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Geachte leden en adviseurs,

Deze extra vergadering van de generale synode is belegd vanwege de voortgang van de
besluitvorming over de kerkordelijke doorvertaling van Kerk2025. De agenda is dan ook nagenoeg
geheel gevuld met deze bespreking.
Daar dit de eerste vergadering van 2018 is, vindt in deze vergadering ook de verkiezing van nieuwe
moderamenleden plaats. Deze verkiezing is als laatste geagendeerd. Hierdoor vindt de bespreking
van de kerkordelijke doorvertaling van Kerk2025 plaats onder leiding van de huidige preses.
Als eerste bespreken we de tweede lezing van de Kerkordelijke Voorstellen Kerk 2025, deel 2 (GS
18-01). Het Generaal College van de Kerkorde (GCKO) heeft de consideraties naar aanleiding van de
eerste lezing gewogen en verwerkt in de voorliggende tekstvoorstellen. De wijzigingen ten opzichte
van de eerste lezing worden in de notitie beargumenteerd. In de tekst zijn ze vet afgedrukt.
De teksten betreffen de ordinanties 2 over de gemeenten, 3 over de ambten en de overige diensten, 4
de kerkenraad en 11 over de vermogensrechtelijke aangelegenheden. De wijzigingen zijn in lijn met
Kerk2025 doordat ze meer ruimte bieden aan lokale gemeenten en aan een kring van betrokkenen
om de gemeente.
Het gaat hierbij om teksten in tweede lezing. Voorgestelde wijzigingen dienen een grond te hebben in
de consideraties. Voor het gesprek is dan ook uitgangspunt of met de voorgestelde wijzigingen recht
gedaan is aan de consideraties.

Als tweede bespreken we de notitie over de Huisgemeenten (GS 18-03). In de vergadering van de
generale synode van september 2017 is de bespreking van de tweede lezing van de teksten over de
huisgemeente aangehouden. Tijdens de vergadering van november jl heeft de synode gebrainstormd
over de huisgemeente. Dit richtte op vormen van een huisgemeente zowel in een krimp- als in een
groeisituatie. De resultaten van deze bespreking zijn geëvalueerd in het Platform Kerk2025 en
moderamen en hebben geleid tot de voorliggende voorstellen van het GCKO. In de huidige
voorstellen ligt de nadruk op huisgemeenten in situaties waar geen gemeente meer is. Hiernaast
wordt ruimte gelaten aan nader te bepalen vormen van huisgemeenten als nieuwe vorm van kerk-zijn.
Tenslotte bespreken we de Generale Regeling Vermogensrechtelijke Aangelegenheden (GS 18-03).
De synode heeft om aanscherping van deze regeling gevraagd. Maatschappelijk en kerkelijk is de
roep groot om transparante en goede regeling waardoor er zo nodig ingegrepen kan worden. De
regeling is daarom streng (zie o.a. artikel 3). Het gaat hier om de bespreking van en besluitvorming
over een generale regeling. Deze vindt plaats in eerste en enige lezing.
Aanvankelijk was het de bedoeling om in deze vergadering ook de Generale Regeling voor de
Ledenregistratie (GRL) te bespreken. Als moderamen hebben we besloten om deze bespreking uit te
stellen tot de vergadering van 19 en 20 april. De reden hiervoor is dat de huidige Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) in mei a.s. vervangen wordt door de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Daar de GRL nauwkeurig moet worden getoetst aan deze nieuwe
AVG, en dit nog niet voldoende kon worden afgerond, volgt de bespreking van deze generale regeling
in de vergadering van april 2018.

Van harte wens ik u een goede voorbereiding en een inspirerende bespreking in de synode toe.

Met vriendelijke groet,

Dr. R. de Reuver, Scriba Protestantse Kerk in Nederland

