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Geachte dames en heren,
Hierbij praten wij u bij over de stand van zaken in het project Kerk 2025 en de planning daarvan
voor de komende periode.
Kerkordetraject
Deel I
Rond 1 mei 2017 werden de consideraties over deel I van de kerkordevoorstellen inzake Kerk
2025 door u ingezonden. Dit betrof de thema’s ‘kerk-zijn met elkaar’ (classicale vergadering
nieuwe stijl, classispredikant en visitatie) en ‘presentie van gemeenten’. Op dit moment buigt het
generale college voor de kerkorde zich hierover met het oog op het formuleren van een voorstel in
tweede lezing dat op 22 september 2017 door de generale synode kan worden behandeld en
vastgesteld. Daarbij vindt overleg en afstemming plaats met het moderamen, waar het
onderdelen van principiële of beleidsmatige aard betreft. In dat kader vond op 21 juni jl. een
beraadsdag plaats waaraan naast het moderamen, generale college voor de kerkorde en
regiegroep ook vertegenwoordigers van de evangelisch-lutherse synode, bijzondere commissie
van rapport, bestuur dienstenorganisatie, generale raad van advies, raad voor het gereformeerd
belijden, visitatie en RACV-beraad deelnamen. Aan de orde kwam een ontwerp-reactie op de
consideraties vanuit de kring van het college kerkorde. Op 27 juni is het resultaat van deze
beraadsdag besproken in een klankbordbijeenkomst van synodeleden en door hen van
commentaar voorzien. Het moderamen hoopt met deze aanpak te bereiken dat er op 22
september een voorstel op tafel ligt dat op een breed draagvlak kan rekenen.
Deel II
Intussen hebben de kerkenraden en classicale vergaderingen het verzoek ontvangen om
consideraties in te zenden over deel II van de kerkordevoorstellen. Deze gaan over de
‘vereenvoudiging van de regelgeving voor gemeenten’ en ‘het beheer’. In deze maand vinden er
voorlichtingsbijeenkomsten hierover plaats in uw regio. U kunt uw consideraties inzenden tot
uiterlijk 15 november 2017. De aanvankelijke planning (1 oktober) is met 6 weken uitgesteld, zoals
u eerder per digitale nieuwsbrief is meegedeeld. De generale synode zal op 9 maart 2018 deze
wijzigingen definitief vaststellen, gehoord de consideraties.
Deel III
Op 16 en 17 november 2017 zal de generale synode deel III van de kerkordevoorstellen inzake
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Kerk 2025 behandelen. Deze gaan over de thema’s ‘mobiliteit en flexibiliteit’ – waarover de synode
in april jl. beslissingen heeft genomen – en ‘kerkelijke rechtspraak’. Het verzoek om consideraties
kunt u rond 15 december 2017 verwachten. De uiterste inzendingsdatum voor die laatste ronde is
bepaald op 1 maart 2018. Dit moet o.i. mogelijk zijn, want dit derde pakket bevat naar verwachting
slechts een beperkt aantal wijzigingen van de kerkorde. Nader zal nog worden bekeken of er in
deze derde ronde weer voorlichtingsbijeenkomsten in de classes nodig en/of wenselijk zijn.
Ingangsdata nieuwe kerkordebepalingen
De datum van inwerking treden van de wijzigingen uit deel I en II is bepaald op 1 mei 2018.
(Voor de generale synode treden de nieuwe bepalingen per 1 januari 2019 in werking, zie
hieronder bij punt 9.)
De wijzigingen van deel III worden van kracht op 1 juli 2018 of later.
Voorbereiding van de nieuwe classicale structuur
Op 22 september a.s. weten we of en hoe de synode zal besluiten over de herinrichting van de
classicale structuur. Indien tot herinrichting wordt besloten, zal deze moeten worden voorbereid op
de wijze zoals in de overgangsbepaling (73a) zal worden bepaald. Deze zal nog definitief worden
vastgesteld op 22 september, op basis van de door het moderamen onlangs aangepaste planning.
De voorbereiding zal, zoals het er nu uitziet, bestaan uit de volgende stappen:
Vorming van de nieuwe classicale vergaderingen en colleges
1. De bestaande classicale vergaderingen wijzen elk 4 afgevaardigden aan voor de nieuwe
classicale vergadering, waarvan er tenminste één predikant is, één ouderling die niet tevens
kerkrentmeester is en één ouderling-kerkrentmeester dan wel één diaken. Uiterste datum: 1
april 2018.
De brede moderamina van de classicale vergaderingen (oud) in een nieuwe classis stellen
hiervoor in goed overleg een rooster van afvaardiging op. Uiterste datum: 1 januari 2018
2. Tevens wijzen zij iemand uit hun midden aan die als samenroeper fungeert voor de eerste
vergadering in de nieuwe samenstelling.
3. De classicale vergadering nieuwe samenstelling komt in een eerste vergadering bijeen,
daartoe bijeengeroepen door de samenroeper. Planning: mei 2018
Deze vergadering kiest onder leiding van de oudste van de aanwezige afgevaardigde
predikanten een moderamen en benoemt de leden van het college voor de visitatie (nieuwe
stijl) op aanbeveling van de colleges voor de visitatoren (oude samenstelling).
Deze vergadering benoemt en beroept ook de classispredikant op voordracht van een
benoemingscommissie, bestaande uit leden van de nieuwe classicale vergadering en een lid
van het moderamen van de generale synode. (Zie voor dit laatste onderdeel hieronder bij punt
6).
4. De opdracht tot reguliere visitatie vervalt per 31 december 2017. Visitatoren blijven met
het oog op de buitengewone visitatie in functie tot de classicale vergadering nieuwe
samenstelling het college opnieuw heeft samengesteld
5. De leden van de overige regionale colleges ( het opzicht, behandeling van bezwaren en
geschillen behandeling van beheerszaken) die op 30 april 2018 in functie zijn, worden per
1 mei 2018 geacht te zijn benoemd door de classicale vergadering in de betreffende classis.
Indien Gelderland en in Zuid-Holland elk gesplitst worden in twee classes, worden de
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colleges van de classes in Gelderland ingesteld te zijn door deze classicale vergaderingen
samen, evenals in Zuid-Holland.
Lopende zaken inzake (personen in) gemeenten die tot een andere classis zijn gaan
behoren worden door het college dat de zaak in behandeling heeft genomen, afgehandeld.
Leden van de colleges die door de herindeling niet langer in de betreffende classis wonen,
blijven lid van hun college, zolang zij niet in het college van hun classis worden benoemd.
Benoemingsprocedure voor de classispredikant
6. Inmiddels zijn het moderamen van de generale synode en de classicale regionale
overlegorganen in onderling overleg een voorlopige profielschets en functieomschrijving
voor de classispredikant overeengekomen, op basis van een concepttekst die in november
2016 door de generale synode is vastgesteld.
Tevens is in datzelfde overleg ook overeenstemming bereikt over een benoemingsprocedure voor de classispredikant. In de kerkorde zal naar verwachting worden bepaald dat de
benoeming en beroeping geschiedt door de classicale vergadering (nieuwe samenstelling),
gehoord het advies van de kleine synode. Deze benoeming zal daarom worden voorbereid
door een benoemingscommissie, bestaande uit 3 leden van de classicale vergadering
(nieuw) en een lid van het moderamen van de generale synode. Deze commissie zal
worden ondersteund door de dienstenorganisatie.
In het overleg is ook vastgesteld dat het wenselijk is dat bij het aantreden van de nieuwe
classicale vergadering uiterlijk in mei 2018 ook bekend is wie de functie van classispredikant zullen gaan vervullen. Afgesproken is om gezamenlijk ernaar te streven dat de
benoeming van de 11 classispredikanten in de eerste constituerende vergadering van de
classicale vergadering (nieuw) kan worden benoemd en beroepen, dus in mei 2018.
Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat de 11 benoemingscommissies rond 1 november
2017 gevormd zijn en in november aan het werk gaan, er vanuit gaande dat de generale
synode op 22 september akkoord gaat met de aanstelling van classispredikanten.
In het besturenoverleg van 22 mei 2017 is daarom afgesproken dat elk CRO er naar zal
streven dat in oktober 2017 de afgevaardigden van de oude naar de nieuwe classicale
vergadering worden aangewezen, zodat uit hen een benoemingscommissie kan worden
samengesteld. Dat betekent dus dat het rooster van afvaardiging en de afvaardiging veel
eerder klaar moeten zijn dan in de overgangsbepaling zal zijn vastgelegd. In sommige
regio’s is dit proces al in een vergevorderd stadium.
In regio’s waarin de classicale vergaderingen (nieuwe samenstelling) niet in oktober 2017
kunnen worden gevormd, kan de benoemingscommissie benoemd worden door de brede
moderamina van de bestaande classicale vergaderingen in de door de kleine synode
aangewezen (nieuwe) classes.
Aan overgangsbepaling 73a zal een bepaling over de voorbereiding van de benoeming van
de classispredikanten worden toegevoegd met vermelding van deze twee varianten.
Aan de CRO’ s is gevraagd dit proces te bewaken en waar nodig te bepleiten.

Op 18 november 2017 zal een informatie- en trainingsbijeenkomst worden belegd in Hydepark
voor alle leden van de 11 benoemingscommissies, zodat deze goed beslagen ten ijs kunnen
komen.
Bovengenoemde procedure voorziet erin dat alle classispredikanten op hetzelfde moment officieel
in dienst zullen treden. Als streefdatum hiervoor is afgesproken: 1 september 2018.
Ringen en werkgemeenschappen
7. Per 1 mei worden de gemeenten die op 30 april 2018 zijn ingedeeld in een classis (oud),
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geacht door de classicale vergadering (nieuw) te zijn samengebracht in een ring van
gemeenten en worden de werkgemeenschappen die op 30 april 2018 bestaan, geacht
door de classicale vergadering (nieuwe) te zijn ingesteld. Dit betreft een voorlopige
regeling. Na deze datum kan in overleg met de classicale vergadering worden bezien of
een andere indeling en/of vorming van nieuwe ringen wenselijk is. Uiteindelijk zal de
classicale vergadering na enige tijd een definitieve ringindeling vaststellen
Fusie van classes
8. Aangezien de classicale vergaderingen rechtspersoonlijkheid bezitten zullen er per nieuwe
classis afzonderlijke fusiebesluiten van de bestaande classes moeten worden genomen. Deze
zullen volgens artikel 6 van de generale regeling fusie en splitsing worden genomen door de
kleine synode. Bezittingen en schulden van de oude classes gaan dan in juridische zin over op
de nieuwe classes. De kleine synode zal hierover tevoren overleg plegen met de classicale
vergaderingen. In deze fusiebesluiten zal ook moeten worden bepaald wat er met de
bestaande classicale fondsen gaat gebeuren. Het meest voor de hand ligt dat deze worden
overgedragen aan de nieuwe classes als bestemmingsfondsen voor de ontmoeting van
gemeenten uit de betreffende oude classes.
Vorming van de generale synode in nieuwe samenstelling
9. De plannen hebben ook betrekking op de samenstelling van de generale synode. We
verwachten nu dat elke classicale vergadering nieuwe stijl 5 afgevaardigden zendt naar de
generale synode. Samen met de afgevaardigden van de evangelisch-lutherse synode en
van de geassocieerde kerkgemeenschappen, zal de generale synode dan ongeveer uit 60
afgevaardigden bestaan. Aanvankelijk zou de vorming van de generale synode nieuwe
stijl gelijktijdig met die van de classicale vergaderingen geschieden. Bij de aanpassing van
de planning is nu besloten dat de generale synode nieuwe stijl aantreedt op 1 januari
2019. Daardoor ontstaat meer tijd voor de classicale vergadering om hun afvaardiging
rond te krijgen. Het is de bedoeling dat deze afvaardiging voor 1 oktober 2018 door de
classicale vergaderingen wordt aangewezen.
Gevolgen voor de generale colleges
10. Als de generale synode op 22 september 2017 ermee akkoord gaat, zal het generale
college voor de visitatie na 1 mei 2018 gaan bestaan uit de voorzitters van de regionale
colleges, onder leiding van een door de generale synode benoemde voorzitter. Zolang de
nieuwe voorzitters van de regionale colleges niet zijn benoemd, zullen de waarnemend
voorzitters van de regionale colleges deel uitmaken van het generale college.
Voor de overige generale colleges zal naar verwachting niets veranderen. Deze zullen in
de huidige samenstelling kunnen voortgaan met hun werkzaamheden.
Begeleiding van het proces
11. De regionale adviseurs classicale vergaderingen zullen het transitieproces van de
classicale vergaderingen blijven begeleiden. De dienstenorganisatie is met hen
overeengekomen dat zij in dienst zullen blijven totdat de nieuwe classispredikanten formeel
aan het werk gaan (vermoedelijke datum: 1 september 2018). Mochten persoonlijke
omstandigheden aanleiding zijn om hun taak in dezen aan te passen zal de dienstenorganisatie met het betreffende CRO of de nieuwe classicale vergadering hierover in overleg
treden.
Communicatie
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12. De communicatie over het proces in Kerk 2025 zal voornamelijk geschieden via brieven van
de scriba en nieuwsbrieven Kerk 2025, die respectievelijk voor en na een synodevergadering
zullen worden verstuurd aan kerkenraden, predikanten, classicale vergaderingen en –
voortaan ook aan – colleges. Wij verzoeken u deze publicaties te beschouwen als officiële
correspondentie tussen het moderamen en ook uw vergaderingen. Mocht er aanleiding zijn
om ons rechtstreeks per mail tot u te wenden, zoals bij deze brief het geval is, dan zullen wij
dat doen.
Voor vragen over deze brief kunt u zich wenden tot uw regionaal adviseur of tot ds. Lieuwe
Giethoorn, projectleider Kerk 2025, e-mail: l.giethoorn@protestantsekerk.nl
Met hoogachting en vriendelijke groet,
namens het moderamen van de generale synode en de regiegroep Kerk 2025,

Dr. R. de Reuver, scriba

