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Onderwerp: consideraties; regionale voorlichtingsbijeenkomsten

Zeer geachte dames en heren,

De generale synode heeft op vrijdag 21 april 2017 besloten in te stemmen met de navolgende
wijzigingen van de kerkorde in eerste lezing zoals opgenomen in:
Kerk 2025 – in kerkordelijke voorstellen, deel 2 inzake Back to basics
Een exemplaar van de teksten zoals deze nu in eerste lezing zijn vastgesteld met toelichting treft u
als digitale bijlage bij deze brief aan.

Voorlichtingsbijeenkomsten
In juni 2017 worden speciale voorlichtingsbijeenkomsten belegd door de classicale vergaderingen,
waarop de regionaal adviseur classicale vergaderingen (RACV) voor de betreffende regio, de in
eerste lezing vastgestelde voorstellen nader zal toelichten.
Via de scriba van de classicale vergadering waartoe uw gemeente behoort, of via de
afgevaardigde van uw (wijk)kerkenraad naar de classicale vergadering, kunt u navragen waar
deze voorlichtingsbijeenkomst voor uw regio zal worden gehouden

Het moderamen van de generale synode legt het deze voorstellen nu aan u voor ‘ter consideratie’
e
(zie art. XVII-4 van de Kerkorde en ord. 4-15-1, 6 streepje). Dit betekent:
- Aan de kerkenraden vragen wij overwegingen door te geven aan de classicale vergaderingen.
- Aan de classicale vergaderingen vragen wij de overwegingen van de kerkenraden te bespreken
en naar aanleiding daarvan de eigen overwegingen door te zenden aan de generale synode.
- Aan de evangelisch-lutherse synode vragen wij haar overwegingen door te geven aan de
generale synode.
Het zijn de classicale vergaderingen die ‘considereren’: zij overwegen de voorgelegde voorstellen
en geven deze overwegingen aan de generale synode door, op grond van hetgeen in de
vergadering naar voren is gebracht.
Het is daarom niet de bedoeling dat de classicale vergadering als 'doorgeefluik' functioneert van
brieven van kerkenraden. De inbreng vanuit de (afgevaardigden van de) kerkenraden worden in
de consideraties verwerkt, waarbij het wel van belang is aan te geven in hoeverre de classicale
vergadering zelf met deze opvattingen instemt.
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De consideratie is geen stemming waarbij alleen de mening van de meerderheid van belang is.
Ook vragen, wensen en kritische noties van minderheden kunnen worden doorgegeven, zodat de
generale synode daarmee zoveel mogelijk rekening kan houden bij de definitieve vaststelling (de
‘tweede lezing’).
Aan de classicale vergaderingen wordt gevraagd om bij elk voorstel tot wijziging van de kerkorde
aan te geven of zij deze – als vergadering - als positief, negatief of positief noch negatief
beoordeelt. Dit ten behoeve van de juiste verwerking van alle consideraties.
De wijzigingsvoorstellen zijn ook te vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland:
www.protestantsekerk.nl
onder Bestuur en organisatie/Kerkorde/Kerkordewijzigingen/Consideraties.

Het voorstel zal weer behandeld worden in de vergadering van de generale synode die medio
februari 2018 zal plaatsvinden. De verwerking van alle reacties en het voorbereiden van de
behandeling in tweede lezing zal de nodige tijd vergen.

Daarom vragen wij de classicale vergaderingen en de evangelisch-lutherse synode de
consideraties in te zenden vóór 15 november 2017. Eerdere toezending wordt op prijs gesteld.

Gelieve de consideraties te verzenden aan het moderamen van de generale synode, postbus
8399, 3503 RJ Utrecht, onder vermelding van ‘consideraties’.
U kunt uw consideraties per e-mail verzenden aan: juza@protestantsekerk.nl.
Voor de goede orde: het heeft geen zin om reacties van individuele kerkenraden uit uw classis
door te zenden, het gaat bij considereren om de door de classicale vergadering besproken en
gewogen reactie op de voorgestelde kerkordewijzigingen.

Namens het moderamen van de generale synode,

Dr. René de Reuver, scriba

Bijlage.

