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Onderwerp

Voorlopige herindeling van gemeenten in 11 classes in het kader van Kerk 2025

Zeer geachte dames en heren

Zoals u weet is de generale synode bezig met de kerkordelijke uitwerking van de voorstellen uit
het rapport ‘Kerk 2025 – Een stap verder’ dat in april 2016 door haar werd aanvaard.
Dezer dagen ontvangt u het verzoek om uw consideraties aan de generale synode kenbaar te
maken over de voorstellen tot kerkordewijziging in eerste lezing die o.m. betrekking hebben op de
herinrichting van het classicale niveau.
Een van die voorstellen betreft de vorming van 11 classes in plaats van de huidige 74. In
bovengenoemd rapport was reeds een gedetailleerd beeld gegeven hoe die indeling eruit zou
kunnen zien.
Een dergelijke herindeling vergt een apart besluit van de kleine synode. Omdat het de bedoeling is
dat de nieuwe structuur per 1 januari 2018 in werking treedt, is het van belang dat dit besluit
gelijktijdig wordt genomen met de vaststelling in tweede lezing van de kerkordewijzigingen die
hierop betrekking hebben. Daarom heeft de kleine synode in haar vergadering van 25 november
2016 een voorstel tot deze herindeling behandeld en vastgesteld.
Het gaat hier om een voorlopig besluit tot herindeling. De kerkorde schrijft namelijk in ord. 2-20
voor dat de kleine synode een besluit tot herindeling van gemeenten in classes kan nemen, nadat
zij overleg heeft gevoerd met de betrokken gemeenten en brede moderamina van de betrokken
classicale vergadering.
Bij deze legt de kleine synode dit voorlopig besluit tot herindeling aan u voor met het verzoek dit te
bespreken en van uw reactie te voorzien.
In de bijlage treft u de integrale tekst van het besluit met overwegingen aan. Wij ontvangen uw
schriftelijke reactie graag uiterlijk op 1 mei 2017.
Indien de ontvangen reacties voor het moderamen aanleiding geven tot nader overleg met
kerkenraden en/of brede moderamina, zal dit overleg plaatsvinden in de periode tussen 1 mei en 1
september 2017.
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De kleine synode is voornemens om op 22 september 2017 een definitief besluit te nemen over
deze herindeling, gehoord de reacties en de uitkomst van eventueel nader overleg.

U kunt uw reacties per e-mail inzenden aan: Juza@protestantsekerk.nl

Met hoogachting en vriendelijke groet,
namens de kleine synode,

Dr. R. de Reuver, scriba.
Scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Bijlage: Voorlopig besluit van de kleine synode tot herindeling van de gemeenten in 11 classes

