat aan te passen. De afspraak is dat veranderingen in de kerkorde en de ordinanties (waarin de
kerkorde concreet wordt uitgewerkt) eerst aan de kerkenraden en de classicale vergaderingen
worden voorgelegd voordat de generale synode ze definitief kan vaststellen. De inbreng van
kerkenraden en classicale vergaderingen wordt door de generale synode meegewogen bij het
definitieve besluit over een kerkordewijziging.

Namens de generale synode leggen wij u nu enkele wijzigingen in ordinantie 4 voor, met het
verzoek die in uw kerkenraad te bespreken en uw bevindingen door te geven aan de scriba van uw
classicale vergadering. Het gaat over twee onderwerpen:
● verkiezing extra leden generale synode uit de groep geestelijk verzorgers (ordinantie 4-24-1 en

ordinantie 4-26-6)
● verkiezing preses generale synode uit alle ambtsdragers van de kerk (ordinantie 4-26-2).

De eenvoudigste reactie is dat uw kerkenraad wel of niet kan instemmen met de voorgestelde
wijzigingen. Met name bij een afwijzende reactie is het wel zinvol om ook uw argumenten te noemen.
Dat helpt de classicale vergadering bij haar eigen afwegingen (de ‘consideratie’).

De scriba van uw classicale vergadering verwacht uw reactie graag voor 1 maart a.s. Voor een vlotte
verwerking van de reacties uit de gemeenten is het handig wanneer u in uw bericht aan de
classis-scriba de twee onderwerpen duidelijk onderscheidt (eventueel in twee afzonderlijke brieven of
e-mails).



Bij deze brief horen twee bijlagen:
● Bijlage 1 bevat het voorstel tot wijziging van ordinantie 4-24-1 en 4-26-6 (onderwerp “extra

synodeleden”).
● Bijlage 2 bevat het voorstel tot wijziging van ordinantie 4-26-2 (onderwerp “verkiezing preses”).

In beide bijlagen vindt u ook een korte samenvatting van de aan u voorgelegde ordinantiewijzigingen
(waar gaat het precies over?) en een toelichting op de achtergrond van de wijzigingen (waarom vindt
de generale synode deze wijzigingen van belang?).

Ik hoop van harte dat u in uw kerkenraad de wijzigingsvoorstellen wilt bespreken en uw bevindingen
wilt doorgeven aan uw classicale vergadering.

Ik wens u en uw gemeente een goede Kersttijd toe.

Met vriendelijke groet,

dr. René de Reuver, scriba

Bijlagen: 2


