generale synode van juni 2019

Besluit inzake opneming van nieuwe kerkpiekken als buitengewone gemeente in de
Protestantse Kerk in Nederland, LWK 19-01 (vervolg)
De generale synode heeft kennis genomen van:
1.

De ‘Gespreksnotitie vervolgbespreking Mozaïek van kerkpiekken
Generale Synode 22 juni 2019’ van het moderamen

2.

De adviezen en rapporten als vermeld in het besluit van de synode op 26 april
2019 over dit onderwerp.

De generale synode overweegt:
1.

Op 26 april 2019 heeft de generale synode gesproken over de nota ‘Mozaïek van
kerkpiekken’ van 13 maart 2019;

2.

Indezenota
a) wordt uiteengezet dat sommige nieuwe kerkplekken, verbonden aan de kerk,
behoefte hebben aan de positie van een zelfstandige gemeente binnen de kerk,
op een wijze die bij hen past en
b) wordt gesteld, dat hiertoe ord. 2-5-2 kan worden gebruikt. Dit houdt in dat een
nieuwe kerkplek onder de in dit artikel genoemde voorwaarden bij synodebesluit
kan worden opgenomen als een ‘buitengewone gemeente’ van de kerk met als
naam ‘kerngemeente’ en dat in het besluit wordt beschreven hoe de gemeente
invulling geeft aan de kerkordelijke taken en verplichtingen.’
-

-

3.

Op 26 april 2019 heeft de synode besloten:
a) Akkoord te gaan met de verdere uitwerking van het voorstel de ‘kerngemeente’
vorm te geven als ‘buitengewone gemeente’, beschreven in ord. 2-5-2, zoals
beschreven in de nota Mozaiek van kerkpiekken’ en hierover een uitgewerkt
besluitvoorstel voor te leggen in de synodevergadering van november 2019;
b) Verdere besluitvorming over de nota “Mozaiek van Kerkplekken” voort te
zetten tijdens de vergadering van heden;
c) het moderamen de opdracht te geven het bestuur van de dienstenorganisatie te
verzoeken om een in te stellen werkgroep van deskundigen zich te laten bezinnen
op het ambt in de Protestantse Kerk in Nederland en daarover een ambtsvisie te
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Letterlijk: op welke wijze door de buitengewone gemeente wordt voorzien in taken en verplichtingen zoals die bij of
krachtens de ordinanties zijn bepaald en welke rechten en verplichtingen predikanten hebben die aan de buitengewone
gemeente verbonden zijn op het moment dat de betrokken gemeenschap wordt opgenomen in de kerk.’

laten schrijven; over de voortgang zal worden gerapporteerd in de
synodevergadering van november 2019;
d) het moderamen de opdracht te geven het bestuur van de dienstenorganisatie te
verzoeken om een in te stellen werkgroep van deskundigen
1) te laten onderzoeken welke mogelijkheden de huidige kerkorde kent
voor kleine gemeenten om op een voor hen passende wijze te voldoen
aan de kerkorde;
2) zo nodig voorstellen te doen voor aanvulling van die mogelijkheden;
3) hierover te rapporteren in de synodevergadering van november 2019.
4.

Voortzetting van de besluitvorming houdt in dat de besluitpunten die in de
vergadering van 26 april niet zijn besproken nu alsnog aan de orde komen,
behoudens die punten waarvan de synode heeft besloten dat daarover pas na de
bespreking van de ambtsvisie besloten kan worden.

De generale synode besluit:
1. Algemeen:

1.1.

Met uitzondering van hoofdstuk 6, de nota Mozaïek van kerkpiekken’ te
aanvaarden als uitgangspunt van beleid, in die zin, dat zij het moderamen de
opdracht geeft een uitwerkingsvoorstel voor te leggen aan de synode in haar
vergadering van november 2019; indien de synode dit voorstel alsdan als
adequaat zal beoordelen zal zij definitief beslissen overeenkomstig haar huidige
besluit;

1.2.

Het uitwerkingsvoorstel zal moeten omvatten:
A. Een regeling voor de wijze waarop een kerngemeente invulling dient te geven
aan de kerkordelijke taken en verplichtingen 1;
8. Een voorstel voor een bijbehorend definitief besluit.

2. In het bijzonder m.b.t. de regeling: de onder 1.2.A genoemde regeling dient te voldoen aan
de volgende punten c.q. dient de volgende zaken te regelen:
2.1.

De regeling wordt uitgewerkt op basis van de tien essenties van kerk-zijn uit het
rapport.

2.2.

Voor opneming als kerngemeente moet in beginsel sprake zijn van een nieuwe
kerkplek met een uitgesproken missionair karakter, die reeds bestaat gedurende
een periode tussen circa 5 en 15 jaar.

2.3.

De regeling maakt het mogelijk aanvullende eisen te stellen aan een
kerngemeente, als dat op grond van het aantal betrokkenen, het beheerde bezit,
de complexiteit van de Organisatie of van de context noodzakelijk wordt geacht.

2.4.

De kerngemeente heeft een kerkenraad, ‘kernraad’ geheten, bestaande uit
minimaal drie ambtsdragers die tevens belijdend lid zijn van de Protestantse Kerk
in Nederland en waarvan er minimaal één ouderling, één diaken en één
ouderling-kerkrentmeester is.
Eén van deze ambtsdragers moet bevoegd zijn om het Woord en de
sacramenten te bedienen. Indien de bevoegde ambtsdrager predikant is, behoort
deze naast de drie genoemde ambtsdragers tot de kernraad.

2.5.

Het uitwerkingsvoorstel wordt zo vormgegeven dat kerngemeenten net als
andere missionaire kerkplekken gebruik kunnen maken van in de kerkorde
bestaande uitzonderingen voor het houden van kerkdiensten en het bedienen van
de sacramenten (te weten ord. 2-6-1 en ord. 3-12-14).

2.6.

De kerngemeente dient te participeren in de leergemeenschap van
kerngemeenten.

2.7.

De kerngemeente telt ten minste drie belijdende leden. Voor betrokkenheid bij een
kerngemeente is lidmaatschap geen vereiste.2

2.8.

Kerngemeenten vallen onder de (reguliere) classes. Er komt een uitwerking van
hoe de bepalingen in de kerkorde rond visitatie, opzicht, toezicht, de behandeling
van bezwaren en geschillen voor kerngemeenten van toepassing zijn.
Bij de uitoefening van genoemde kerkrechtelijke procedures zullen de betreffende
colleges rekening houden met de eigen aard van de kerngemeenten.

2.9.

Kerngemeenten kunnen op een voor hen passende wijze participeren in de
classicale vergadering. Classispredikanten bezoeken de kerngemeenten (zoals
ook reguliere gemeenten) en werken aan verbinding.

2.10.

Kerngemeenten dienen zich in te spannen om te komen tot goede relaties met
(protestantse) gemeenten in de omgeving, bijvoorbeeld in stedelijk verband of in
ringverband. Een aanvraag om kerngemeente te worden, zal derhalve op dit punt
een concrete invulling moeten hebben.

3. Verder m.b.t. het uitwerkingsvoorstel, voor te leggen aan de synode in haar vergadering
van november 2019; dit voorstel zal tevens betreffen:
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3.1.

de mogelijkheid dat namens de kerngemeenten twee adviseurs de vergaderingen
van de generale synode zullen bijwonen;

3.2.

de afspraak, op te nemen in de regeling, geldend voor elke kerngemeente, dat de
generale synode bevoegd is om na periode van 5 jaar een eigen kerkordelijke
regeling voor kerngemeenten te ontwerpen, die dan zal gelden voor alle
kerngem eenten.

Ook zij vermeld dat voor niet-leden ook nog de vorm van vriend’ (ord. 2-2-1) gebruikt kan worden.

3.3.

de afspraak dat de synode uiterlijk in haar vergadering van november 2024 een
door het moderamen op te stellen rapportage over ontwikkelingen rond
kerngemeenten zal bespreken, met als mogelijke uitkomsten, dat het besluit voor
een nieuwe periode zal gelden, of dat dan de onder 3.2. bedoelde eigen
kerkordelijke regeling zal moeten worden ontworpen.

4. Ten slotte allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn
geweest.

