OVERGANGSBEPALINGEN
behorende bij de kerkorde,
ordinanties (en generale regelingen)
van de Protestantse Kerk in Nederland
(versie januari 2013)

OVERGANGSBEPALINGEN
deel I: algemene overgangsbepalingen
Invoeringsbepalingen
1

Op grond van het verenigingsbesluit, dd. 12 december 2003 genomen door de
generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK), de generale synode van
de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en de synode van de EvangelischLutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (ELK), treedt de kerkorde van de
Protestantse Kerk in Nederland – voorzover in deze overgangsbepalingen voor
bepaalde onderdelen of in bepaalde gevallen niet een vroeger of later tijdstip is
aangegeven - met de daarbij behorende ordinanties, overgangsbepalingen en
generale regelingen in werking op 1 mei 2004.

2

De op 30 april 2004 van kracht zijnde kerkorden van de Nederlandse Hervormde Kerk,
de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het
Koninkrijk der Nederlanden met de daartoe behorende ordinanties, generale
regelingen, uitvoeringsbepalingen en bijzondere ordeningen en daarop gebaseerde en
daaruit voortvloeiende nadere regelingen worden per 1 mei 2004 vervangen door de
bepalingen van de kerkorde, ordinanties, overgangsbepalingen, generale regelingen
en daarop gebaseerde en daaruit voortvloeiende nadere regelingen van de
Protestantse Kerk in Nederland, tenzij krachtens overgangsbepaling in een bepaald
geval een of meer artikelen of bepalingen voor een bepaalde tijd in werking worden
gelaten.

3

Indien in deze overgangsbepalingen sprake is van ‘de kerkorde’ of van ‘de kerkorde
van de Protestantse Kerk in Nederland’, wordt daaronder verstaan het geheel van de
voor de Protestantse Kerk in Nederland vastgestelde kerkorde, ordinanties,
overgangsbepalingen, generale regelingen en daarop gebaseerde en daaruit
voortvloeiende nadere regelingen.
Indien in deze overgangsbepalingen - zonder nadere aanduiding - verwezen wordt
naar bepalingen van de ordinanties, wordt daarmee gedoeld op de desbetreffende
bepalingen van de ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland.
-

Voorbereidende maatregelen

4

De ambtelijke vergaderingen en de organen van de NHK, de GKN en de ELK treffen
binnen het kader van deze overgangsbepalingen tijdig – zoveel als mogelijk is voor 1
mei 2004 - de maatregelen die nodig of gewenst zijn voor de aanpassing van hun
regelingen en werkzaamheden aan de bepalingen van de kerkorde van de
Protestantse Kerk in Nederland.
Tot deze maatregelen behoren ook de benodigde materiële en financiële maatregelen,
waaronder het opstellen van een begroting.

5

De (wijk)kerkenraden wijzen – overeenkomstig het in overgangsbepaling genoemde
rooster - voor 1 februari 2004 de afgevaardigden aan naar de classicale vergadering
(ord. 4-14-1 en 2).

6

Het rooster voor de samenstelling van de algemene kerkenraad als bedoeld in ord. 49-2 wordt in afwijking van overgangsbepaling
- in een centrale gemeente als bedoeld in ord. 2-9 van de hervormde kerkorde
(HKO),
- in een kerk waar wijkkerkenraden zijn ingesteld als bedoeld in art. 39 van de

1

gereformeerde kerkorde (GKO),
in een gemeente met wijkgemeenten als bedoeld in ordening H van de
evangelisch-lutherse kerkorde (LKO), en
- waar een hervormde gemeente en een gereformeerde kerk een brede
interkerkelijke samenwerking zijn aangegaan en een algemene kerkenraad is
gevormd als bedoeld in de interimregeling brede interkerkelijke samenwerking
(federatie) van een hervormde centrale gemeente en een gereformeerde kerk met
wijkkerkenraden art. 2 van de Tussenorde,
vastgesteld voor 1 februari 2004.
De wijkkerkenraden van deze gemeenten wijzen voor 29 februari 2004 volgens
genoemd rooster de leden aan van de algemene kerkenraad van de betreffende
gemeente.
Waar toepassing is gegeven aan overgangsbepaling is een wijkkerkenraad die een
ouderling die tevens kerkrentmeester is als lid van de algemene kerkenraad dient aan
te wijzen, bevoegd tot uiterlijk 1 januari 2006 in diens plaats een ouderling die geen
kerkrentmeester is aan te wijzen.
-

7

Voor de eerste maal wordt de gezamenlijke voordracht voor de leden van het college
van kerkrentmeesters als bedoeld in ord. 11-4-2 opgemaakt voor 28 maart 2004
- in een hervormde centrale gemeente door de wijkraden van kerkvoogden
gezamenlijk,
- in een gereformeerde kerk met wijkkerkenraden door de leden van de commissie
van beheer gezamenlijk,
- in een evangelisch-lutherse gemeente met wijkgemeenten door de
kerkrentmeesters van de gemeente gezamenlijk,
- waar een hervormde gemeente, een gereformeerde kerk en/of een evangelischlutherse gemeente een brede interkerkelijke samenwerking (federatie) zijn
aangegaan en een college van beheer is gevormd als bedoeld in de
interimregeling gezamenlijke verzorging stoffelijke aangelegenheden art. 5 van de
Tussenorde door de kerkvoogden en de leden van de commissie van beheer en/of
de kerkrentmeesters gezamenlijk, en
- waar een hervormde centrale gemeente en een gereformeerde kerk met
wijkkerkenraden een brede interkerkelijke samenwerking zijn aangegaan en een
algemeen college van beheer is gevormd als bedoeld in de interim-regeling brede
interkerkelijke samenwerking (federatie) van een hervormde centrale gemeente en
een gereformeerde kerk met wijkkerkenraden art. 4-1 van de Tussenorde door de
kerkvoogden en de leden van de commissie van beheer gezamenlijk.

8

Voor de eerste maal wordt de gezamenlijke voordracht voor de leden van het college
van diakenen als bedoeld in ord. 11-4-2 opgemaakt voor 28 maart 2004
- in een hervormde centrale gemeente door de wijkraden van diakenen gezamenlijk,
- in een gereformeerde kerk met wijkkerkenraden door de diakenen van de
wijkgemeenten gezamenlijk,
- in een evangelisch-lutherse gemeente met wijkgemeenten door de diakenen van
de wijkgemeenten gezamenlijk, en
- waar een hervormde gemeente, een gereformeerde kerk en/of een evangelischlutherse gemeente een brede interkerkelijke samenwerking (federatie) zijn
aangegaan en een college van diakenen is gevormd als bedoeld in de interimregeling gezamenlijke verzorging stoffelijke aangelegenheden art. 8 van de
Tussenorde door de diakenen van de gemeenten gezamenlijk, en
waar een hervormde centrale gemeente en een gereformeerde kerk met
wijkkerkenraden een brede interkerkelijke samenwerking zijn aangegaan en een
algemeen college van beheer is gevormd als bedoeld in de interim-regeling brede
interkerkelijke samenwerking (federatie) van een hervormde centrale gemeente en een

2

gereformeerde kerk met wijkkerkenraden art. 5-1 van de Tussenorde door de diakenen
van de gemeenten gezamenlijk.
9

Voor 25 april 2004 benoemt de algemene kerkenraad (nieuwe samenstelling) met het
oog op het functioneren per 1 mei 2004 de leden van het college van kerkrentmeesters
als bedoeld in ord. 11-4-2 en wijst hij de leden aan van het college van diakenen als
bedoeld in ord. 11-4-4.
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De streekkerkenraad als bedoeld in ord. 2-22 HKO en de kerkenraad die de leiding
heeft bij de streekgemeente als bedoeld in uitvoeringsbepaling (ubp.) 35-3 GKO stellen
voor 1 februari 2004 voor de eerste maal de regeling vast voor de samenstelling van
de streekkerkenraad, van het streekcollege van kerkrentmeesters en van het
streekcollege van diakenen als bedoeld in ord. 2-17-1.
Voor 28 maart 2004 wijzen de in de regeling genoemde kerkelijke lichamen de leden
van de streekkerkenraad, het streekcollege van kerkrentmeesters en het streekcollege
van diakenen aan, met het oog op het functioneren per 1 mei 2004.
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Het breed moderamen van de classicale vergadering resp. het moderamen van de
classis (oude samenstelling) stelt voor 11 januari 2004 het rooster van afvaardiging
naar de classicale vergadering vast als bedoeld in ord. 4-14-3.
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De classicale vergadering (nieuwe samenstelling) komt bijeen voor 22 februari 2004,
daartoe bijeengeroepen door het breed moderamen van de classicale vergadering
resp. het moderamen van de classis (oude samenstelling).
De vergadering
- kiest, onder leiding van de oudste van de aanwezige afgevaardigde predikanten,
een moderamen overeenkomstig ord. 4-16-2 en 3, en een breed moderamen
overeenkomstig ord. 4-16-5,
- wijst de afgevaardigde(n) aan naar de generale synode overeenkomstig ord. 4-253 en 4,
- wijst twee leden aan van de algemene classicale vergadering overeenkomstig ord.
4-19-2,
- benoemt de visitatoren overeenkomstig ord. 10-3-1,
- doet aanbevelingen voor de benoeming van de leden van de regionale raad van
advies voor de dienstverlening overeenkomstig ord. 4-19-6, en
- stelt de regeling vast als bedoeld in ord. 2-5-1a.
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De classicale vergadering (nieuwe samenstelling), haar moderamen en breed
moderamen treffen alle voorbereidende maatregelen die nodig zijn om met ingang van
1 mei 2004 te kunnen functioneren overeenkomstig de kerkorde van de Protestantse
Kerk in Nederland en komen daartoe zo dikwijls als nodig is bijeen, ter voorbereiding
van hun werkzaamheden na die datum.
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Het breed moderamen van de provinciale synode (oude samenstelling) resp. de
gezamenlijke (brede) moderamina van de provinciale kerkvergadering en de
particuliere synode(n) (oude samenstelling) tezamen stellen voor 18 januari 2004 voor
de eerste maal vast
- het rooster van degenen die worden aangewezen als leden van de algemene
classicale vergadering als bedoeld in ord. 4-19-2,
- het rooster voor de benoeming van visitatoren als bedoeld in ord. 10-3-1,
Deze roosters zijn van kracht tot 1 januari 2005.
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De algemene classicale vergadering komt bijeen voor 21 maart 2004, daartoe
bijeengeroepen door het breed moderamen van de provinciale synode (oude
samenstelling) resp. de gezamenlijke (brede) moderamina van de provinciale
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kerkvergadering en de particuliere synode(n) (oude samenstelling) tezamen.
De vergadering
- kiest, onder leiding van de oudste van de aanwezige aangewezen predikanten,
een moderamen overeenkomstig ord. 4-19-3 en 4 en
- benoemt – in elk geval voor 1 mei 2004 – de leden van de regionale raad van
advies voor de dienstverlening en de leden van de regionale colleges met
inachtneming van het bepaalde in ord. 4-19-6 en ord. 4-20.
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De algemene classicale vergadering en haar moderamen treffen alle voorbereidende
maatregelen die nodig zijn om met ingang van 1 mei 2004 te kunnen functioneren
overeenkomstig de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland en komen daartoe
zo dikwijls als nodig is bijeen, ter voorbereiding van hun werkzaamheden na die datum.
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De zittingstijd van degenen die op 31 december 2003 als primus, secundus of tertius
zijn afgevaardigd naar de generale synode van de NHK eindigt in afwijking van het
bepaalde in ord. 1-10-1 HKO op 30 april 2004.
Indien een classicale vergadering tussen 31 december 2003 en 1 mei 2004 een
nieuwe afgevaardigde voor een tussentijdse vacature naar de generale synode van de
NHK moet aanwijzen, doet zij dit met inachtneming van het rooster dat voor 2003
geldig is.
In afwijking van het bepaalde in ord. 1-12-3,4 resp. ord. 1-13-1 HKO vormen de
afgevaardigden die op 31 december 2003 lid zijn van het moderamen resp. het breed
moderamen van de generale synode, tot 1 mei 2004 het moderamen resp. het breed
moderamen van de generale synode van de NHK.
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De evangelisch-lutherse synode (oude samenstelling) wijst voor 1 januari 2004 de
leden aan van de commissie van bezwaar als bedoeld in overgangsbepaling .
De evangelisch-lutherse synode (oude samenstelling) wijst voor 28 maart 2004 de
leden van de evangelisch-lutherse synode aan, voor de tijd tot 1 mei 2005.
De evangelisch-lutherse synode (nieuwe samenstelling) wijst voor 1 mei 2004 de leden
van de synodale commissie en de financiële commissie aan.
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De kleine synode (oude samenstelling) stelt voor 1 januari 2004 vast
- de indeling in classes en in regionale verbanden als bedoeld in ord. 2-20-1,
alsmede
- het rooster van afgevaardigden naar de generale synode als bedoeld in ord. 4-25-3
en benoemt
de leden van het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.
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De generale synode (nieuwe samenstelling) komt bijeen voor 28 maart 2004, daartoe
bijeengeroepen door de kleine synode (oude samenstelling).
De vergadering
- kiest, onder leiding van de oudste van de aanwezige afgevaardigde predikanten,
een moderamen overeenkomstig ord. 4-27-2, een breed moderamen, kleine
synode genaamd, overeenkomstig ord. 4-27-4, en
- benoemt – in elk geval voor 1 mei 2004 – de leden van de generale raden en de
generale colleges overeenkomstig ord. 4-28 en ord. 4-29, met uitzondering van de
leden van het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.
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De generale synode, haar moderamen en de kleine synode treffen alle voorbereidende
maatregelen die nodig zijn om met ingang van 1 mei 2004 te kunnen functioneren
overeenkomstig de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland en komen daartoe
zo dikwijls als nodig is bijeen, ter voorbereiding van hun werkzaamheden na die datum.
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In de vergaderingen (nieuwe samenstelling) zijn de bepalingen van ord. 4 van de
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kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland van toepassing,
met dien verstande dat een vergadering ten behoeve van de voorbereidende
maatregelen – indien deze tijdig, dat wil zeggen ten minste drie weken tevoren, is
uitgeschreven – bevoegd is besluiten te nemen over aangelegenheden die geen uitstel
dulden, ook wanneer het quorum niet aanwezig is.
23

De ambtelijke vergaderingen en de organen van de NHK, de GKN en de ELK treffen
waar nodig tijdig voorbereidende maatregelen met het oog op de overdracht van hun
werkzaamheden.
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Het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen vangt zijn
werkzaamheden aan met ingang van 1 februari 2004.
Bezwaren tegen besluiten genomen voor 1 mei 2004 in vergaderingen die zijn
samengekomen in nieuwe samenstelling, kunnen - binnen de in ord. 12 genoemde
termijn – worden ingediend bij het generale college.
De werkzaamheden van het generale college tot 1 mei 2004 betreffen de behandeling
van bezwaren betreffende besluiten van vergaderingen (nieuwe samenstelling) en de
werkzaamheden als bedoeld in overgangsbepaling .
De behandeling van de bezwaren c.q. het beroep vindt plaats met inachtneming van
het bepaalde in ord. 12.
De commissie van overgang
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De gezamenlijke vergadering van synoden (oude samenstelling) benoemt voor 1
februari 2004 uit de belijdende leden van de drie kerken de leden van een commissie
van overgang. De commissie bestaat uit vijf hervormde, vijf gereformeerde en twee
evangelisch-lutherse leden en ten hoogste twee adviseurs; voor elk van de leden wordt
een secundus benoemd.
De commissie wordt ingesteld voor de periode van 1 februari 2004 tot 1 mei 2006.

25a

De commissie van overgang zet – met inachtneming van het overigens in
overgangsbepaling 25-27 bepaalde – haar werkzaamheden voort tot 1 mei 2009,
behoudens wijziging rechtens van deze overgangsbepaling. 1

1

Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 25a, besluit generale synode d.d. 17 november 2006, ingegaan 1
december 2006.
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De commissie van overgang is verantwoording verschuldigd aan de kleine synode en
heeft tot taak:
a. de meerdere vergaderingen van de kerk van voorlichting en advies te dienen,
indien zij zich bij de naleving van de overgangsbepalingen voor bijzondere
moeilijkheden gesteld zien;
b. bij een geschil over uitleg of toepassing van een overgangsbepaling een beslissing
te geven;
c. een voorziening te treffen in de gevallen waarin deze overgangsbepalingen niet of
onvoldoende mochten voorzien, met dien verstande dat zaken die naar het oordeel
van de commissie van overgang betrekking hebben op het belijden van de kerk
worden voorgelegd aan de generale synode die daarin een eindbeslissing geeft;
d. in bijzondere gevallen, waarin naar het oordeel van de commissie van overgang
een overgangsbepaling voor een concreet geval te belemmerend of niet toereikend
zou zijn, ten behoeve van dat lichaam voor dat geval een afwijkende bepaling te
stellen, welke echter uiterlijk per 31 december 2009 automatisch vervalt;
e. bij gebleken onduidelijkheden, oneffenheden en onvoldoende geregelde gevallen
in de ordinanties en de generale regelingen een voorlopige correctie aan te
brengen, die van kracht blijft uiterlijk tot 31 december 2009. 2
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De commissie van overgang zendt van haar beslissingen als bedoeld sub b, d en e
van overgangsbepaling een afschrift naar de kleine synode die bevoegd is de
betrokken beslissing binnen dertig dagen na ontvangst buiten werking te stellen en
terug te verwijzen naar de commissie van overgang.
Een beslissing van de commissie als bedoeld sub b, c, d en e van overgangsbepaling
26 die door de kleine synode niet binnen de genoemde termijn buiten werking is
gesteld, wordt geacht een eindbeslissing te zijn.
De commissies van bijzondere zorg

28

2

NHK
GKN
ELK

De gezamenlijke vergadering van synoden (oude samenstelling) benoemt voor 1
februari 2004 een commissie van bijzondere zorg met betrekking tot de hervormde
gemeenten, resp. de gereformeerde kerken, resp. de evangelisch-lutherse gemeenten.
Elke commissie bestaat uit negen leden met voor ieder van hen een secundus. De
gezamenlijke vergadering van synoden wijst de voorzitter van de commissie van
bijzondere zorg aan. Aan elke commissie worden twee adviseurs toegevoegd die
afkomstig zijn uit de beide andere kerken, alsmede een – geen stemrecht hebbende –
secretaris die de hoedanigheid van meester in de rechten dient te bezitten. De
commissies worden ingesteld voor de periode van 1 februari 2004 tot 1 mei 2009, met
dien verstande, dat zij onverminderd hun bevoegdheden en taken behouden om met
inachtneming van de overgangsbepalingen 29 tot en met 34 de zaken waarvan zij de
behandeling vóór 1 mei 2009 hebben aangevangen, na 1 mei 2009 voort te zetten en
af te ronden.
De leden van de commissie van bijzondere zorg met betrekking tot de hervormde
gemeenten worden gekozen op voordracht van de generale synode van de NHK uit de
belijdende leden van de NHK.
De leden van de commissie van bijzondere zorg met betrekking tot de gereformeerde
kerken worden gekozen op voordracht van de generale synode van de GKN uit de
belijdende leden van de GKN.
De leden van de commissie van bijzondere zorg met betrekking tot de evangelisch-

Wijziging overgangsbepaling 26-d en 26-e, besluit generale synode d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.
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lutherse gemeenten worden gekozen op voordracht van de synode van de ELK uit de
belijdende leden van de ELK.
Ingeval van een vacature in de commissies wordt gehandeld overeenkomstig het
bepaalde in ordinantie 4-28-6.3
29

NHK
GKN
ELK

Wanneer de band tussen een aanzienlijk deel van de gemeenteleden en de
Protestantse Kerk in Nederland verbroken is of dreigt te worden en/of een aanzienlijk
deel van de ambtsdragers niet bereid is het ambt te (blijven) vervullen binnen de
Protestantse Kerk in Nederland, oefent de kerk haar bijzondere zorg uit door de
daartoe ingestelde commissie.

30

NHK
GKN
ELK

Wanneer feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven of wanneer een
kerkenraad of het breed moderamen van een meerdere ambtelijke vergadering of een
college van visitatoren daartoe een verzoek heeft gedaan, stelt de commissie van
bijzondere zorg zich op de hoogte van de situatie ter plaatse en treedt zij in overleg
met de kerkenraad, ambtsdragers en gemeenteleden.
De commissie kan zich in deze taak laten bijstaan door de visitatoren en door anderen.
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NHK
GKN
ELK

De commissie oefent haar taak allereerst uit door een gesprek met de kerkenraad,
ambtsdragers en/of gemeenteleden ter plaatse over de wijze waarop men binnen de
Protestantse Kerk in Nederland op een verantwoorde wijze ambtsdrager en
gemeentelid kan zijn.
De commissie kan tevens onderzoeken of toepassing kan worden gegeven aan
daartoe in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland geboden mogelijkheden
om in een bestaande behoefte te voorzien of om aan bezwaren tegemoet te komen.
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NHK
ELK

Wanneer ondanks de in overgangsbepaling genoemde bemiddeling ter plaatse een
aanzienlijk deel van de gemeenteleden en/of van de ambtsdragers van de hervormde
resp. evangelisch-lutherse gemeente van overtuiging is dat zij niet langer deel kunnen
uitmaken van de NHK resp. de ELK wanneer zij zich zal verenigen (of: zich verenigd
heeft) in de Protestantse Kerk in Nederland resp. dat zij het ambt niet kunnen (blijven)
vervullen binnen de Protestantse Kerk in Nederland,
treft de commissie de maatregelen die nodig zijn voor het voortbestaan van de
hervormde resp. evangelisch-lutherse gemeente, die - al dan niet verenigd dan wel
samengevoegd met een andere gemeente - deel blijft uitmaken van de Protestantse
Kerk in Nederland.

33

NHK
ELK

a.

b.

3

Indien de in overgangsbepaling 32 bedoelde ambtsdragers en/of gemeenteleden
overgaan tot de vorming van een nieuwe kerkgemeenschap die krachtens het
bepaalde in art. 2:2 BW rechtspersoonlijkheid bezit, treft de commissie - met
inachtneming van de omstandigheden ter plaatse en onverminderd het in
overgangsbepaling 32 bepaalde - een voorziening met het oog op het komen tot
een nieuw kerkelijk leven van betrokkenen.
Wanneer het in deze overgangsbepaling gestelde de leden en/of ambtsdragers
van een wijkgemeente betreft, is deze bepaling van overeenkomstige toepassing.
Een voorziening als bedoeld in deze bepaling wordt getroffen
- na overleg met de kerkenraad, met het college van kerkvoogden resp. het
college van kerkrentmeesters en met het college van diakenen van de
hervormde resp. de evangelisch-lutherse gemeente,
- gehoord degenen die zich (willen) losmaken van de NHK resp. de ELK dan wel
van de Protestantse Kerk in Nederland,

Wijziging overgangsbepaling 28, besluit generale synode d.d. 24 april 2009, ingegaan 1 mei 2009.
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gehoord het breed moderamen van de classicale vergadering en het college
van visitatoren-provinciaal resp. het regionale college voor de visitatie,
- wanneer het een hervormde gemeente betreft gehoord tevens de provinciale
kerkvoogdij-commissie en de provinciale diaconale commissie resp. het
regionale college voor de behandeling van beheerszaken,
- wanneer het een evangelisch-lutherse gemeente betreft in overleg met de
synodale commissie en gehoord het regionale college voor de behandeling
van beheerszaken.
In deze voorziening wordt in ieder geval bepaald dat op verzoek van betrokkenen
een afschrift wordt verstrekt uit de registers van de gemeente van de gegevens
van degenen die deel (gaan) uitmaken van de nieuwe kerkgemeenschap,
waarbij overigens de registers, het doop-, lidmaten- en trouwboek, de
notulenboeken, de financiële administratie en de andere bescheiden - onder
welke benaming ook – alsmede de naam en het archief van de hervormde resp.
evangelisch-lutherse gemeente in ieder geval blijven toebehoren aan de
hervormde resp. evangelisch-lutherse gemeente dan wel de protestantse
gemeente waarin zij verenigd is, die deel blijft uitmaken van de Protestantse Kerk
in Nederland.
Bij het treffen van de voorziening worden ook vermogensrechtelijke aspecten in
aanmerking genomen.
De voorziening wordt ter beoordeling voorgelegd aan de kleine synode die
bevoegd is de voorziening binnen 30 dagen af te wijzen en is, indien de kleine
synode geen gebruik maakt van deze bevoegdheid, bindend voor de betrokken
organen van de kerk.
Tegen het besluit waarin de voorziening is vervat, kan bezwaar worden ingediend
naar het bepaalde in ord. 19 HKO en ordening K LKO dan wel, met ingang van 1
mei 2004, naar het bepaalde in ord. 12 PKO.
In afwijking van het in ord. 19 HKO en ordening K LKO resp. het in ord. 12 PKO
bepaalde kunnen bezwaren tegen het besluit waarin de voorziening is vervat ook
worden ingediend door leden en organen van de nieuwe kerkgemeenschap.
-

c.

d.

34

GKN

Wanneer ondanks de in overgangsbepaling genoemde bemiddeling ter plaatse een
aanzienlijk deel van de gemeenteleden en van de ambtsdragers van een
gereformeerde kerk van overtuiging is dat zij niet langer deel kunnen uitmaken van de
Protestantse Kerk in Nederland resp. dat zij het ambt niet kunnen (blijven) vervullen
binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is, in afwijking van de kerkorde, de
kerkenraad tot 1 mei 2009 bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in art. 43
GKO te besluiten over de plaats van de gereformeerde kerk in de verenigde kerk.
Tegen een besluit van de kerkenraad om de gereformeerde kerk los te maken van de
kerk kan bezwaar worden gemaakt door leden van de gemeente bij het regionale
college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat het bezwaar behandelt
met toepassing van het bepaalde in overgangsbepaling .
Indien met inachtneming van ord. 12-8 in beroep wordt gegaan bij het generale college
voor de behandeling van bezwaren en geschillen behandelt het generale college het
beroep eveneens met toepassing van het bepaalde in overgangsbepaling .
Het besluit tot losmaking van de gereformeerde kerk treedt niet eerder in werking dan
na afloop van de bezwaarprocedure.
Bezwaren verenigingsbesluit

35

NHK

Bezwaren tegen besluiten tot vaststelling van kerkordelijke regelingen voor de
verenigde kerk alsmede tegen het besluit inzake de vereniging van de kerken,
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genomen door de generale synode van de NHK worden met inachtneming van het
bepaalde in ord. 19 HKO ingediend bij de generale commissie voor de behandeling
van bezwaren en geschillen als bedoeld in ord. 19-5 HKO, die de behandeling van
deze bezwaren zo mogelijk afrondt voor 1 mei 2004.
Indien de behandeling van een zodanig bezwaar niet voor 1 mei 2004 tot een
afronding kan worden gebracht, zet de generale commissie haar werkzaamheden in
dezen met inachtneming van het bepaalde in ord. 19 HKO tot uiterlijk 1 november 2004
voort.
Is de behandeling van het desbetreffende bezwaar op 1 november 2004 nog niet tot
een afronding gekomen, dan draagt de generale commissie haar bevoegdheden en
werkzaamheden over aan het generale college voor de behandeling van bezwaren en
geschillen, dat – na overleg met de generale commissie – bepaalt of de behandeling
door de generale commissie dan wel door het generale college zelf tot een afronding
wordt gebracht.
36

GKN

Van besluiten tot vaststelling van kerkordelijke regelingen voor de verenigde kerk
alsmede tegen het besluit inzake de vereniging van de kerken, genomen door de
generale synode van de GKN, kan geen revisie worden gevraagd. Bezwaren tegen
zodanige besluiten worden met inachtneming van het bepaalde in ubp. 32-1 GKO
ingediend bij de generale synode, die de behandeling daarvan opdraagt aan de
generale deputaten voor appèlzaken als bedoeld in art. 32 GKO, waarbij het bepaalde
in art. 32a GKO van overeenkomstige toepassing is.
Indien de behandeling van een zodanig bezwaar niet voor 1 mei 2004 door deputaten
voor appèlzaken tot een afronding kan worden gebracht, zetten deze deputaten hun
werkzaamheden in dezen met inachtneming van het bepaalde in ubp. 32-1 GKO tot
uiterlijk 1 november 2004 voort.
Is de behandeling van het desbetreffende bezwaar op 1 november 2004 nog niet tot
een afronding gekomen, dan dragen deputaten hun bevoegdheden en
werkzaamheden over aan het generale college voor de behandeling van bezwaren en
geschillen, dat – na overleg met de deputaten – bepaalt of de behandeling door de
deputaten voor appèlzaken dan wel door het generale college zelf tot een afronding
wordt gebracht.

37

ELK

Bezwaren tegen besluiten tot vaststelling van kerkordelijke regelingen voor de
verenigde kerk alsmede tegen het besluit inzake de vereniging van de kerken,
genomen door de synode van de ELK worden voor 1 februari 2004 ingediend bij de
synode, die de behandeling daarvan opdraagt aan een door de synode voor 1 januari
2004 in te stellen - van de synode onafhankelijke – commissie van bezwaar.
Indien de behandeling van een zodanig bezwaar niet voor 1 mei 2004 door de
commissie van bezwaar tot een afronding kan worden gebracht, zet deze commissie
haar werkzaamheden in dezen uiterlijk tot 1 november 2004 voort.
Is de behandeling van het desbetreffende bezwaar op 1 november 2004 nog niet tot
een afronding gekomen, dan draagt de commissie van bezwaar haar bevoegdheden
en werkzaamheden over aan het generale college voor de behandeling van bezwaren
en geschillen, dat - na overleg met de commissie – bepaalt of de behandeling door de
commissie van bezwaar dan wel door het generale college zelf tot een afronding wordt
gebracht.
Algemeen

38

Aan personen – krachtens een kerkordelijke regeling of bepaling van de NHK, de GKN
en de ELK - verleende bevoegdheden blijven behouden, voor de termijn waarvoor en

9

onder de voorwaarden waaronder ze verleend zijn.
39

Attestaties, reisattestaties, verklaringen van belijdenis en wandel en vergelijkbare
verklaringen - onder welke benaming ook aangeduid – blijven van kracht voor de
termijn waarvoor en onder de voorwaarden waaronder ze verleend zijn.

40

Goedkeuringen, autorisaties, approbaties, consenten, dispensaties, vrijstellingen,
ontheffingen en vergelijkbare verklaringen - onder welke benaming ook aangeduid blijven van kracht voor de termijn waarvoor en onder de voorwaarden waaronder ze
verleend zijn.

41

De op 30 april 2004 bestaande plaatselijke kerkelijke lichamen, zoals de kerkenraden,
consistories, colleges van kerkvoogden, colleges van kerkrentmeesters, colleges van
beheer, colleges van diakenen, alsmede de organen van bijstand en commissies die
door deze kerkelijke lichamen zijn ingesteld, zetten per 1 mei 2004 hun arbeid voort,
behoudens wijzigingen in hun benaming, samenstelling, bezetting, werkzaamheden,
taakstelling of bevoegdheden die uit de bepalingen van de kerkorde van de
Protestantse Kerk in Nederland voortvloeien, tenzij zij worden opgeheven of vervangen
door een ander kerkelijk lichaam.

42

De op 30 april 2004 bestaande bovenplaatselijke kerkelijke lichamen, met name de
meerdere vergaderingen en hun (brede) moderamina – waaronder ook de synode van
de ELK en haar synodale commissie -,
evenals de organen van bijstand, deputaatschappen, curatoria, besturende lichamen,
werkgroepen, commissies of colleges alsmede alle andere organen - onder welke
benaming ook aangeduid - van een van deze vergaderingen beëindigen hun
werkzaamheden op 30 april 2004 en treffen tijdig voor die datum een regeling
betreffende de overgang per 1 mei 2004 van hun werkzaamheden.

43

Per 30 april 2004 eindigt de zittingstijd van allen die krachtens een kerkordelijke
regeling of bepaling van de NHK, de GKN en de ELK als primus, secundus of tertius,
als lid of plaatsvervangend lid, al dan niet als adviserend lid dan wel als preadviseur
deel uitmaken van een meerdere vergadering en haar (breed) moderamen,
waaronder de synode van de ELK en haar synodale commissie;
gekozen of benoemd zijn in een orgaan van bijstand, deputaatschap, curatorium,
besturend lichaam, werkgroep, commissie of college of in enig ander orgaan –
onder welke benaming ook aangeduid - van een van deze vergaderingen;
gekozen zijn als visitator dan wel enig mandaat hebben vanwege een van deze
vergaderingen;
zitting hebben in andere kerkelijke lichamen van de NHK, de GKN en de ELK die
niet van de plaatselijke kerk of gemeente uitgaan.

44

Degenen die door een ambtelijke vergadering of een orgaan van de NHK, de GKN of
de ELK zijn benoemd in een orgaan van een interkerkelijke resp. niet kerkelijke
organisatie, samenwerkingsverband dan wel stichting, blijven – met inachtneming van
de regelingen die voor de desbetreffende organisatie gelden – als zodanig
functioneren, totdat het in de Protestantse Kerk in Nederland bevoegde orgaan een
andere voorziening treft.

45

Gelden en bezittingen die beheerd worden door of namens kerkelijke lichamen,
behouden de bestemming die zij op 30 april 2004 hebben en worden met ingang van 1
mei 2004 geregeerd door de bepalingen van de kerkorde van de Protestantse Kerk in
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Nederland, tenzij ter zake in of krachtens de kerkorde wijzigingen zijn voorgeschreven
en behoudens latere wijziging rechtens.
46

Afzonderlijke kassen, fondsen en bezittingen die voor bepaalde doeleinden of
onderdelen in het leven zijn geroepen, blijven afzonderlijk geadministreerd en beheerd,
waarbij overigens het in overgangsbepaling bepaalde van toepassing is.

47

De relatie tot kerken, organisaties en instellingen die – onder welke benaming ook voor 1 mei 2004 een relatie onderhielden met de NHK, de GKN of de ELK, dan wel
met de NHK, de GKN of de ELK een overeenkomst hadden gesloten, wordt met
ingang van die datum door de Protestantse Kerk in Nederland voortgezet, tenzij
uitdrukkelijk anders bepaald en behoudens latere wijziging rechtens.

48

Het bepaalde in de overgangsbepalingen t/m is van kracht tenzij in de bijzondere
overgangsbepalingen anders is bepaald.

Deel II: bijzondere overgangsbepalingen
ordinantie 1
49

NHK

1-5

Indien voor 1 mei 2004 in het kader van hoofdstuk V van ord. 11 HKO een gravamen
tegen uitingen der Kerk (NHK) ter zake van haar belijden is ingediend bij de
kerkenraad van een hervormde gemeente, handelt de kerkenraad met dit gravamen
overeenkomstig het bepaalde in ord. 11-19-1 HKO, met dien verstande dat de
kerkenraad het bezwaar - indien dit niet is weggenomen - met zijn advies ter
behandeling doorzendt aan de classicale vergadering.

50

NHK

1-5

Indien voor 1 mei 2004 door een hervormde classicale vergadering reeds een aanvang
is gemaakt met de behandeling van een – in het kader van hoofdstuk V van ord. 11
HKO ingediend – gravamen, wordt met ingang van 1 mei 2004 de behandeling
daarvan overgedragen aan de classicale vergadering.

51

NHK

1-5

Indien voor 1 mei 2004 aan een provinciale kerkvergadering, resp. de generale synode
van de NHK een gravamen ter beoordeling is voorgelegd dan wel met de behandeling
van een voorgelegd gravamen door zulk een vergadering reeds een aanvang is
gemaakt, wordt de behandeling daarvan met ingang van 1 mei 2004 overgedragen aan
de generale synode.

52

NHK

1-5

De behandeling van een gravamen wordt met ingang van 1 mei 2004 voortgezet met
inachtneming van het bepaalde in ord. 1-5.
ordinantie 2

53

NHK
GKN
ELK

2-3-2

Leden van andere kerken die voor 1 mei 2004 als gastlid zijn ingeschreven bij een
gemeente van de NHK, de GKN of de ELK, zijn gastleden als bedoeld in ord. 2-3.
Zij die voor 1 mei 2004 als gastlid in een gemeente van de NHK, de GKN of de ELK
zijn ingeschreven en als dooplid of belijdend lid behoren tot een andere gemeente van
de Protestantse Kerk in Nederland, kunnen in afwijking van het in ord. 2-3-2 bepaalde
als gastlid ingeschreven blijven.

54

NHK

2-5-3

Een verzoek tot inschrijving in een andere gemeente dan de woongemeente (resp. in
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een andere wijkgemeente dan de wijkgemeente van inwoning) dat is ingediend tussen
31 december 2003 en 1 mei 2004, wordt aangehouden om na die datum te worden
afgehandeld met inachtneming van het bepaalde in ord. 2-5-3.
55

NHK
ELK

2-5-4

Met ingang van 1 mei 2004 wordt de registratie in het bijzonder register van leden en
lidmaten van de NHK als bedoeld in ord. 2-1-4 HKO, alsmede de registratie als
bedoeld in ordening B art. 53.3 LKO beëindigd. Zij die op 30 april 2004 als zodanig zijn
geregistreerd, ontvangen op hun verzoek een verklaring van lidmaatschap of een
attestatie als bedoeld in ord. 2-5-4. Zij kunnen tevens op hun verzoek worden
ingeschreven in het register als bedoeld in ord. 2-8 van een gemeente van de
Protestantse Kerk in Nederland.

56

NHK

2-8
2-9

Zij die anders dan als dooplid of belijdend lid op 30 april 2004 waren ingeschreven in
het register van gemeenteleden als bedoeld in ord. 2-2-1 HKO resp. in de landelijke
ledenregistratie als bedoeld in ord. 2-2-6 en 7 HKO, worden met ingang van 1 mei
2004 geacht te zijn ingeschreven in het register van niet-gedoopte kinderen van
gemeenteleden en van degenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente
als bedoeld in ord. 2-8 alsmede in de landelijke ledenregistratie als bedoeld in ord. 2-9.

57

GKN

2-8
2-9

De niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden en degenen die blijk geven van
verbondenheid met de gemeente, worden, voorzover zij op 1 mei 2004 als zodanig
geregistreerd zijn bij de gemeente, geacht te zijn ingeschreven in het in ord. 2-8
bedoelde register.

58

GKN

2-9-2

Gereformeerde kerken die op 1 mei 2004 het ledenbestand van de gemeente nog niet
ter beschikking hebben gesteld van de generale synode, zijn gehouden daartoe zo
spoedig mogelijk over te gaan; het ledenbestand wordt ter beschikking gesteld uiterlijk
met ingang van de datum die in overleg met de instantie die namens de generale
synode de ledenregistratie verzorgt, wordt bepaald.
Zolang het ledenbestand nog niet ter beschikking is gesteld zijn de betreffende
gemeenten gehouden in elk geval de mutaties met betrekking tot de verhuizing en
overgang van hun leden naar een andere gemeente van de Protestantse Kerk in
Nederland aan de generale synode ter beschikking te stellen.

59

NHK

2-11-1

Een deelgemeente als bedoeld in ord. 2-10b HKO is met ingang van 1 mei 2004 een
hervormde gemeente met een bijzondere aanduiding als bedoeld in ord. 2-11-1 om
haar kerkordelijk, postaal en in het rechtsverkeer te onderscheiden van de andere
plaatselijke gemeente(n).

60

ELK

2-11-3

Tot 1 mei 2014 kan de in ord. 2-11-3 bedoelde wijziging, wanneer het een evangelischlutherse gemeente betreft, slechts plaatsvinden met medewerking en goedvinden van
de classicale vergadering en met instemmend advies van de evangelisch-lutherse
synode (zie ook ovb. 298).4

61

NHK
GKN
ELK

2-11-4

De hervormde gemeenten, gereformeerde kerken en evangelisch-lutherse gemeenten
behouden de grenzen die op 30 april 2004 voor hen waren vastgesteld, behoudens
latere wijziging door de classicale vergadering met inachtneming van de bepalingen
van de kerkorde (zie ook ovb. 298).5

62

NHK

2-11-4

Een procedure tot wijziging van de grenzen der gemeente als bedoeld in ord. 2-5 HKO
waarover op 1 mei 2004 nog geen beslissing werd genomen, wordt met ingang van die
datum voortgezet met inachtneming van het bepaalde in ord. 2-11-4.

4
5

Wijziging overgangsbepaling 60, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.
Wijziging overgangsbepaling 61, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.
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63

ELK

2-11-4

Tot 1 mei 2014 kunnen de grenzen van een evangelisch-lutherse gemeente slechts
worden vastgesteld en gewijzigd met instemmend advies van de evangelisch-lutherse
synode.

64

NHK
GKN
ELK

2-11-6

Een hervormde gemeente, een gereformeerde kerk en/of een evangelisch-lutherse
gemeente die voor 1 mei 2004 een brede interkerkelijke samenwerking (federatie) zijn
aangegaan gelden met ingang van die datum als gemeenten die nauw samenwerken
als bedoeld in ord. 2-11-6. Met ingang van 1 mei 2004 is op hen de generale regeling
voor samenwerking en federatie van toepassing.
Bestaande federatieovereenkomsten met de daarbij behorende afzonderlijke
regelingen dienen zo spoedig mogelijk te worden aangepast aan de bepalingen van de
kerkorde. Tot de datum waarop de aangepaste federatieovereenkomst met de daarbij
behorende afzonderlijke regelingen zijn vastgesteld, blijven de bestaande regelingen
van kracht, doch uiterlijk tot 1 januari 2005.

65

NHK
GKN
ELK

2-13

Een procedure tot de vorming van een nieuwe gemeente als bedoeld in ord. 2-4 HKO,
ubp. 42-II GKO en ordening B art. 9.1 LKO waarover op 1 mei 2004 nog geen
beslissing werd genomen, wordt met ingang van die datum voortgezet met
inachtneming van het bepaalde in ord. 2-13 en ord. 2-19.

66

GKN

2-13

Een procedure om te komen tot splitsing van een gemeente als bedoeld in ubp. 42-III
GKO waarover op 1 mei 2004 nog geen beslissing werd genomen, wordt met ingang
van die datum voortgezet met inachtneming van het bepaalde in ord. 2-13 en ord. 219.

67

NHK

2-13-5

Een gemeente van bijzondere aard als bedoeld in ord. 2-27 HKO is met ingang van 1
mei 2004 een gemeente van bijzondere aard als bedoeld in ord. 2-13-5.

68

NHK

2-13-5

Een gemeente in het buitenland als bedoeld in ord. 2-28 HKO is met ingang van 1 mei
2004 een gemeente van bijzondere aard als bedoeld in ord. 2-13-5.

69

GKN

2-13-5

Een gereformeerde kerk in het buitenland die op 1 mei 2004 deel uitmaakt van het
kerkverband van de GKN is met ingang van die datum een gemeente van bijzondere
aard als bedoeld in ord. 2-13-5.

70

NHK

2-13-6

Een procedure tot vorming van een deelgemeente als bedoeld in ord. 2-10b HKO
waarover op 1 mei 2004 nog geen beslissing werd genomen, wordt met ingang van die
datum voortgezet met inachtneming van het bepaalde in ord. 2-13-6.

71

ELK

2-13-6

Tot 1 mei 2014 kan het besluit tot vorming van een nieuwe evangelisch-lutherse
gemeente slechts genomen worden met instemmend advies van de evangelischlutherse synode.

72

NHK
GKN
ELK

2-14

Een procedure tot samenvoeging als bedoeld in ord. 2-6 HKO, ubp. 42-IV GKO en
ordening B art. 13.1 LKO waarover op 1 mei 2004 nog geen beslissing werd genomen,
wordt met ingang van die datum voortgezet met inachtneming van het bepaalde in ord.
2-14.

73

GKN

2-14-1

Een procedure tot de opheffing van een gemeente als bedoeld in ubp. 42-V GKO,
waarover op 1 mei 2004 nog geen beslissing werd genomen, wordt met ingang van die
datum beëindigd. Het breed moderamen van de classicale vergadering meldt de
betrokken kerkenraad dat desgewenst een verzoek tot samenvoeging met een andere
gemeente kan worden ingediend.
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74

NHK
ELK

2-15

Een procedure tot het vormen van een combinatie als bedoeld in ord. 2-7 HKO en
ordening B art. 10 LKO waarover op 1 mei 2004 nog geen beslissing werd genomen,
wordt met ingang van die datum voortgezet met inachtneming van het bepaalde in ord.
2-15.

75

NHK
GKN
ELK

2-15

Een combinatie van gemeenten als bedoeld in ord. 2-7 HKO, ubp. 16.1 sub 5 GKO en
ordening B art. 10 LKO is met ingang van 1 mei 2004 een combinatie van gemeenten
als bedoeld in ord. 2-15.

76

NHK

2-15

Waar gemeenten voor 1 mei 2004 zijn opgenomen in een pastoraal verband als
bedoeld in ord. 2-32 HKO, gelden zij met ingang van die datum als een combinatie van
gemeenten als bedoeld in ord. 2-15, met dien verstande dat de overeenkomst als
bedoeld in ord. 2-32-6 HKO van kracht blijft, behoudens latere wijziging door de
classicale vergadering met inachtneming van het bepaalde in ord. 2-15 (zie ook ovb.
298).6

77

NHK
GKN
ELK

2-15-1

Een predikant die op 30 april 2004 is verbonden aan een gemeenschappelijke
predikantsplaats als bedoeld in ord. 2-7-1 HKO, die verbonden is aan de beide kerken
die een combinatie hebben gevormd als bedoeld in ubp. 16.1 sub 5 GKO of die
verbonden is aan de combinatie van gemeenten als bedoeld in ordening B art. 10.4
LKO wordt met ingang van 1 mei 2004 geacht te zijn verbonden aan de gemeenten
gezamenlijk als bedoeld in ord. 2-15-1.

78

NHK
GKN
ELK

2-16

Een centrale gemeente als bedoeld in ord. 2-9 HKO, een kerk waarin de kerkenraad
zijn taak ten dele heeft toevertrouwd aan wijkkerkenraden, als bedoeld in art. 39 GKO
en een gemeente die gesplitst is in wijkgemeenten als bedoeld in ordening B art. 5
LKO is met ingang van 1 mei 2004 een gemeente ingedeeld in wijkgemeenten als
bedoeld in ord. 2-16.

79

NHK

2-16-7

Een combinatie van wijkgemeenten als bedoeld in ord. 2-9a HKO is met ingang van 1
mei 2004 een combinatie van wijkgemeenten als bedoeld in ord. 2-16-7.

80

NHK

2-16-8

Een buitengewone wijkgemeente als bedoeld in ord. 2-10a HKO is met ingang van 1
mei 2004 een wijkgemeente van bijzondere aard als bedoeld in ord. 2-16-8.

81

NHK

2-16-8

Een procedure tot de vorming van een buitengewone wijkgemeente als bedoeld in ord.
2-10a HKO waarover op 1 mei 2004 nog geen beslissing werd genomen, wordt met
ingang van die datum voortgezet met inachtneming van het bepaalde in ord. 2-16-8.

82

NHK

2-16-8
11-5-1

Waar overeenkomstig het bepaalde in ord. 2-10a-8 HKO de buitengewone
wijkgemeente voor wat betreft de verzorging van de stoffelijke belangen op 30 april
2004 gelijk is gesteld met een niet in wijkgemeenten ingedeelde gemeente,
heeft de wijkgemeente van bijzondere aard, in afwijking van het bepaalde in ord.
11-5-1, rechtspersoonlijkheid,
heeft deze wijkgemeente een eigen college van kerkrentmeesters,
wordt deze wijkgemeente in vermogensrechtelijke aangelegenheden van nietdiaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het
college van kerkrentmeesters dan wel hun plaatsvervanger(s),
en blijft de regeling voor de vaststelling en betaling van het aandeel van deze
wijkgemeente in de algemene kosten van de in wijkgemeenten ingedeelde gemeente
van kracht, behoudens latere wijziging door de algemene kerkenraad in overleg met de
kerkenraad van deze wijkgemeente.

6

Wijziging overgangsbepaling 76, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.
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83

NHK
GKN

2-17

Een streekgemeente als bedoeld in ord. 2-19 HKO en in art. 35 GKO is met ingang van
1 mei 2004 een streekgemeente als bedoeld in ord. 2-17.

84

NHK
GKN

2-17

Een procedure tot vorming van een streekgemeente als bedoeld in ord. 2-19 HKO en
in art. 35.3 GKO waarover op 1 mei 2004 nog geen beslissing werd genomen, wordt
met ingang van die datum voortgezet met inachtneming van het bepaalde in ord. 2-17.

85

NHK

2-17-2

Een gemeente die voor 1 mei 2004 is aangewezen als kleine gemeente als bedoeld in
ord. 2-20-1 HKO, geldt met ingang van die datum als een tot de streekgemeente
behorende gemeente als bedoeld in ord. 2-17-2.
De kerkenraad van de streekgemeente treft een regeling met betrekking tot een kleine
gemeente ten aanzien waarvan voor 1 mei 2004 toepassing is gegeven aan ord. 2-206 HKO.

86

ELK

2-17-4

Een huisgemeente als bedoeld in ordening B art. 7 LKO is met ingang van 1 mei 2004
een huisgemeente als bedoeld in ord. 2-17-4. De taken van de kerkenraad van de
streekgemeente worden vervuld door de kerkenraad van de gemeente waartoe de
huisgemeente behoort.

87

NHK
GKN

2-17-7

De streekkerkenraad als bedoeld in ord. 2-22 HKO resp. de kerkenraad die de leiding
heeft bij de streekgemeente als bedoeld in ubp. 35-3 GKO, blijft bevoegd in de zaken
die hem krachtens de hervormde resp. de gereformeerde kerkorde waren
toevertrouwd, totdat de plaatselijke regeling is aangepast overeenkomstig het in ord. 217-8 bepaalde, uiterlijk op 1 januari 2005.

88

ELK

2-19-2

Tot 1 mei 2014 kan de classicale vergadering een besluit als bedoeld in ord. 2-19-2
voorzover het een evangelisch-lutherse gemeente betreft, slechts nemen met
instemmend advies van de evangelisch-lutherse synode (zie ook ovb. 298). 7

ordinantie 3
89

NHK
GKN
ELK

3-2-1

De regeling voor de verkiezing van ambtsdragers als bedoeld in ord. 3-2-1 dient
uiterlijk op 1 januari 2005 te zijn vastgesteld dan wel aangepast. Tot die datum vindt de
verkiezing van ambtsdragers in de gemeente plaats met inachtneming van de regeling
die voor 1 mei 2004 ter plaatse van kracht was, voorzover niet in strijd met het
bepaalde in ord. 3.

90

GKN

3-3

Een gereformeerde kerk die voor 1 januari 2005 het beroepingswerk is begonnen door
het instellen van een beroepingscommissie, is voor de vervulling van deze vacature
vrijgesteld van de verklaring inzake de financiën als bedoeld in ord. 3-3-1 en 2.

91

ELK

3-3

De voorlopige goedkeuring van de raad voor het beroepingswerk als bedoeld in
ordening G art. 8.1 LKO die voor 1 mei 2004 werd verkregen, geldt als de verklaring
van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken als bedoeld in ord. 33-2.

92

GKN

3-3-5

Een gereformeerde kerk met wijkkerkenraden die voor 1 mei 2004 een
beroepingscommissie heeft ingesteld, vult waar nodig uiterlijk voor 1 september 2004
de beroepingscommissie aan met een lid van de algemene kerkenraad,
overeenkomstig het bepaalde in ord. 3-3-5.

7

Wijziging overgangsbepaling 88, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.
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92a

3-4-1a

Het bepaalde in ord. 3-4-1a is niet van toepassing op degenen die het testimonium als
bedoeld in ord. 13-19-3 voor 1 juli 2006 hebben ontvangen. 8

93

NHK

3-4-10/11
3-6-9/10

Bij het indienen van een bezwaar tegen de wijze waarop de verkiezing is voorbereid of
geschied als bedoeld in ord. 3-24 HKO geldt, wanneer deze verkiezing voor 1 mei
2004 werd gehouden, de termijn zoals die in ord. 3-24 HKO is aangegeven.

94

GKN

3-4-10/11

Bezwaren als bedoeld in art. 4-5 GKO tegen de verkiezing van een predikant die door
de kerkenraad niet zijn afgehandeld voor 1 mei 2004, worden op die datum ter verdere
behandeling overgedragen aan het regionale college voor de behandeling van
bezwaren en geschillen.

8

Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 92a, bij ord. 3-4-1a, besluit generale synode d.d. 7 april 2006, ingegaan
1 juli 2006.
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95

GKN

3-5-3

Zolang het college van kerkrentmeesters op grond van overgangsbepaling nog niet de
in ord. 11 voorgeschreven samenstelling heeft, wordt het aanhangsel bij de
beroepingsbrief alleen ondertekend door de preses en de scriba van de (algemene)
kerkenraad.

96

NHK

3-6-6

Wanneer de lidmaten van een (wijk)gemeente bij de laatstgehouden zesjaarlijkse
stemming aan de kerkenraad het recht van voordracht hebben gegeven als bedoeld in
ord. 3-8 HKO, worden zij geacht de kerkenraad tot 1 januari 2005 te hebben
gemachtigd om voor elke vacature een dubbeltal vast te stellen als bedoeld in ord. 3-66.

97

NHK

3-6-10

Indien voor 1 mei 2004 overeenkomstig het bepaalde in ord. 3-11-9 HKO bezwaren

17

tegen belijdenis en wandel van een verkozen ouderling of diaken zijn ingediend bij de
kerkenraad en de regionale commissie voor het opzicht met de behandeling van deze
bezwaren een aanvang heeft gemaakt, wordt de verdere behandeling daarvan op die
datum overgedragen aan het regionale college voor het opzicht.
98

NHK

3-6-10

Indien voor 1 mei 2004 overeenkomstig het bepaalde in ord. 3-24-2 HKO bezwaren
tegen de wijze waarop de verkiezing van een ouderling of diaken is voorbereid of
geschied, zijn ingediend bij de kerkenraad en de provinciale commissie voor de
behandeling van bezwaren en geschillen met de behandeling van deze bezwaren een
aanvang heeft gemaakt, wordt de verdere behandeling daarvan op die datum
overgedragen aan het regionale college voor de behandeling van bezwaren en
geschillen.
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99

GKN

3-6-10

Bezwaren als bedoeld in art. 4-5 GKO tegen de verkiezing van ouderlingen en
diakenen die door de kerkenraad niet zijn afgehandeld voor 1 mei 2004, worden op die
datum ter verdere behandeling overgedragen aan het regionale college voor de
behandeling van bezwaren en geschillen, of - indien de bezwaren belijdenis en wandel
van de verkozene betreffen - aan het regionale college voor het opzicht.

100

GKN
ELK

3-7-1

Indien voor 1 mei 2004 de ambtstermijn in een gemeente korter is dan vier jaar, kan de
kerkenraad de ambtstermijn van zittende ambtsdragers met hun instemming tot vier
jaar verlengen.

101

NHK

3-8-2

Degene die voor 1 mei 2004 door de kerkenraad als predikant voor gewone
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werkzaamheden is aangewezen of beroepen om werkzaam te zijn als predikantevangelist als bedoeld in ord. 4-21-8 HKO, is met ingang van die datum predikant met
een bepaalde taak als bedoeld in ord. 3-8-2.
102

NHK
GKN
ELK

3-9

De dienaren des Woords en predikanten als bedoeld in
art. IV HKO,
art. 5 t/m 19 GKO en
ordening B art. 18 t/m 41 LKO
zijn met ingang van 1 mei 2004 predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland als
bedoeld in art. V-3 van de kerkorde en ord. 3-9.

103

NHK
GKN

3-10,11

De ouderlingen resp. de tot kerkvoogd aangewezen ouderlingen resp. diakenen als

20

ELK

bedoeld in art. IV-6 en 7 HKO zijn met ingang van 1 mei 2004 ouderlingen resp.
ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester resp. diakenen
als bedoeld in art. V-3 van de kerkorde en ord. 3-10 en 11.
De ouderlingen resp. diakenen als bedoeld in art. 24 en 25 GKO zijn met ingang van 1
mei 2004 ouderlingen resp. diakenen als bedoeld in art. V-3 van de kerkorde en ord. 310 en 11.
De ouderlingen resp. diakenen resp. kerkrentmeesters die overeenkomstig ordening B
art. 68.5 LKO in hun ambt zijn ingezegend en/of bevestigd, zijn met ingang van 1 mei
2004 ouderlingen resp. diakenen resp. ouderlingen die in het bijzonder zijn
aangewezen tot kerkrentmeester als bedoeld in art. V-3 van de kerkorde en ord. 3-10
en 11.
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104

NHK

3-12

Jeugdwerkleiders resp. kerkelijke werkers in de catechese die krachtens het bepaalde
in ord. 5-3-7 HKO resp. ord. 9-9-3 HKO zijn benoemd, zijn met ingang van 1 mei 2004
kerkelijk werker en werkzaam in een dienst als bedoeld in ord. 3-12-1.
Wanneer zij voor 1 mei 2004 in een bediening werden gesteld, zijn zij met ingang van
die datum kerkelijk werker die in een bediening zijn gesteld als bedoeld in ord. 3-12-8.

105

NHK

3-12

Degene die voor 1 mei 2004 is aangesteld tot vicaris als bedoeld in ord. 13-38 HKO
blijft als zodanig werkzaam, met behoud van de in dat artikel genoemde
bevoegdheden en van de rechtspositie voor de duur van de aanstelling, behoudens
latere wijziging door de generale synode met inachtneming van de bepalingen van de
kerkorde.
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106

NHK

3-12

Kerkelijk werkers in het pastoraat die zijn aangesteld tot bijstand in het pastoraat als
bedoeld in ord. 13-36 HKO, behouden deze aanstelling voor de duur waarvoor deze is
gegeven.

107

GKN

3-12

Kerkelijke werkers als bedoeld in ubp. 99.2 GKO zijn met ingang van 1 mei 2004
kerkelijke werker en werkzaam in een dienst als bedoeld in ord. 3-12-1. Indien zij als
belijdend lid in een kerkdienst in hun werk zijn ingeleid, worden zij geacht in een
bediening te zijn gesteld als bedoeld in ord. 3-12-8.

108

ELK

3-12

Kerkmusici, pastorale medewerkers en alle anderen die tot enige kerkelijke dienst
gesteld zijn en als zodanig geroepen zijn tot bijstand in het openbare ambt als bedoeld
in ordening B art. 43.1 sub d, e en f LKO, zijn met ingang van 1 mei 2004 werkzaam in
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een dienst als bedoeld in ord. 3-12.
Wanneer zij, krachtens het bepaalde in ordening B art. 47.5 resp. 47a.3 resp. 47b LKO
in hun dienst in het midden der gemeente zijn ingeleid, worden zij geacht in een
bediening te zijn gesteld als bedoeld in ord. 3-12-8.
Indien zij voldoen aan de door de generale synode gestelde vereisten om in een dienst
werkzaam te zijn, worden zij ingeschreven in het register van kerkelijke werkers.
109

109a

ELK

3-12

Een pastorale medewerker die is aangesteld krachtens het bepaalde in ordening B art.
47a LKO, behoudt de bevoegdheden die deze zijn verleend voor de duur van de
aanstelling. De synodale commissie is bevoegd de aanstelling met de verleende
bevoegdheden te verlengen telkens voor een periode van een jaar.

3-12-4

De inschrijving van doopleden en van leden van andere kerken die op 1 januari 2013
staan ingeschreven in het register van degenen die toegelaten zijn om als kerkelijk
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109b

3-12-4

109c

3-12-4

110

NHK

3-12-8

werker benoemd te worden, blijft van kracht zolang zij aan de overige daarvoor
geldende vereisten voldoen. Zij kunnen zolang zij geen belijdend lid zijn, niet in het
ambt worden verkozen of in de bediening worden gesteld. 9
De inschrijving van degenen die op 31 december 2012 staan ingeschreven in het
register van kerkelijk werkers maar niet de vereiste theologische opleiding hebben
ontvangen vervalt per 1 januari 2013. 10
Kerkelijk werkers die niet de vereiste theologische opleiding hebben ontvangen en op
31 december 2012 een kerkelijke aanstelling hebben, zijn met ingang van 1 januari
2013 medewerker als bedoeld in ord. 3-14. 11
Degene die op 1 mei 2004
werkzaam is als vicaris in zendingsarbeid als bedoeld in ord. 4-14 HKO,
in de bediening is gesteld in de zendingsarbeid als bedoeld in ord. 4-15 HKO,

9

Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 109a, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari
2013.
10
Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 109b, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1
januari 2013.
11
Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 109c, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1
januari 2013.
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-

werkzaam is in de bediening ten behoeve van het apostolaat als bedoeld in ord.
4-25 HKO
is met ingang van die datum kerkelijk werker die in een bediening is gesteld als
bedoeld in ord. 3-12-8, met behoud van de bevoegdheden en rechtspositie voor de
duur van de aanstelling, behoudens latere wijziging door de generale synode met
inachtneming van de bepalingen van de kerkorde.
Wanneer voor de betrokkene een regeling is getroffen als bedoeld in ord. 4-16-1 HKO
blijft deze van kracht voor de duur van de arbeid in de betreffende kerk.
111

GKN

3-12-4
3-14-3

Wanneer een kerkelijk werker of iemand die in een gemeente op arbeidsovereenkomst
werkzaam is, in de gemeente waarin deze werkzaam is op 30 april 2004 lid is van het
college van beheer, eindigt het lidmaatschap van het college van kerkrentmeesters op
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uiterlijk 31 december 2004.
112

ELK

3-16

Een predikant met een bijzondere opdracht die gedurende een tevoren bepaalde tijd in
een of meer gemeenten het ambtswerk geheel of gedeeltelijk verricht als bedoeld in
ordening B art. 38 sub a LKO, is – voorzover betrokkene als lid ingeschreven is in een
gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland – predikant voor gewone
werkzaamheden als bedoeld in ord. 3-16 t/m 18.

113

NHK
GKN

3-16-1

Een predikant voor gewone werkzaamheden aan wie een bepaalde opdracht resp.
bijzondere opdracht is gegeven als bedoeld in ord. 13-2-2 en 3 HKO resp. art. 10.3
GKO, behoudt deze opdracht, die met ingang van 1 mei 2004 geldt als bepaalde taak
als bedoeld in ord. 3-16-1.
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114

NHK

3-16-1

Een door het breed moderamen van de generale synode gegeven opdracht als
bedoeld in ord. 13-22-5 HKO resp. ord. 13-22-6 HKO, blijft van kracht voor het tijdvak
waarvoor de opdracht is verleend.

115

NHK
GKN
ELK

3-16-4

De generale regeling voor de predikantstraktementen en de generale regeling voor de
predikantspensioenen worden ingevoerd na 30 april 2004, doch uiterlijk op 1 januari
2005.
Tot de datum van inwerkingtreding van deze generale regelingen blijven voor
hervormde, gereformeerde en evangelisch-lutherse predikanten (en vicarissen) de
voor hen op 30 april 2004 geldende kerkordelijke bepalingen en regelingen waarin de
rechtspositie van predikanten en emeriti predikanten (alsmede vicarissen), daaronder
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begrepen de bepalingen betreffende het emeritaat, wordt geregeld van resp. de NHK,
de GKN en de ELK van kracht, met dien verstande dat na 30 april 2004 de generale
synode van de Protestantse Kerk in Nederland bevoegd is deze bepalingen en de
regelingen te wijzigen met inachtneming van de procedure die is vastgesteld voor
wijziging van de generale regelingen voor de predikantstraktementen en –pensioenen.
Tot de datum van inwerkingtreding van deze generale regelingen gelden voor hen die
na 30 april 2004 voor de eerste maal als predikant van de Protestantse Kerk in
Nederland worden bevestigd in een hervormde gemeente, een gereformeerde kerk of
een evangelisch-lutherse gemeente resp. de hervormde, de gereformeerde of de
evangelisch-lutherse regelingen.
Voor hen die na 30 april 2004 voor de eerste maal als predikant van de Protestantse
Kerk in Nederland worden bevestigd in een protestantse gemeente gelden de

29

hervormde regelingen.
116

NHK
GKN
ELK

3-16-4

Indien een kerkenraad van een hervormde gemeente wil overgaan tot het beroepen
van een predikant met een andere dan een hervormde rechtspositie, dan wel indien
een kerkenraad van een gereformeerde kerk wil overgaan tot het beroepen van een
predikant met een andere dan een gereformeerde rechtspositie,
dan wel indien een kerkenraad van een evangelisch-lutherse gemeente wil overgaan
tot het beroepen van een predikant met een andere dan een evangelisch-lutherse
rechtspositie,
dan wel indien een protestantse gemeente wil overgaan tot het beroepen van een
predikant
dient vooraf overeenstemming te worden verkregen met de kerk over de bijdrage aan
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de landelijke kas voor de predikantstraktementen en de uitkeringen vanuit die kas en
over de bijdrage aan emeritaatsfonds dan wel pensioenfonds.
117

NHK

3-16-4

Het bepaalde in ord. 13-6 HKO blijft van kracht met betrekking tot de predikanten op
wie de rechtspositieregeling van de NHK van toepassing is, totdat daarvoor - met de
vaststelling van een rechtspositieregeling overeenkomstig het bepaalde in ord. 3-16-4 een nieuwe regeling is getroffen.

118

NHK

3-16-4

Het bepaalde in ord. 13-29a HKO blijft van kracht voor de predikanten op wie de
rechtspositieregeling van de NHK van toepassing is, totdat daarvoor – met de
vaststelling van een rechtspositieregeling overeenkomstig het bepaalde in ord. 3-16-4 een nieuwe regeling is getroffen,
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met dien verstande dat de ontheffing van het ambt geschiedt door het breed
moderamen van de classicale vergadering en dat de predikant voor een periode van
vier jaar beroepbaar predikant wordt.
119

NHK

3-16-4

De commissie van beroep als bedoeld in ord. 13-50 en art. 50 van de generale
regeling voor de predikantstraktementen HKO, draagt met ingang van 1 mei 2004 haar
werkzaamheden over aan het generale college voor de behandeling van bezwaren en
geschillen als bedoeld in ord. 12-2-7.

120

NHK

3-16-4

Een door het breed moderamen van een provinciale kerkvergadering aan een
predikant - op diens verzoek - verleend verlof als bedoeld in ord. 13-22-9 HKO, blijft
van kracht voor het tijdvak waarvoor dit gevraagde verlof is verleend.
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121

NHK

3-17

Indien voor 1 mei 2004 een verzoek om goedkeuring voor de bezetting van een
predikantsplaats voor een beperkte werktijd als bedoeld in ord. 13-2a-1 t/m 3 HKO is
ingediend bij het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering, wordt de
behandeling daarvan overgedragen aan de betrokken classicale vergadering (zie ook
ovb. 298).12

122

NHK
GKN
ELK

3-17-1

Een predikant die voor 1 mei 2004 geroepen is de ambtelijke werkzaamheden te
verrichten in een deel van de volledige werktijd, blijft voor dat zelfde deel geroepen,
ook indien dit deel niet valt binnen de in ord. 3-17-1 genoemde grenzen.

123

NHK

3-17-2/3

De regeling als bedoeld in ord. 13-2a-12 HKO die bij de bezetting van een

12

Wijziging overgangsbepaling 121, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.
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predikantsplaats voor een beperkte werktijd door het breed moderamen van de
provinciale kerkvergadering is vastgesteld, blijft van kracht,
tenzij - met inachtneming van het bepaalde in ord. 3-17-2 en 3 - een nieuwe
beschrijving van de werkzaamheden wordt vastgesteld en een andere voorziening
wordt getroffen.
124

13

NHK

3-18

Indien voor 1 mei 2004 een verzoek om goedkeuring voor het uitbrengen van een
beroep voor een bepaalde tijd als bedoeld in ord. 13-2b-1 HKO is ingediend bij het
breed moderamen van de provinciale kerkvergadering, wordt de behandeling daarvan
overgedragen aan de betrokken classicale vergadering, die daarbij handelt met
inachtneming van het bepaalde in ord. 3-18 (zie ook ovb. 298). 13

Wijziging overgangsbepaling 124, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.
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125

NHK

3-18-4

Indien een predikant voor 1 mei 2004 op grond van een getermineerd beroep als
bedoeld in ord. 13-2b HKO voor een bepaalde tijd aan een gemeente is verbonden,
blijft de overeengekomen bepaalde tijd voor het verband tussen predikant en
gemeente gehandhaafd.
Bij het verstrijken van deze bepaalde tijd wordt gehandeld met inachtneming van het
bepaalde in ord. 3-18-4.

126

NHK

3-18-4

Indien een predikantsplaats – overeenkomstig het bepaalde in ord. 13-2c HKO - wordt
bezet door twee predikanten, zijn deze met ingang van 1 mei 2004 predikant in
deeltijdfunctie als bedoeld in ord. 3-17 en tevens predikant in tijdelijke dienst als
bedoeld in ord. 3-18 en is het bepaalde in overgangsbepaling en van toepassing.

127

NHK

3-19

Een door het breed moderamen van een provinciale kerkvergadering aan een
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predikant verleend ongevraagd verlof als bedoeld in ord. 13-22-4 HKO blijft van kracht
voor het tijdvak waarvoor dit ongevraagd verlof is verleend.
128

GKN

3-19

Een vrijstelling als bedoeld in ubp. 10.2 GKO geldt als de vrijstelling als bedoeld in ord.
3-19. Indien geen periode is vastgesteld, bepaalt het breed moderamen van de
classicale vergadering voor 1 juni 2004 na het overleg als bedoeld in ord. 3-19-1 voor
welke periode de vrijstelling geldt.

129

ELK

3-19

Een door de synodale commissie uitgesproken schorsing als bedoeld in ordening J art.
10 LKO blijft van kracht gedurende de periode waarvoor deze is uitgesproken.

130

NHK

3-20

De commissie voor de tussentijdse beëindiging van de ambtsbediening van een
predikant voor gewone werkzaamheden als bedoeld in ord. 13-30 HKO draagt met
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ingang van 1 mei 2004 haar werkzaamheden over aan het generale college voor de
ambtsontheffing als bedoeld in ord. 3-20.
131

NHK

3-20

Tegen een besluit van de commissie voor de tussentijdse beëindiging van de
ambtsbediening als bedoeld in ord. 13-30-10 HKO, kan na 30 april 2004 - met in
achtneming van het overigens in dit artikel bepaalde – beroep worden ingesteld bij het
generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

132

NHK

3-20

De werkzaamheden die ingevolge het bepaalde in ord. 13-30 HKO dienen te worden
verricht door het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering, worden met
ingang van 1 mei 2004 verricht door het breed moderamen van de betrokken
classicale vergadering.
De werkzaamheden die ingevolge het bepaalde in ord. 13-30 HKO dienen te worden
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verricht door de raad voor de predikantstraktementen en –pensioenen, worden met
ingang van 1 mei 2004 verricht door het daartoe aangewezen orgaan van de kerk.
133

GKN

3-20

Tegen het besluit tot ontheffing van de ambtsuitoefening als bedoeld in art. 18 GKO
genomen na 1 april 2004, staat beroep open bij het generale college voor de
behandeling van bezwaren en geschillen. Het beroep dient uiterlijk dertig dagen na
bekendmaking van het besluit te worden ingediend.

134

GKN

3-20

De classis draagt de behandeling van een voorstel tot ontheffing van de
ambtsuitoefening als bedoeld in art. 18 GKO waarover op 1 mei 2004 nog geen besluit
is genomen, met ingang van die datum over aan het generale college voor de
ambtsontheffing als bedoeld in ord. 3-20.
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135

ELK

3-20

Tegen het besluit van de evangelisch-lutherse synode een predikant ongeschikt te
verklaren als bedoeld in ordening J art. 1 sub c LKO, genomen na 1 april 2004, staat
beroep open bij het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.
Het beroep dient uiterlijk dertig dagen na bekendmaking van het besluit te worden
ingediend.

136

ELK

3-20

De evangelisch-lutherse synode draagt de behandeling van een voorstel om een
predikant ongeschikt te verklaren, wanneer dit voorstel betrekking heeft op het
bepaalde in ordening J art. 1 sub c LKO, waarover op 1 mei 2004 nog geen besluit is
genomen, met ingang van die datum over aan het generale college voor de
ambtsontheffing als bedoeld in ord. 3-20.
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137

NHK

3-20-4

Een predikant die voor 1 mei 2004 volgens de bepalingen van ord. 13-30 HKO van het
ambt is ontheven, is met ingang van die datum beroepbaar predikant voor de duur dat
betrokkene geacht wordt het consent als bedoeld in ord. 3-17-2 HKO te hebben
verkregen.

138

GKN

3-20-4

Een predikant die op grond van art. 18 GKO ontheven is van de ambtsuitoefening, is
op 1 mei 2004 niet langer verbonden aan de ambtelijke vergadering waaraan deze tot
dan toe verbonden is en is voor de duur van de ontheffing beroepbaar predikant als
bedoeld in ord. 3-20-4.

139

GKN

3-21

Tegen het besluit van een particuliere synode tot volledig ontslag uit de dienst als
bedoeld in art. 19 GKO genomen na 1 april 2004, staat beroep open bij het generale
college voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Het beroep dient uiterlijk
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dertig dagen na bekendmaking van het besluit te worden ingediend.
140

GKN

3-21

De particuliere synode draagt de behandeling van een voorstel tot volledig ontslag uit
de dienst als bedoeld in art. 19 GKO waarover op 1 mei 2004 nog geen besluit is
genomen, met ingang van die datum over aan het generale college voor de
ambtsontheffing als bedoeld in ord. 3-20.

141

ELK

3-21

Tegen het besluit van de evangelisch-lutherse synode een predikant ongeschikt te
verklaren als bedoeld in ordening J art. 1 sub b LKO, genomen na 1 april 2004, staat
beroep open bij het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.
Het beroep dient uiterlijk dertig dagen na bekendmaking van het besluit te worden
ingediend.
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142

ELK

3-21

De evangelisch-lutherse synode draagt de behandeling van een voorstel om een
predikant ongeschikt te verklaren, wanneer dit voorstel betrekking heeft op het
bepaalde in ordening J art. 1 sub b LKO, waarover op 1 mei 2004 nog geen besluit is
genomen, met ingang van die datum over aan het generale college voor de
ambtsontheffing als bedoeld in ord. 3-20.

143

NHK

3-22

Een predikant voor buitengewone werkzaamheden als bedoeld in ord. 13-3 HKO die
verbonden is aan een hervormde gemeente of een hervormde classis, resp. aan een
kerkprovincie, resp. aan de NHK in haar geheel en op wie een kerkelijke
rechtspositieregeling van toepassing is, is met ingang van 1 mei 2004 predikant in
algemene dienst als bedoeld in ord. 3-22, verbonden aan de desbetreffende classis
van de Protestantse Kerk in Nederland, resp. aan de in de betrokken regio
samenwerkende classes, resp. aan de kerk (zie hierbij ovb. 147a). 14

14

Wijziging overgangsbepaling 143, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.

42

144

NHK

3-22

De zendingspredikant als bedoeld in ord. 4-13 HKO is met ingang van 1 mei 2004
predikant in algemene dienst als bedoeld in ord. 3-22.
Wanneer voor de betrokkene een regeling is getroffen als bedoeld in ord. 4-16-1 HKO
blijft deze van kracht voor de duur van de arbeid in de betreffende kerk.

145

GKN

3-22

Een predikant die de eer en de naam van een dienaar des Woords behouden of
ontvangen heeft als bedoeld in art. 11 of 12 GKO en op wie een kerkelijke
rechtspositieregeling van toepassing is, is met ingang van 1 mei 2004 predikant in
algemene dienst als bedoeld in ord. 3-22, verbonden aan de desbetreffende classis
van de Protestantse Kerk in Nederland, resp. aan de in de betrokken regio
samenwerkende classes, resp. aan de kerk (zie hierbij ovb. 147a). 15

15

Wijziging overgangsbepaling 145, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.
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146

GKN

3-22

Een zendingspredikant die op 1 mei 2004 krachtens art. 11 GKO verbonden is aan een
gemeente, is met ingang van die datum niet langer verbonden aan deze gemeente en
is als predikant in algemene dienst verbonden aan de kerk, met behoud van de
rechtspositie die op deze van toepassing is, behoudens latere wijziging door de
generale synode met inachtneming van de bepalingen van de kerkorde. De op grond
van art. 122 GKO gemaakte bepalingen blijven van kracht.

147

ELK

3-22

Een predikant met bijzondere opdracht als bedoeld in ordening B art. 38 sub c LKO die
een kerkelijke rechtspositie heeft, is predikant in algemene dienst als bedoeld in ord. 322, verbonden aan de evangelisch-lutherse gemeenten tezamen.
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147a

148

GKN

3-22

Een predikant in algemene dienst die krachtens ord. 3-22-2 of overgangsbepaling 199
door een algemene classicale vergadering werd beroepen tot predikant in algemene
dienst - dan wel krachtens ovb. 143, 145 of 152 ambtelijk is verbonden aan de in een
bepaalde regio samenwerkende classes - is met ingang van 1 januari 2013 predikant
in algemene dienst verbonden aan de kerk ten behoeve van de regio. 16

3-22-1

Een toetsing door of vanwege de kleine synode als bedoeld in ord. 3-22-1 is niet
vereist wanneer de deputaten ex art. 11 en 12 GKO voor 1 mei 2004 verklaard hebben
van oordeel te zijn dat de predikant de eer en de naam van een dienaar des Woords
kan behouden.

16

Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 147a, besluit generale synode d.d. 23 september 2011 en 19 april
2012, ingegaan 1 januari 2013.
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149

GKN

3-22-3

Een predikant in algemene dienst die op 30 april 2004 (deels) de rechtspositie heeft
van een predikant voor gewone werkzaamheden, behoudt die rechtspositie, tenzij de
kleine synode met instemming van de betrokken predikant de rechtspositieregeling
voor kerkelijke medewerkers volledig van toepassing verklaart.

150

NHK

3-22-5
3-23-7

Het orgaan van bijstand als bedoeld in ord. 13-3-3 HKO dat ten behoeve van de
werkzaamheden van de predikant voor buitengewone werkzaamheden is ingesteld,
draagt met ingang van 1 mei 2004 zijn werkzaamheden over aan de betrokken
classicale vergadering, resp. de algemene classicale vergadering, resp. de generale
synode, die ervoor zorg draagt dat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 oktober 2004
een commissie als bedoeld in ord. 3-22-5 resp. ord. 3-23-7 wordt ingesteld.
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151

GKN

151a

152

NHK

3-22-5
3-23-7

Ambtelijke vergaderingen, waaraan een predikant met bijzondere opdracht of een
predikant in algemene dienst is verbonden en die nog geen begeleidingscommissie als
bedoeld in ord. 3-22-5 en ord. 3-23-7 hebben ingesteld, stellen deze commissie zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk per 1 oktober 2004 in.

3-22-5

Een commissie als bedoeld in ord. 3-22-5, ingesteld door een algemene classicale
vergadering, geldt met ingang van 1 januari 2013 als te zijn ingesteld door de generale
synode.17

3-23

Een predikant voor buitengewone werkzaamheden als bedoeld in ord. 13-3 HKO die
verbonden is aan een hervormde gemeente of een hervormde classis, resp. aan een
kerkprovincie, resp. aan de NHK in haar geheel en op wie een andere dan een
kerkelijke rechtspositieregeling van toepassing is, is met ingang van 1 mei 2004
predikant met een bijzondere opdracht als bedoeld in ord. 3-23, verbonden aan de

17

Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 151a, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari
2013.
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desbetreffende gemeente of classis van de Protestantse Kerk in Nederland, resp. aan
de in de betrokken regio samenwerkende classes, resp. aan de kerk (zie hierbij ovb.
147a).18
153

NHK

3-23

Een predikant voor bijzondere werkzaamheden als bedoeld in ord. 13-4 HKO,
verbonden aan een hervormde gemeente, is met ingang van 1 mei 2004 predikant met
een bijzondere opdracht als bedoeld in ord. 3-23, verbonden aan de desbetreffende
gemeente.

154

NHK

3-23

Een voor 1 mei 2004 door het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering
verleende goedkeuring voor de beroeping van een predikant voor bijzondere
werkzaamheden blijft van kracht, met dien verstande dat deze goedkeuring geacht

18

Wijziging overgangsbepaling 152, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.
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wordt te zijn gegeven voor de beroeping van een predikant met een bijzondere
opdracht als bedoeld in ord. 3-23.
155

NHK

3-23

Indien voor 1 mei 2004 een verzoek om goedkeuring voor de beroeping van een
predikant voor bijzondere werkzaamheden is ingediend bij het breed moderamen van
de provinciale kerkvergadering, wordt de behandeling daarvan overgedragen aan de
kleine synode, die daarbij handelt met inachtneming van het bepaalde in ord. 3-23.

156

NHK

3-23

De predikant die krachtens overgangsbepaling 162 HKO wordt beschouwd als
zendingspredikant van de NHK, is met ingang van 1 mei 2004 predikant met een
bijzondere opdracht als bedoeld in ord. 3-23.
Wanneer voor de betrokkene een regeling is getroffen als bedoeld in ord. 4-16-1 HKO

49

blijft deze van kracht voor de duur van de arbeid in de betreffende kerk.
157

GKN

3-23

Een predikant die de eer en de naam van een dienaar des Woords behouden of
ontvangen heeft als bedoeld in art. 11 of 12 GKO en op wie een andere dan de
kerkelijke rechtspositieregeling van toepassing is, is met ingang van 1 mei 2004
predikant met een bijzondere opdracht als bedoeld in ord. 3-23, verbonden aan de
ambtelijke vergadering die verantwoordelijk is voor het werk dat de predikant ambtelijk
verricht.

158

ELK

3-23

Predikanten die het ambt van kerkelijk hoogleraar hebben aanvaard resp. predikanten
met een andere opdracht op wie een andere dan de kerkelijke rechtspositieregeling
van toepassing is als bedoeld in ordening B art. 38 sub b resp. sub c LKO, zijn
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predikanten met een bijzondere opdracht als bedoeld in ord. 3-23.
159

159a

GKN

3-23-1

Een toetsing door of vanwege de kleine synode als bedoeld in ord. 3-23-1 is niet
vereist wanneer de deputaten ex art. 11 en 12 GKO voor 1 mei 2004 verklaard hebben
van oordeel te zijn dat de predikant de eer en de naam van een dienaar des Woords
kan behouden.

3-23-2a

Zij die op 1 juli 2006 als predikant met een bijzondere opdracht dan wel als
predikant in
algemene dienst als geestelijk verzorger werkzaam zijn, kunnen op hun verzoek
door de kleine synode aangemerkt worden als predikant-geestelijk verzorger en
als zodanig beroepbaar worden gesteld.19

19

Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 159a, bij ord. 3-23-2a, besluit generale synode d.d. 7 april 2006,
ingegaan 1 juli 2006.
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160

NHK
GKN

3-23-4

De regeling als bedoeld in ord. 13-4-3 HKO die is vastgesteld ten aanzien van de
arbeid van een predikant voor bijzondere werkzaamheden en de afspraken als bedoeld
in ubp. 11.2 sub 3 GKO blijven van kracht, tenzij - met inachtneming van het bepaalde
in ord. 3-23-4 – een nieuwe regeling wordt getroffen.

161

NHK

3-24

De commissie van beroep voor de nevenwerkzaamheden als bedoeld in ord. 13-33-8
HKO draagt met ingang van 1 mei 2004 haar werkzaamheden over aan het generale
college voor de behandeling van bezwaren en geschillen als bedoeld in ord. 12-2-7.
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162

NHK
GKN
ELK

3-25
3-27

Emeriti predikanten als bedoeld in
ord. 13, hoofdstuk V HKO
art. 17 GKO en
ordening B art. 42 sub a en c LKO
zijn met ingang van 1 mei 2004 emeriti predikanten als bedoeld in ord. 3-25 en ord. 327, met dien verstande dat eventuele beperkende voorwaarden, verbonden aan de
verlening van de bevoegdheden, gelden als beperkende voorwaarden als bedoeld in
ord. 3-27-1.20

163

NHK

3-25
3-26

De werkzaamheden die volgens de bepalingen van ord. 13-24 t/m 29 HKO dienen te
worden verricht door het breed moderamen van de provinciale kerkvergadering worden
met ingang van 1 mei 2004 verricht door het breed moderamen van de betrokken

20

Wijziging overgangsbepaling 162, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.
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classicale vergadering.
164

21

GKN

3-26-1
3-27-2

Een predikant die op grond van art. 14 GKO eervol ontheven is van de
ambtsbediening, is met ingang van 1 mei 2004 niet langer verbonden aan de
ambtelijke vergadering waaraan deze tot dan toe verbonden is.
De ambtelijke vergadering waaraan de betrokken predikant verbonden is, laat uiterlijk
31 maart 2004 aan de kleine synode weten of de betrokken predikant een beroep in
overweging kan nemen.
Indien betrokkene in staat is een beroep in overweging te nemen, is deze voor de
periode van de verleende ontheffing beroepbaar predikant als bedoeld in ord. 3-26-1.
Indien betrokkene niet in staat is een beroep in overweging te nemen, behoudt deze
voor de periode van de verleende ontheffing de bevoegdheid tot de bediening van
Woord en sacramenten als bedoeld in ord. 3-27-2 (zie hiervoor ovb. 169a).21

Wijziging overgangsbepaling 164, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.
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165

GKN

3-26-1
3-27-2

Indien de periode van ontheffing van de ambtsbediening als bedoeld in art. 14 GKO,
dan wel van ontheffing van de ambtsuitoefening als bedoeld in art. 18 GKO afloopt
tussen 31 december 2003 en 1 juli 2004, wordt de periode automatisch verlengd tot 1
juli 2004.

166

ELK

3-26-1

Een beroepbaar predikant in algemene dienst als bedoeld in ordening B art. 41 LKO is
met ingang van 1 mei 2004 voor een periode van vier jaar beroepbaar predikant als
bedoeld in ord. 3-26-1.

167

ELK

3-26-1

Een predikant die krachtens ordening B art. 42.1 sub b LKO eervol ontslagen is en de
status van emeritus-predikant heeft verkregen en een oud-predikant die de
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bevoegdheid tot de bediening van Woord en sacramenten behouden heeft als bedoeld
in ordening B art. 42b.2 LKO, is met ingang van 1 mei 2004 eervol van het ambt
ontheven predikant als bedoeld in ord. 3-26-1 en behoudt overeenkomstig ord. 3-27-2
voor een periode van vier jaar de bevoegdheid tot de bediening van Woord en
sacramenten (zie hiervoor ovb. 169a).22
167a

3-26
(oud)

Een predikant die krachtens het bepaalde in ord. 3-26 (oud) eervol van het ambt is
ontheven, en die krachtens het bepaalde in ord. 3-27-2 (oud) de bevoegdheid tot de
bediening van Woord en sacramenten heeft behouden, geldt met ingang van 1 januari
2013 als predikant die eervol van de werkzaamheden is ontheven, als bedoeld in ord.
3-26-2, tenzij de betrokkene zelf verzoekt aangemerkt te worden naar ord. 3-26-1 van
het ambt ontheven te zijn.23

22

Wijziging overgangsbepaling 167, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.
Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 167a, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari
2013.
23
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168

NHK

3-27-1

Degene die de bevoegdheden als van een emeritus-predikant heeft ontvangen als
bedoeld in ord. 13-29-5 HKO, wordt geacht de bevoegdheid tot de bediening van
Woord en sacramenten als bedoeld in ord. 3-27 te hebben ontvangen voor de tijd
waarvoor de bevoegdheden als van een emeritus-predikant waren verleend.

169

GKN

3-27-2

De kleine synode kan degene die met toepassing van art. 15-2 GKO op eigen verzoek
van het ambt werd ontheven, de bevoegdheid verlenen tot de bediening van Woord en
sacramenten voor de periode van vier jaar, indien het belang van de kerk daarmee is
gediend en betrokkene voor 1 september 2004 hier om verzoekt.

3-27-2
3-27-3

Een predikant die krachtens het bepaalde in ord. 3-27-2 en 3 (oud) de bevoegdheid tot
de bediening van Woord en sacramenten heeft behouden, behoudt als predikant van
de kerk de bevoegdheid tot de bediening van Woord en sacramenten. 24

169a

24

Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 169a, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari
2013.
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(oud)
170

NHK
GKN

3-27-6

Emeriti-predikanten, zij die de bevoegdheden hebben als van een emeritus-predikant,
dienstdoende predikanten en gastpredikanten, die geroepen zijn bijstand in het
pastoraat te verlenen als bedoeld in ord. 13-39 en 40 HKO alsmede emeritipredikanten die geroepen zijn tot het verrichten van ambtelijke arbeid als bedoeld in
art. 13.2 GKO verrichten het dienstwerk van een predikant als bedoeld in ord. 3-27-6
en behouden de opdracht voor de werkzaamheden voor de duur waarvoor deze is
gegeven.

171

ELK

3-27-6

Een predikant met een bijzondere opdracht die gedurende een tevoren bepaalde tijd in
een of meer gemeenten het ambtswerk geheel of gedeeltelijk verricht als bedoeld in
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ordening B art. 38 sub a LKO, die niet als lid is ingeschreven in een gemeente van de
Protestantse Kerk in Nederland, is gedurende de overeengekomen periode bevoegd
tot de bediening van Woord en sacramenten in de Protestantse Kerk in Nederland en
verricht met ingang van 1 januari 2013 in de gemeente(n) het dienstwerk van een
predikant als bedoeld in ord. 3-27-4.25
172

172a

25

ELK

3-27-6

Een emeritus-predikant die in een evangelisch-lutherse gemeente als geestelijk
verzorger is benoemd voor de tijd van ten hoogste één jaar, kan worden herbenoemd
na verkregen goedkeuring van de evangelisch-lutherse synodale commissie, totdat
deze predikant de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, onverminderd het bepaalde in ord.
3-27-6.

3-27
(oud)

Emeritus predikanten, beroepbare predikanten en degenen die de bevoegdheid tot de
bediening van Woord en sacramenten behouden hebben, zijn met ingang van 1 januari

Wijziging overgangsbepaling 171, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.
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2013 predikanten buiten vaste bediening, met dien verstande dat eventuele
beperkende voorwaarden, verbonden aan de verlening van de bevoegdheden, gelden
als beperkende voorwaarden als bedoeld in ord. 3-27-1. 26
173

NHK
GKN
ELK

3-28

De (kerkelijk) medewerker, op wie op 30 april 2004 de Arbeidsvoorwaardenregeling
SoW-kerken dan wel de Arbeidsvoorwaardenregeling uitgezonden medewerkers SoWkerken van toepassing is en na die datum in dienstbetrekking blijft, doet dat
a. met behoud van zijn op 30 april 2004 uit hoofde van de arbeidsovereenkomst
bestaande rechten en aanspraken inzake dienstjaren, salaris en pensioen;
b. met instandhouding van andere bepalingen en voorwaarden waarop betrokkene
is benoemd, welke – voorzover zij bepaalde plichten of rechten geven aan de
werk- of opdrachtgever - per 1 mei 2004 toekomen aan of overgaan op het

26

Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 172a, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari
2013.
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kerkelijk lichaam ten behoeve waarvan betrokkene met ingang van die datum de
arbeid verricht;
c. met inachtneming van de eventuele wijzigingen in de werkzaamheden en
eventueel in de instructie die uit het van kracht worden van de kerkorde van de
Protestantse Kerk in Nederland automatisch of redelijkerwijze voortvloeien of aan
de hand van de bepalingen van kerkorde daarin nader worden aangebracht;
met dien verstande dat de op 1 mei 2004 bestaande plichten en rechten van de
betrokkene na die datum rechtens kunnen worden gewijzigd of opgeheven.
174

NHK

3-28

Kerkelijk werkers in het pastoraat, vicarissen, emeriti-predikanten, zij die de
bevoegdheden hebben als van een emeritus-predikant, dienstdoende predikanten en
gastpredikanten die een aanstelling of een opdracht hebben om bijstand in het
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pastoraat te verlenen in een hervormde gemeente, behouden deze aanstelling of
opdracht voor de werkzaamheden en de duur waarvoor deze is gegeven.

ordinantie 4
175

NHK

4-4-1

De kerkelijke lichamen als bedoeld in ord. 1-15-2 HKO zijn met ingang van 1 mei 2004
kerkelijke lichamen als bedoeld in ord. 4-4-1.

176

GKN

4-6-3

Indien de samenstelling van de kerkenraad van een gereformeerde kerk, anders dan
door vacatures, niet voldoet aan de bepaling van ord. 4-6-3 dient deze samenstelling
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bij de eerstvolgende verkiezingen doch uiterlijk op 1 mei 2005 te zijn aangepast.
177

ELK

4-6-3

Indien de samenstelling van de kerkenraad van een evangelisch-lutherse gemeente,
anders dan door vacatures, niet voldoet aan de bepaling van ord. 4-6-3 dient deze
samenstelling bij de eerstvolgende verkiezingen doch uiterlijk op 1 mei 2005 te zijn
aangepast.

178

NHK
GKN
ELK

4-6-4

Indien de samenstelling van een kerkenraad, anders dan door vacatures, niet voldoet
aan de bepaling van ord. 4-6-3, en indien de kerkenraad besluit tot toepassing van het
bepaalde in ord. 4-6-4, draagt de kerkenraad zorg voor vaststelling van de daartoe
gewijzigde plaatselijke regeling vóór 1 mei 2005. In afwachting daarvan blijft de in
overgangsbepaling 176 en 177 bedoelde aanpassing van de samenstelling van de
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kerkenraad achterwege.
179

ELK

4-6-5

De maatregelen die voor 1 mei 2004 door de synodale commissie op grond van
ordening B art. 106 LKO getroffen zijn, blijven van kracht gedurende de bepaalde
periode.

180

NHK
GKN
ELK

4-7-1

Kerkenraden die (al dan niet op grond van verkregen vrijstelling) op 1 mei 2004 nog
geen beleidsplan hebben vastgesteld, dragen er zorg voor dat deze vaststelling voor 1
januari 2007 plaatsvindt.

181

NHK
GKN
ELK

4-7-2
4-4-2

Bestaande plaatselijke regelingen dienen zo spoedig mogelijk te worden aangepast
aan de bepalingen van de kerkorde. Tot de datum waarop de aangepaste plaatselijke
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regelingen zijn vastgesteld, blijven de bestaande regelingen van kracht, doch uiterlijk
tot 1 januari 2005.
182

GKN
ELK

4-8-2

Wanneer op 1 mei 2004 de samenstelling van het moderamen van de kerkenraad niet
in overeenstemming is met ord. 4-8-2 dient de samenstelling te zijn aangepast bij de
eerstvolgende verkiezing, doch uiterlijk per 1 mei 2005.

183

GKN

4-9-2

Een ambtsdrager die voor 1 mei 2004 verkozen is voor de algemene kerkenraad,
wordt geacht voor de verdere duur van diens ambtsperiode aangewezen te zijn door
de wijkkerkenraad waartoe deze behoort.
Indien betrokkene niet volgens het rooster afgevaardigd kan worden, is deze
boventallig lid van de algemene kerkenraad voor de duur van de ambtstermijn.
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184

NHK
GKN

4-9-4

De centrale kerkenraad als bedoeld in ord. 2-14 en 15 HKO resp. de algemene
kerkenraad als bedoeld in art. 39 GKO blijft bevoegd in de zaken die hem krachtens de
hervormde resp. de gereformeerde kerkorde waren toevertrouwd, totdat de plaatselijke
regeling is aangepast overeenkomstig het in ord. 4-9-4 bepaalde, uiterlijk op 1 januari
2005.

185

ELK

4-10-1

De ‘brandpunten’ in de evangelisch-lutherse gemeente Amsterdam functioneren als
werkgroepen als bedoeld in ord. 4-10 totdat de kerkenraad deze regeling intrekt.
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186

GKN

4-10-7

De kleine kerkenraad blijft bevoegd in de zaken die hem op 30 april 2004 krachtens
ubp. 40 GKO door de kerkenraad waren toevertrouwd, totdat de plaatselijke regeling is
aangepast overeenkomstig het in ord. 4-10-7 bepaalde, uiterlijk op 1 januari 2005.

187

NHK

4-11

Waar voor 1 mei 2004 een buurtgemeente is gevormd overeenkomstig het bepaalde in
ord. 2-16 HKO, blijft deze buurtgemeente bestaan totdat de algemene kerkenraad de
daarop betrekking hebbende bepalingen van de plaatselijke regeling intrekt.

188

NHK

4-11

Waar voor 1 mei 2004 een regionale kerkelijke commissie is gevormd overeenkomstig
het bepaalde in ord. 2-17 HKO, wordt deze geacht te zijn ingesteld krachtens het
bepaalde in ord. 4-11 door de in haar samenwerkende kerkenraden die haar in het
leven hebben geroepen.
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189

NHK

4-11

Waar voor 1 mei 2004 gemeenten zijn samengebracht in een regionaal verband
overeenkomstig het bepaalde in ord. 2-34 HKO, blijft de in ord. 2-34-3 en 4 HKO
bedoelde gemeenschappelijke regeling van kracht en wordt het regionaal verband
geacht te zijn ingesteld krachtens het bepaalde in ord. 4-11 door de in haar
samenwerkende kerkenraden die haar in het leven hebben geroepen.

190

NHK

4-13

Waar de generale synode voor 1 mei 2004 een gemeente tot gemeente in herstel heeft
verklaard als bedoeld in ord. 2-30 HKO, blijven na die datum de voor die gemeente
getroffen maatregelen van kracht voor het tijdvak dat in het betreffende besluit van de
generale synode is genoemd.
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191

ELK

4-13

Tot 1 mei 2014 kan het in ord. 4-13 bedoelde besluit, wanneer het een evangelischlutherse gemeente betreft, slechts plaatsvinden met instemmend advies van de
evangelisch-lutherse synode.

192

NHK
GKN

4-14

Waar de classicale vergaderingen NHK en GKN voor 1 mei 2004 een brede
interkerkelijke samenwerking (federatie) zijn aangegaan alsmede wanneer beide
classicale vergaderingen daartoe gezamenlijk een verzoek indienen bij de kleine
synode, worden de gemeenten in dat ressort ingedeeld in één classis, naar de
(nieuwe) indeling op grond van ord. 2-20-1.
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193

NHK
GKN

4-14

De classis als bedoeld in overgangsbepaling waarvan het gebied geheel of
grotendeels samenvalt met het gebied van de gereformeerde classis als bedoeld in art.
49 en art. 100 GKO is rechtsopvolger van deze gereformeerde classis.

194

NHK
GKN
ELK

4-14

Waar de gemeenten niet op grond van overgangsbepaling zijn ingedeeld in één
classis, worden de hervormde (wijk)gemeenten binnen het ressort van de
(toekomstige) classis samengebracht in een hervormde classis en de gereformeerde
kerken en wijkgemeenten binnen datzelfde ressort in een gereformeerde classis. De
protestantse (wijk)gemeenten, de gefedereerde (wijk)gemeenten die een
gemeenschappelijke kerkenraad hebben gevormd en de evangelisch-lutherse
gemeenten worden ingedeeld op hun verzoek resp. bij de hervormde dan wel bij de
gereformeerde classis; zij kunnen naar de andere classicale vergaderingen twee
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adviserende leden afvaardigen.
Aan de in de hervormde classis samengebrachte (wijk)gemeenten wordt leiding
gegeven door de hervormde classicale vergadering, aan de in de gereformeerde
classis samengebrachte kerken en (wijk)gemeenten wordt leiding gegeven door de
gereformeerde classicale vergadering.
Op de hervormde classicale vergadering en de gereformeerde classicale vergadering
zijn de bepalingen van ord. 4 en 10 van toepassing, met dien verstande dat ze
in afwijking van ord. 4-19-2 elk één lid aanwijzen van de algemene classicale
vergadering,
in afwijking van ord. 4-25-2 elk één ambtsdrager afvaardigen naar de generale
synode en
in afwijking van ord. 10-3-1 elk twee visitatoren benoemen.
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195

NHK
GKN
ELK

4-14

Bij toepassing van overgangsbepaling 194 geldt:
a. beslissingen die door de classicale vergadering genomen dienen te worden en die
uitsluitend betrekking hebben op de (wijk)gemeenten die in de hervormde classis
zijn samengebracht, worden genomen door de hervormde classicale vergadering;
b. beslissingen die door de classicale vergadering genomen dienen te worden en die
uitsluitend betrekking hebben op de kerken en (wijk)gemeenten die in de
gereformeerde classis zijn samengebracht, worden genomen door de
gereformeerde classicale vergadering;
c. beslissingen die door de classicale vergadering genomen dienen te worden en die
betrekking hebben op (wijk)gemeenten die tot de onderscheiden classes behoren,
worden genomen door de brede moderamina van de beide classicale
vergaderingen tezamen;
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d.

e.
f.

g.

27

beslissingen die door de classicale vergadering genomen dienen te worden en die
betrekking hebben op gemeenten, waartoe wijkgemeenten behoren die in
verschillende classes zijn samengebracht, worden genomen door de brede
moderamina van de beide classicale vergaderingen tezamen;
gemeenten die zijn samengebracht in een afzonderlijke hervormde resp.
gereformeerde classis, kunnen niet worden samengebracht in een ringverband als
bedoeld in ord. 4-16;
de gereformeerde classis waarvan het gebied geheel of grotendeels samenvalt
met het gebied van de gereformeerde classis als bedoeld in art. 49 en art. 100
GKO wordt aangewezen als haar rechtsopvolger; in afwijking van ord. 11-13-1
heeft de hervormde classis geen rechtspersoonlijkheid;
de kleine synode treft waar nodig aanvullende voorzieningen (zie ook ovb. 298).27

Wijziging overgangsbepaling 195, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.
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196

196a

NHK
GKN
ELK

4-14

Wanneer overgangsbepaling werd toegepast, worden de gemeenten in het ressort
van de beide classicale vergaderingen uiterlijk met ingang van 1 mei 2009 ingedeeld in
één classis, naar de (nieuwe) indeling op grond van ord. 2-20-1.
De kleine synode treft een regeling waardoor de beide classicale vergaderingen
uiterlijk met ingang van die datum hun taken en bevoegdheden overdragen aan de
classicale vergadering van de classis (nieuwe indeling).
De indeling in één classis en het treffen van de in deze overgangsbepaling genoemde
regeling kunnen op een gezamenlijk verzoek van de beide classicale vergaderingen
ook eerder geschieden.

4-14
4-16

Een classicale vergadering en haar breed moderamen worden met ingang van 1
januari 2013 samengesteld naar de gewijzigde tekst van ord. 4-14 en 4-16. 28

28

Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 196a, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari
2013.
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197

GKN

4-14-3

Een kerkenraad die een ouderling die tevens kerkrentmeester is dient af te vaardigen
naar de classicale vergadering, is bevoegd tot uiterlijk 1 januari 2006 in diens plaats
een ouderling die geen kerkrentmeester is af te vaardigen.

198

NHK

4-15
4-18

De brede ministeries dragen met ingang van 1 mei 2004
hun werkzaamheden met betrekking tot de waarneming van het dienstwerk over
aan de classicale vergadering van de classis, waartoe de ring van gemeenten
behoort en
hun overige werkzaamheden aan de daarvoor in aanmerking komende
werkgemeenschap(pen) van predikanten als bedoeld in ord. 4-18.
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198a

199

NHK
GKN
ELK

4-14 t/m
21

De classicale vergaderingen dragen reeds in behandeling genomen zaken die met
ingang van 1 januari 2013 vallen binnen de bevoegdheid van het breed moderamen
van de betrokken classicale vergadering, per 1 januari 2013 over aan het breed
moderamen, tenzij het breed moderamen van oordeel is dat het de voorkeur verdient
dat deze zaken door de classicale vergadering worden afgehandeld. 29

4-16

De brede moderamina van de classicale vergaderingen in een door de kleine synode
aangewezen regio kunnen, na met het bestuur van de dienstenorganisatie over de
omvang van de aanstelling en de keuze van betrokkene overeenstemming te hebben
verkregen, met ingang van 1 januari 2013 aan de kleine synode verzoeken, een
predikant van de kerk dan wel een ambtsdrager uit de betrokken regio voor een
bepaalde periode te benoemen ten behoeve van (de ondersteuning van) het werk van

29

Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 198a, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari
2013.
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de classicale vergaderingen.
De bedoelde periode eindigt uiterlijk op 1 mei 2014.
Deze ambtsdrager treedt op als adviseur van de classicale vergaderingen en haar
brede moderamina, in het bijzonder met het oog op de uitvoering van taken ter zake
van vormen van gemeente-zijn als bedoeld in hoofdstuk III van ord. 2. Indien de
desbetreffende ambtsdrager als predikant beroepbaar is, wordt deze door de generale
synode beroepen tot predikant in algemene dienst (zie hierbij ovb. 147a). 3031
200

NHK

4-16-6
4-17-2

De regelingen betreffende de waarneming van het dienstwerk bij vacature als bedoeld
in hoofdstuk IV van ord. 13 HKO die door het breed-ministerie resp. de classicale
vergadering zijn vastgesteld, blijven van kracht, totdat daarvoor door of vanwege het
breed moderamen van de classicale vergadering een andere regeling is getroffen, met

30

Wijziging overgangsbepaling 199, besluit generale synode d.d. 24 april 2009, ingegaan 1 mei 2009.
Wijziging overgangsbepaling 199, besluit generale synode d.d. 23 september 2011 en 19 april 2012, ingegaan 1 januari
2013.
31
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dien verstande dat het consulentschap wordt uitgeoefend overeenkomstig het
bepaalde in ord. 4-12.
201

201a

GKN

4-16-6
4-17-2

Wijkgemeenten waaraan op 1 mei 2004 geen predikant voor gewone werkzaamheden
verbonden is, worden bijgestaan door een door de algemene kerkenraad aan te wijzen
of aangewezen predikant als consulent, totdat door of vanwege het breed moderamen
van de classicale vergadering een andere regeling is getroffen.

4-19
oud

De algemene classicale vergaderingen beëindigen hun werkzaamheden op 1 januari
2013 en treffen tijdig voor die datum een regeling betreffende de overdracht per 1
januari 2013 van hun werkzaamheden.32

32

Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 201a, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari
2013.
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201b

4-19 oud

Met ingang van de inwerkingtreding van de wijziging van ord. 10, 11 en 12 worden de
bestaande colleges voor de visitatie, voor het opzicht, voor de behandeling van
beheerszaken en voor de behandeling van bezwaren en geschillen geacht te zijn
ingesteld met inachtneming van de nieuwe regels.
De (primus) leden van de genoemde colleges worden geacht met inachtneming van de
nieuwe regels tot lid van die colleges te zijn benoemd voor de resterende tijd van hun
benoeming, ook indien daardoor het naar de nieuwe regels maximum aantal leden
wordt overschreden. Voor zover naar de nieuwe regels aansluitende benoeming in het
college in beginsel mogelijk is, kan zodanige benoeming plaatsvinden met dien
verstande dat betrokkenen niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren deel van het
college kunnen uitmaken.33

33

Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 201b, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari
2013.
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201c

4-19
(oud)

Degenen die tot secundus of tertius lid van de in overgangsbepaling 201b genoemde
colleges zijn benoemd, worden geacht met inachtneming van de nieuwe regels tot
toegevoegde leden in die colleges te zijn benoemd voor de resterende tijd van hun
benoeming. Voor zover aansluitende benoeming in het college in beginsel mogelijk is,
kan zodanige benoeming plaatsvinden met dien verstande dat betrokkenen niet langer
dan twaalf aaneengesloten jaren deel van het college kunnen uitmaken. 34

201d

4-25
4-27

De generale synode en de kleine synode worden met ingang van 1 januari 2013
samengesteld naar de gewijzigde tekst van ord. 4-25 en 4-27. 35

4-27-2

De generale synode kan voor een bepaalde periode het moderamen van de generale
synode uitbreiden met twee leden die uit haar midden worden gekozen.
De bedoelde periode eindigt uiterlijk op 1 mei 2014.36

202

NHK
GKN
ELK

34

Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 201c, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari
2013.
35
Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 201d, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari
2013.
36
Wijziging overgangsbepaling 202, besluit generale synode d.d. 24 april 2009, ingegaan 1 mei 2009.
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203

NHK
GKN
ELK

4-27-2

De scriba SoW is per 1 mei 2004 scriba van de generale synode als bedoeld in ord. 427-2 en blijft als zodanig functioneren voor de duur van zijn benoeming. Hij kan
eenmaal worden herbenoemd.
ordinantie 5

204

NHK

5-1-3

Een door het ministerie in overleg met de (centrale) kerkenraad vastgesteld rooster
van predikbeurten blijft van kracht, tenzij de kerkenraad tot de vaststelling van een
nieuw preekrooster komt.

205

NHK

5-3

Op een verzoek om bevestiging en inzegening van een huwelijk als bedoeld in ord. 122 HKO dat voor 1 mei 2004 bij de kerkenraad van een hervormde gemeente is
ingediend, zijn met ingang van die datum de bepalingen van ord. 5-3 van toepassing,
met dien verstande dat de kerkenraad bevoegd is bij de behandeling van dit verzoek
de in ord. 12-2 HKO genoemde termijnen aan te houden.
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206

NHK
GKN
ELK

5-9

De bijbelvertalingen, aangewezen dan wel ter beproeving vrijgegeven in de NHK en/of
de GKN en/of de ELK zijn de bijbelvertalingen, bedoeld in ord. 5-9-1 en 3.
De psalm- en gezangboeken, aangeboden dan wel ter beproeving vrijgegeven in de
NHK en/of de GKN en/of de ELK zijn de psalm- en gezangboeken, bedoeld in ord. 5-91 en 3.
De orden, vastgesteld dan wel ter beproeving vrijgegeven in de NHK en/of de GKN
en/of de ELK zijn de orden, bedoeld in ord. 5-9-2 en 3.
ordinantie 6
ordinantie 7
ordinantie 8
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ordinantie 9
207

NHK

9-6

De zorg voor het jeugdwerk zoals deze in en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland
gedragen wordt door de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (H.G.J.B.), blijft bij deze
bond totdat hij deze overdraagt aan de generale synode.
De generale synode draagt medeverantwoordelijkheid voor de arbeid van de H.G.J.B.
met inachtneming van de samenwerkingsovereenkomst ter zake.
ordinantie 10

208

NHK
GKN
ELK

10-5-2

Indien in een hervormde gemeente met een buitengewone visitatie als bedoeld in ord.
11-3-3 HKO voor 1 mei 2004 een aanvang is gemaakt in deze zin dat reeds
gesprekken zijn gevoerd met de kerkenraad of leden van de gemeente, zetten
visitatoren hun werkzaamheden ter zake voort, met dien verstande dat zij daarbij
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handelen met inachtneming van het bepaalde in ord. 10.
Zij zijn – indien nodig - voor de duur van deze buitengewone visitatie boventallig lid van
het regionale college voor de visitatie.
Deze overgangsbepaling is van overeenkomstige toepassing waar voor 1 mei 2004 in
een gereformeerde kerk of een evangelisch-lutherse gemeente met een bijzondere
visitatie een aanvang is gemaakt.
209

NHK
SoW

10-7-2

Een regionale commissie voor het opzicht als bedoeld in ord. 11-5-3 HKO en een
provinciaal college voor de handhaving van de kerkelijke tucht als bedoeld in de
interim-regeling tucht over ambtsdragers van de Tussenorde dragen met ingang van 1
mei 2004 hun werkzaamheden over aan het regionale college voor het opzicht als
bedoeld in ord. 10-7-2, dat de behandeling van de desbetreffende zaken voortzet met
toepassing van het bepaalde in overgangsbepaling .
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210

GKN

10-7-2

De behandeling van aanklachten of ernstige verdenkingen tegen ambtsdragers als
bedoeld in art. 118 en 123 GKO wordt met ingang van 1 mei 2004 overgedragen aan
het regionale college voor het opzicht als bedoeld in ord. 10-7-2, dat de behandeling
van de desbetreffende zaken voortzet met toepassing van het bepaalde in
overgangsbepaling .

211

ELK

10-7-2

De synodale commissie draagt met ingang van 1 mei 2004 de zaken als bedoeld in
ordening I art. 7 LKO die bij haar in eerste aanleg in behandeling zijn, over aan het
regionale college voor het opzicht als bedoeld in ord. 10-7-2, dat de behandeling van
de desbetreffende zaken voortzet met toepassing van het bepaalde in
overgangsbepaling .

212

NHK
SoW

10-7-3

De generale commissie voor het opzicht als bedoeld in ord. 11-5-4 HKO en het
generaal college voor de handhaving van de kerkelijke tucht als bedoeld in de interimregeling tucht over ambtsdragers van de Tussenorde dragen met ingang van 1 mei
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2004 hun werkzaamheden over aan het generale college voor het opzicht als bedoeld
in ord. 10-7-3, dat de behandeling van de desbetreffende zaken voortzet met
toepassing van het bepaalde in overgangsbepaling .
213

ELK

10-7-3

De synodale commissie draagt met ingang van 1 mei 2004 de zaken als bedoeld in
ordening I art. 7 LKO die in hoger beroep bij haar in behandeling zijn, over aan het
generale college voor het opzicht als bedoeld in ord. 10-7-3, dat de behandeling van
de desbetreffende zaken voortzet met toepassing van het bepaalde in
overgangsbepaling .

214

NHK
GKN
ELK

10-8-3
10-8-6

Een college voor het opzicht als bedoeld in ord. 10 zet de behandeling van de aan hem
overgedragen zaken voort
voor wat betreft de te volgen procedure, met inachtneming van de van toepassing
zijnde bepalingen van ord. 10 en
voor wat het overige betreft, met inachtneming van de bepalingen die voor 1 mei
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2004 van toepassing waren, tenzij naar het oordeel van het college aan de zaak
het belang is ontvallen dan wel toepassing van deze bepalingen tot kennelijke
onrechtvaardigheid jegens betrokkenen zou leiden.
214a

10-8-3
10-8-6

De leden respectievelijk secundus- en tertiusleden die krachtens ord. 10-8-3 en ord.
10-8-6 zijn benoemd voor een periode van acht jaar, worden geacht te zijn benoemd
voor een periode van tien jaar.37

215

NHK
SoW

10-9-3
10-9-4

Een voorlopige maatregel als bedoeld in ord. 11-5-24 HKO alsmede de ontheffing van
de vervulling van het ambt als bedoeld in de interim-regeling tucht over ambtsdragers
art. 3-4 en art. 5-6 van de Tussenorde blijft van kracht totdat de kerk ten aanzien van
de aan de orde zijnde zaak een eindoordeel heeft gegeven.

216

GKN
ELK

10-9-3
10-9-4

Een voorlopige maatregel als bedoeld in art. 118 GKO resp. in ordening J art. 10 LKO
blijft van kracht gedurende de bepaalde termijn.

37

Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 214a, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1
januari 2013.
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217

NHK
SoW

10-9-6
10-9-7

Een maatregel van kerkelijk tucht als bedoeld in ord. 11-6 HKO en in de interimregeling tucht over ambtsdragers art. 3-5 van de Tussenorde die ten aanzien van een
lid dan wel ambtsdrager is toegepast en waartegen geen beroep meer kan worden
ingesteld, blijft van kracht.

218

GKN

10-9-6
10-9-7

Een maatregel van kerkelijke tucht als bedoeld in art. 111 en art. 116 GKO, opgelegd
voor 1 mei 2004 blijft van kracht, zolang de maatregel niet ingetrokken of in beroep
vernietigd wordt, met dien verstande dat
de maatregel dat iemand van het avondmaal wordt afgehouden en de daarin
begrepen ontneming van het recht om doopvragen te beantwoorden en aan de
verkiezing van ambtsdragers deel te nemen, uiterlijk per 1 januari 2005 wordt
opgeheven; indien nodig past het college van predikant(en) en ouderlingen
opnieuw een middel van kerkelijke tucht toe als bedoeld in ord. 10-9-6, met
inachtneming van het bepaalde in ord. 10;
een maatregel van schorsing, opgelegd aan een ambtsdrager zonder dat een
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termijn is vastgelegd, door het bevoegde regionale college uiterlijk op 1
september 2004 wordt omgezet in een schorsing voor bepaalde dan wel voor
onbepaalde tijd; indien de schorsing voor onbepaalde tijd gehandhaafd blijft is het
bepaalde in ord. 10-9-7 sub c van toepassing.
219

ELK

10-9-6
10-9-7

Een kerkelijke tuchtmaatregel als bedoeld in ordening I art. 4 LKO, opgelegd voor 1
mei 2004 blijft van kracht, zolang de maatregel niet ingetrokken of in beroep vernietigd
wordt, met dien verstande dat
de schorsing voor bepaalde of onbepaalde tijd in de bevoegdheid tot uitoefening
van de rechten aan de leden der Kerk of der plaatselijke gemeente toegekend, en
de schorsing voor bepaalde of onbepaalde tijd in de bevoegdheid tot het
aanvaarden van kerkelijke ambten, betrekkingen of bedieningen als bedoeld sub
c en e geacht worden te zijn de schorsing voor bepaalde of onbepaalde tijd in de
bevoegdheid tot uitoefening van het actief en passief kiesrecht;
de vervallenverklaring van bovengenoemde rechten als bedoeld sub d en f geacht
wordt te zijn de schorsing voor onbepaalde tijd in de bevoegdheid tot uitoefening
van het actief en passief kiesrecht;
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-

bij een maatregel van schorsing voor onbepaalde tijd in de waarneming van
ambten, betrekkingen of bedieningen zonder dat betrokkene losgemaakt is van de
gemeente, resp. ontslagen is uit de betrekking of bediening, op 31 augustus 2004
losmaking resp. ontslag plaatsvindt, tenzij het bevoegde regionale college de
schorsing voor 1 september 2004 omzet in een schorsing voor bepaalde tijd.

220

NHK

10-9-9

De behandeling van een verzoek om herstel als bedoeld in ord. 11-12 HKO dat voor 1
mei 2004 is ingediend, wordt met ingang van die datum behandeld door het generale
college voor het opzicht, dat zich daarbij laat voorlichten door het generale college voor
de visitatie.

221

NHK
GKN
ELK

10-9-9

De bevoegdheid tot het opheffen van een tuchtmaatregel die voor 1 mei 2004 is
genomen, berust met ingang van die datum bij dat kerkelijk lichaam dat na 1 mei 2004
tot het nemen van de maatregel bevoegd is, dan wel – indien de maatregel is opgelegd
na beroep - bij het generale college voor het opzicht.

222

NHK

10-11

Tegen

90

GKN
ELK
SoW

-

een besluit als bedoeld in ord. 11-7-3 en 4 HKO,
een besluit inzake de toepassing van kerkelijke tucht genomen krachtens de
GKO,
een uitspraak als bedoeld in ordening I art. 18 LKO
een besluit als bedoeld in de interim-regeling tucht over ambtsdragers art. 4 van
de Tussenorde,
genomen resp. gedaan tussen 31 maart 2004 en 1 mei 2004, kan beroep worden
ingesteld bij het generale college voor het opzicht als bedoeld in ord. 10-7-3, dat het
beroep behandelt met toepassing van het bepaalde in overgangsbepaling . Het beroep
dient uiterlijk dertig dagen na bekendmaking van het besluit te worden ingediend.

223

GKN

10-11

De behandeling van revisieverzoeken en appèlzaken met betrekking tot besluiten
inzake de toepassing van kerkelijke tucht wordt op 1 mei 2004 overgedragen aan het
generale college voor het opzicht.

224

GKN

10-11

De behandeling van klachten, ingediend bij de klachtencommissie seksueel misbruik in
pastorale relaties als bedoeld in ubp. 116.1 artikel 2 lid 1 GKO, wordt met ingang van 1
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mei 2004 overgedragen aan het daarvoor in aanmerking komende regionale college
voor het opzicht, dat de behandeling voortzet met toepassing van het bepaalde in
overgangsbepaling .
225

NHK

10-11-9
10-12

De aan de generale commissie voor het opzicht toegekende bevoegdheden als
bedoeld in ord. 11-9 HKO (vernietiging) en ord. 11-11 HKO (herziening) gaan met
ingang van 1 mei 2004 over op het generale college voor het opzicht.

226

NHK

10-12-1

Een verzoek als bedoeld in ord. 11-13-8 HKO kan – binnen de genoemde termijn - met
ingang van 1 mei 2004 door de kleine synode worden gedaan in plaats van door het
breed moderamen van de generale synode.

227

NHK

10-14

Indien voor 1 mei 2004 bij de provinciale kerkvergadering een procedure in het kader
van hoofdstuk IV van ord. 11 HKO is aangevangen, wordt de behandeling daarvan
overgedragen aan de classicale vergadering van de gemeente waar betrokkene als lid
is ingeschreven (zie ook ovb. 298).38

38

Wijziging overgangsbepaling 227, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.
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228

GKN

10-14-1

De behandeling, al of niet in revisie, van een bezwaar tegen de leer van een predikant,
dat op 1 mei 2004 nog niet door een kerkenraad dan wel een particuliere synode dan
wel de generale synode afgehandeld is, wordt met ingang van die datum voortgezet
door de classicale vergadering die volgens ord. 10 voor de behandeling is aangewezen
(zie ook ovb. 298).39

229

GKN

10-14-7

De behandeling van een appèl dat is ingesteld tegen het besluit het bezwaar tegen de
leer van een predikant gegrond te verklaren, dat bij een particuliere synode in
behandeling is, wordt op 1 mei 2004 overgedragen aan de generale synode die de
behandeling voortzet met inachtneming van het bepaalde in ord. 10-15.
Een appèl tegen het besluit het bezwaar tegen de leer van een predikant ongegrond te
verklaren wordt op 1 mei 2004 overgedragen aan het generale college van bezwaren
en geschillen.

230

GKN

10-15

Een appèl inzake besluiten met betrekking tot de leer van een dienaar des Woords dat
voor 1 mei 2004 bij de generale synode GKN is ingediend, wordt met ingang van die
datum overgedragen aan de generale synode die de behandeling voortzet met
inachtneming van het bepaalde in ord. 10-15.

39

Wijziging overgangsbepaling 228, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.
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ordinantie 11
231

GKN

11-2-2

Leden van de commissie van beheer zijn met ingang van 1 mei 2004 kerkrentmeesters
als bedoeld in ord. 11-2. Voorzover geen zittingstermijn was overeengekomen bepaalt
de kerkenraad het einde van de zittingstermijn op uiterlijk 1 mei 2008 en wel zodanig
dat een gelijkmatig rooster van aftreden ontstaat.

232

GKN

11-2-2

De leden die op 1 mei 2004 deel uitmaken van de commissie van beheer kunnen,
indien zij bereid zijn het ambt te aanvaarden en voorzover zij voldoen aan de vereisten
voor verkiezing tot ambtsdrager, door de kerkenraad verkozen worden om bevestigd te
worden tot ouderling-kerkrentmeester.

233

GKN

11-2-2

De samenstelling van het college van kerkrentmeesters dient uiterlijk op 1 mei 2005 te
voldoen aan het bepaalde in ord. 11-2-2.
Zolang het college van kerkrentmeesters nog niet de in ord. 11 voorgeschreven
samenstelling heeft, wordt de gemeente in vermogensrechtelijke aangelegenheden

94

van niet-diaconale aard vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de
kerkenraad tezamen, waarbij ord. 11-5-3 van toepassing is.
234

GKN

11-2-6

Zolang het college van kerkrentmeesters geen ambtsdragers telt, is een besluit van het
college slechts rechtsgeldig wanneer tenminste één ambtsdrager, daartoe
aangewezen door de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen.

235

NHK

11-3-2

De administrerend-diaken van een college van diakenen van een hervormde gemeente
blijft gedurende de periode waarvoor hij is verkozen zijn werkzaamheden verrichten en
is met ingang van 1 mei 2004 de penningmeester van het college van diakenen als
bedoeld in ord. 11-3-2.

236

NHK

11-3-4

De regelingen die voor diaconale instellingen met inachtneming van het bepaalde in
ord. 15-6-2 HKO zijn vastgesteld, blijven van kracht, totdat deze door het college van
diakenen in overleg met de kerkenraad worden gewijzigd.

237

NHK

11-3-4

Een gemeenschappelijke diaconale regeling die is vastgesteld overeenkomstig het
bepaalde in ord. 15-11 HKO, is een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in ord. 411 en blijft van kracht, behoudens latere wijziging met inachtneming van het bepaalde
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in ord. 4-11.
238

GKN

11-5-2

Het vermogen van een gereformeerde kerk met een diaconale bestemming gaat per 1
mei 2004 over naar de diaconie en wordt - zonodig – uiterlijk per 1 september 2004 ten
name van de diaconie gesteld.

239

ELK

11-7-1

De jaarstukken 2003 van een evangelisch-lutherse gemeente resp. van de diaconie
van een evangelisch-lutherse gemeente worden vastgesteld en goedgekeurd met
inachtneming van het bepaalde in ordening B art. 91-94 resp. art. 101 LKO.

240

NHK
GKN
ELK

11-8-1

Kerkenraden die (al dan niet op grond van verkregen vrijstelling) op 1 mei 2004 nog
geen beleidsplan hebben vastgesteld, zijn tot 1 januari 2007 vrijgesteld van de
verplichting tot inzending van het beleidsplan als genoemd in ord. 11-8-1.

241

ELK

11-8-3

De synodale commissie draagt een verzoek om goedkeuring als bedoeld in ordening B
art. 79.2 LKO, voorzover na 1 mei 2004 krachtens het bepaalde in ord. 11-8-3 resp.
ord. 11-9-1 toestemming vereist is, met ingang van die datum over aan het betreffende
regionale college voor de behandeling van beheerszaken.

96

242

NHK

11-8
11-9

Een afgegeven machtiging als bedoeld in ord. 18-17-3 HKO blijft van kracht, tenzij het
college dat in de Protestantse Kerk in Nederland ter zake bevoegd is anders besluit.

243

NHK

11-9-1

Een door een college voor het toezicht getroffen maatregel als bedoeld in ord. 18-6-2
HKO dan wel een door dit college vastgestelde regeling als bedoeld in ord. 18-6-3
HKO, blijft van kracht gedurende de door het desbetreffende college bepaalde tijd.

244

ELK

11-9-1

Een voorlopige voorziening, getroffen door de synodale commissie op grond van
ordening B art. 162.3 LKO, alsmede een door de synode krachtens ordening B art.
162.2 LKO genomen maatregel blijft van kracht gedurende de door de betreffende
vergadering bepaalde tijd.

245

NHK

11-18-1

Een provinciale financiële commissie als bedoeld in ord. 16-24 HKO draagt met ingang
van 1 mei 2004 het beheer van de bestaande provinciale kassen en fondsen over aan
de generale synode, die ervoor zorg draagt dat deze kassen en fondsen afzonderlijk
geadministreerd en beheerd worden als kassen en fondsen die voor de desbetreffende
regio bestemd zijn. Besteding van deze fondsen en kassen geschiedt met ingang van
1 januari 2013 in overleg met de brede moderamina van de classicale vergaderingen in
de desbetreffende regio.40

40

Wijziging overgangsbepaling 245, besluit generale synode d.d. 23 september 2011 en 19 april 2012, ingegaan 1 januari
2013.
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246

GKN

11-18-1

Het vermogen, waaronder begrepen de schulden, van de particuliere synoden wordt
met ingang van 1 mei 2004 onder algemene titel verkregen door de kerk. De generale
synode draagt er zorg voor dat de kassen en fondsen van de particuliere synoden
afzonderlijk geadministreerd en beheerd worden als kassen en fondsen die voor de
desbetreffende regio bestemd zijn.
Besteding van deze fondsen en kassen geschiedt met ingang van 1 januari 2013 in
overleg met de brede moderamina van de classicale vergaderingen in de
desbetreffende regio.
De kerk is rechtsopvolger van de particuliere synoden. 41

247

NHK

11-18-2

Het vermogen, waaronder begrepen de schulden, van de particuliere synoden wordt
met ingang van 1 mei 2004 onder algemene titel verkregen door de kerk. De generale
synode draagt er zorg voor dat de kassen en fondsen van de particuliere synoden
afzonderlijk geadministreerd en beheerd worden als kassen en fondsen die voor de
desbetreffende regio bestemd zijn.
Besteding van deze fondsen en kassen geschiedt met ingang van 1 januari 2013 in
overleg met de brede moderamina van de classicale vergaderingen in de
desbetreffende regio.
De kerk is rechtsopvolger van de particuliere synoden.

41

Wijziging overgangsbepaling 246, besluit generale synode d.d. 23 september 2011 en 19 april 2012, ingegaan 1 januari
2013.
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248

NHK
SoW

11-21
11-22

Een provinciale kerkvoogdij-commissie als bedoeld in ord. 16-14 HKO, een provinciale
diaconale commissie als bedoeld in ord. 15-23 HKO en een provinciaal college van
advies als bedoeld in de interim-regeling voor het advies inzake het beheer van de
Tussenorde dragen met ingang van 1 mei 2004
hun werkzaamheden voorzover deze betreffen het ‘toezien’ als bedoeld in ord. 11
over aan het regionale college voor de behandeling van beheerszaken en
hun overige werkzaamheden aan de algemene classicale vergadering, de
regionale raad van advies voor de dienstverlening dan wel het bestuur van de
dienstenorganisatie, voorzover deze werkzaamheden aan de betreffende organen
zijn opgedragen.

249

ELK

11-23-2

Tot 1 mei 2014 spreekt het regionale college zich betreffende de vermogensrechtelijke
aangelegenheden van een evangelisch-lutherse gemeente eerst uit nadat het ter zake
instemmend advies heeft gekregen van de financiële commissie van de evangelischlutherse synode.

250

NHK

11-24
11-25

Het generaal college van toezicht als bedoeld in ord. 18-2-2 HKO draagt met ingang
van 1 mei 2004 zijn werkzaamheden over aan het generale college voor onderzoek
van beheerszaken als bedoeld in ord. 11-24, voorzover deze werkzaamheden aan het
betreffende orgaan zijn opgedragen.

99

De behandeling van bezwaren die voor 1 mei 2004 aan het generaal college zijn
voorgelegd krachtens ord. 18-5 HKO, worden met ingang van die datum overgedragen
aan het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat de
behandeling van het bezwaar voortzet met toepassing van het bepaalde in
overgangsbepaling .
251

251a

42

NHK
GKN
ELK

11-27

Stichtingen die zijn opgericht of erkend krachtens
de generale regeling voor de stichtingen, art. 2 en 3 HKO,
ubp. 103, hoofdstuk II en III GKO,
alsmede interkerkelijke stichtingen die door zelfstandige onderdelen van de NHK,
de GKN en/of de ELK gezamenlijk zijn opgericht,
zijn met ingang van 1 mei 2004 protestantse stichtingen als bedoeld in de generale
regeling stichtingen en besloten vennootschappen, art. 1-1. Zij brengen hun statuten
zo spoedig mogelijk na die datum doch in elk geval voor 1 januari 2005 in
overeenstemming met het in deze generale regeling ten aanzien van stichtingen
bepaalde.42

11-27

Rechtspersonen die zijn geformeerd of waarin vermogen is afgezonderd krachtens
ordening B art. 78a lid 2 onder a resp. b of art. 96 lid 3 onder a resp. b LKO blijven als
rechtspersoon volgens artikel 2:2 Burgerlijk Wetboek bestaan en blijven geregeerd
door de desbetreffende bepalingen van het huishoudelijk reglement van de
desbetreffende gemeente zoals dat tot 1 mei 2004 gold, met dien verstande dat deze
rechtspersonen rekenplichtig zijn aan het college van kerkrentmeesters respectievelijk
diakenen alsmede aan het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken
en de financiële commissie van de evangelisch-lutherse synode, een en ander met
overeenkomstige toepassing van het bepaalde in art. 3 lid 1 sub i en j van de generale

Wijziging overgangsbepaling 251, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.
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regeling stichtingen en ord. 11-8 en dat wijziging van de desbetreffende bepalingen
van het huishoudelijk reglement evenals omzetting of fusie van de rechtspersoon in of
met een protestantse stichting de instemming behoeft van het regionaal college voor
de behandeling van beheerszaken, gehoord de synodale commissie van de
evangelisch-lutherse synode.43
252

NHK
GKN

11-27

Interkerkelijke resp. gemengde stichtingen die zijn opgericht of erkend krachtens
de generale regeling voor de stichtingen, art. 4 en 5 HKO en
ubp. 103, hoofdstuk IV GKO,
zijn met ingang van 1 mei 2004 interkerkelijke resp. gemengde stichtingen als bedoeld
in de generale regeling stichtingen en besloten vennootschappen, art. 1-2 resp. 1-3.
Zij brengen hun statuten zo spoedig mogelijk in overeenstemming met het bepaalde in
deze generale regeling ter zake bepaalde.
ordinantie 12

253

NHK
SoW

12-2-3

Een provinciale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen als
bedoeld in ord. 19-4 HKO en een provinciaal college voor de behandeling van
bezwaren en geschillen als bedoeld in de interim-regeling voor de behandeling van
bezwaren en geschillen van de Tussenorde dragen met ingang van 1 mei 2004 hun
werkzaamheden over aan het regionale college voor de behandeling van bezwaren en
geschillen, dat de behandeling van de desbetreffende zaken voortzet met toepassing
van het bepaalde in overgangsbepaling .

43

Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 251a, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari
2013.

101

254

GKN

12-2-3

De behandeling van een revisieverzoek of appèlschrift, ingediend bij een classis of een
particuliere synode wordt, voorzover het revisieverzoek of het appèlschrift geen
betrekking heeft op besluiten inzake de toepassing van kerkelijke tucht, op 1 mei 2004
overgedragen aan het regionale college voor de behandeling van bezwaren en
geschillen, dat de behandeling voortzet met toepassing van het bepaalde in
overgangsbepaling .

255

ELK

12-2-3

Geschillen die krachtens ordening K art. 1 LKO zijn voorgelegd aan de synodale
commissie dan wel krachtens ordening D art. 3.1 LKO aan de algemene
visitatiecommissie, worden op 1 mei 2004 overgedragen aan het regionale college
voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat de behandeling daarvan voortzet
met toepassing van het bepaalde in overgangsbepaling .

12-2-3
12-2-7

De leden respectievelijk secundus- en tertiusleden die krachtens ord. 12-2-3 en ord.
12-2-7 zijn benoemd voor een periode van acht jaar, worden geacht te zijn benoemd
voor een periode van tien jaar.44

12-2-7

De generale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen als bedoeld
in ord. 19-5 HKO en het generaal college voor de behandeling van bezwaren en
geschillen als bedoeld in de interim-regeling voor de behandeling van bezwaren en
geschillen van de Tussenorde dragen met ingang van 1 mei 2004 hun bevoegdheden
en werkzaamheden over aan het generale college voor de behandeling van bezwaren
en geschillen, dat de behandeling van de desbetreffende zaken voortzet met

255a

256

NHK
SoW

44

Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 255a, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1
januari 2013.

102

toepassing van het bepaalde in overgangsbepaling .
257

GKN

12-2-7

De behandeling van een revisieverzoek of appèlschrift, ingediend bij de generale
synode, wordt op 1 mei 2004 overgedragen aan het generale college voor de
behandeling van bezwaren en geschillen, dat de behandeling voortzet met toepassing
van het bepaalde in overgangsbepaling .

258

ELK

12-2-7

Geschillen die krachtens ordening K art. 1 en 2 LKO zijn voorgelegd aan de
evangelisch-lutherse synode, worden op 1 mei 2004 overgedragen aan het generale
college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat de behandeling daarvan
voortzet met toepassing van het bepaalde in overgangsbepaling .

259

NHK

12-3-5
12-8-3

Een voor 1 mei 2004 gegeven beslissing van de voorzitter van een commissie voor de
behandeling van bezwaren en geschillen als bedoeld in ord. 19-9-4 HKO, dat de
tenuitvoerlegging of de werking van een besluit waartegen een bezwaar is ingediend,
is opgeschort, blijft van kracht totdat het college voor de behandeling van bezwaren en
geschillen dat met ingang van 1 mei 2004 ter zake bevoegd is, een uitspraak heeft
gegeven.

260

GKN

12-3-5
12-8-3

Een spoedvoorziening als bedoeld in art. 32a GKO blijft van kracht totdat het college
voor de behandeling van bezwaren en geschillen dat met ingang van 1 mei 2004 ter
zake bevoegd is, een uitspraak heeft gegeven.

261

ELK

12-3-5
12-8-3

Maatregelen voor 1 mei 2004 genomen door de synodale commissie resp. door de
voorzitter van de synodale commissie als bedoeld in ordening B art. 160 en 161 resp.
art. 155-2 LKO behouden hun kracht. Tegen dergelijke maatregelen is met ingang van
die datum beroep mogelijk op het generale college voor de behandeling van bezwaren
en geschillen. Het beroep dient uiterlijk dertig dagen na bekendmaking van het besluit
te worden ingediend.
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262

ELK

12-3-5
12-8-3

Een door de synodale commissie geschorst besluit als bedoeld in ordening L art. 2
LKO, blijft opgeschort voor de duur van de schorsing. Wanneer een procedure tot
vernietiging als bedoeld in ordening L art. 1 LKO, op 1 mei 2004 niet is afgerond, wordt
de zaak met ingang van die datum ter afhandeling overgedragen aan het generale
college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat de behandeling van de
desbetreffende zaak voortzet met toepassing van het bepaalde in overgangsbepaling .

263

NHK
GKN
ELK

12-7
12-9

Een college voor de behandeling van bezwaren en geschillen zet de behandeling van
de aan hem overgedragen zaken voort
voor wat betreft de te volgen procedure, met inachtneming van de van toepassing
zijnde bepalingen van ord. 12 en
voor wat het overige betreft, met inachtneming van de bepalingen die voor 1 mei
2004 van toepassing waren, tenzij naar het oordeel van het college aan de zaak
het belang is ontvallen dan wel toepassing van deze bepalingen tot kennelijke
onrechtvaardigheid jegens betrokkenen zou leiden.

264

NHK
GKN
ELK

12-7-4/8

Een beslissing
van een commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen als bedoeld
in ord. 19 HKO,
van een kerkenraad of een meerdere vergadering inzake een revisieverzoek of
appèlschrift krachtens de gereformeerde kerkorde,
van de synodale commissie of de synode als bedoeld in ordening K LKO dan wel
van de algemene visitatiecommissie in haar functie als commissie van bezwaar
als bedoeld in ordening D art. 3 LKO
waartegen geen beroep meer kan worden ingesteld, blijft van kracht.

104

265

NHK
GKN
ELK
SoW

12-8

Tegen
een beslissing als bedoeld in ord. 19-11 HKO,
een besluit met betrekking tot een revisieverzoek of appèlschrift genomen
krachtens de GKO,
een beslissing inzake een geschil als bedoeld in ordening K art. 1 LKO en in
ordening D art. 3.1 LKO,
een beslissing als bedoeld in de interim-regeling voor de behandeling van
bezwaren en geschillen art. 5 van de Tussenorde
gegeven resp. genomen tussen 31 maart 2004 en 1 mei 2004, kan beroep worden
ingesteld bij het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat
het beroep behandelt met toepassing van het bepaalde in overgangsbepaling . Het
beroep dient uiterlijk dertig dagen na bekendmaking van het besluit te worden
ingediend.

266

NHK

12-10
12-11

De aan de generale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen
toegekende bevoegdheden als bedoeld in ord. 19-16 HKO (vernietiging) en ord. 19-17
HKO (herziening) gaan met ingang van 1 mei 2004 over op het generale college voor
de behandeling van bezwaren en geschillen.

267

GKN

12-12

Een revisieverzoek dat op grond van art. 31 GKO is ingediend bij een kerkenraad, dat
op 1 mei 2004 nog niet is afgehandeld, kan door de indiener worden ingetrokken en
voor 15 mei 2004 als bezwaar worden ingebracht bij het regionale college voor
bezwaren en geschillen.
Het regionale college behandelt deze zaak met toepassing van het bepaalde in
overgangsbepaling .
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268

GKN

12-12-5

Een revisieverzoek dat op grond van art. 31 GKO is ingediend bij een kerkenraad, dat
op 1 mei 2004 nog niet is afgehandeld en dat niet door de indiener wordt ingetrokken,
wordt door de kerkenraad afgehandeld zonder dat een beroep gedaan kan worden op
ord. 12-12-5.
ordinantie 13

269

GKN

13-2-1

De opleiding en vorming tot predikant in de Protestantse Kerk in Nederland kan tot
uiterlijk 1 juni 2010 ook plaats vinden aan de theologische faculteit der Vrije Universiteit
voor zover
de opleiding en vorming in overeenstemming is met de door de generale synode
vastgestelde vereisten en eindtermen,
de docenten die betrokken zijn bij de opleiding de instemming hebben van de
generale synode, en
de studenten voor 1 oktober 2003 hun studie aan de faculteit zijn begonnen en
voor 1 september 2004 ingeschreven zijn in het album van de kerk. 45

270

ELK

13-7-2

Degene die voor 1 mei 2004 is toegelaten tot de volledige opleiding aan het
evangelisch-luthers seminarium als bedoeld in ordening F art. 2-5 LKO en deze
opleiding met inachtneming van ordening F art. 3-4 LKO met goed gevolg heeft
voltooid, wordt toegelaten tot het masterexamen dat toegang geeft tot het colloquium
als bedoeld in ord. 13-7-2.46

271

NHK

13-9-1

Zij die voor 1 mei 2004 zijn ingeschreven in het album der Kerk als bedoeld in ord. 7-61 HKO gelden als ingeschreven te zijn in het album van de kerk als bedoeld in ord. 139.47

272

GKN

13-9-1

Zij die verlangen tot predikant in de Protestantse Kerk in Nederland opgeleid en
gevormd te worden en hun studie begonnen zijn aan de Theologische Universiteit
Kampen, dienen voor 1 september 2004 ingeschreven te zijn in het album van de kerk.
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Wijziging overgangsbepaling 271, besluit generale synode d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.
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106

Zij die verlangen tot predikant in de Protestantse Kerk in Nederland opgeleid en
gevormd te worden en hun studie voor 1 oktober 2003 begonnen zijn aan de
Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit, dienen voor 1 september 2004
ingeschreven te zijn in het album van de kerk.48
273

GKN

13-9-3

Zij die voor 1 september 1997 hun studie aangevangen hebben en op grond van ubp.
20-1 GKO vrijgesteld waren van de verplichting tot onderzoek naar de geschiktheid,
blijven tot 1 september 2007 vrijgesteld van deze verplichting. 49

274

NHK

13-9-4

Degene die voor 1 mei 2004 de mededeling inzake onvoldoende geschiktheid heeft
ontvangen als bedoeld in ord. 7-7-3 HKO kan zich beroepen op de commissie voor het
theologisch wetenschappelijk onderwijs die per 1 mei 2004 de behandeling van het
beroepschrift overdraagt aan het daarvoor door de generale synode aan te wijzen
orgaan.
Het in deze overgangsbepaling bepaalde is van overeenkomstige toepassing op
degene die ongeschikt is verklaard overeenkomstig het bepaalde in ord. 7-7-6 HKO. In
dit geval kan betrokkene zich beroepen op de generale synode die per 1 mei 2004 de
behandeling van het beroepschrift overdraagt aan het daarvoor door de generale
synode aan te wijzen orgaan.50

275

ELK

13-10

De bevoegdheid tot de verkondiging van het Woord als bedoeld in ordening F art. 3-3
LKO geldt als het consent als bedoeld in ord. 13-10 en is geldig tot uiterlijk 1 mei
2005.51

276

NHK

13-12
13-13

Wanneer voor 1 mei 2004 een verzoek is gedaan om te worden toegelaten tot de
evangeliebediening in de NHK als bedoeld in ord. 7-11 HKO, wordt de behandeling
daarvan met ingang van die datum overgedragen aan de kleine synode, waarbij het
bepaalde in ord. 13-12 en 13 van toepassing is.
Wanneer de commissie voor het theologisch wetenschappelijk onderwijs voor 1 mei
2004 de vereisten als bedoeld in 7-11-1 HKO heeft vastgesteld, blijven deze na die
datum van kracht voor het masterexamen als bedoeld in ord. 13-12-2. 52
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Wijziging overgangsbepaling 276, besluit generale synode d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.
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277

GKN

13-12-1

Indien voor 1 mei 2004 een verzoek is gedaan om als predikant beroepbaar te worden
gesteld als bedoeld in ubp. 7-3 resp. 5-2 GKO wordt de behandeling daarvan met
ingang van die datum overgedragen aan de kleine synode.
Wanneer de examencommissie als bedoeld in ubp. 5-2b GKO de vereisten voor een
nader examen heeft vastgesteld, gelden deze vereisten als de vereisten voor het
masterexamen als bedoeld in ord. 13-12-2.53

278

GKN

13-13-1

Het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit verstrekt aan
degenen
die de opleiding en vorming tot predikant in de Protestantse Kerk in Nederland
voor 1 oktober 2003 begonnen zijn aan de Theologische Faculteit van de Vrije
Universiteit,
die deze opleiding en vorming in overeenstemming met de door de generale
synode vastgestelde vereisten en eindtermen voor 1 juni 2010 hebben voltooid,
die ingeschreven zijn in het album van de kerk, en
die de verklaring omtrent de geschiktheid tot het ambt van predikant hebben
ontvangen (behoudens vrijstelling van deze verplichting op grond van
overgangsbepaling 273)
de verklaring dat voldaan is aan de vereisten voor het afleggen van het colloquium als
bedoeld in ord. 13-16-2 sub b.54

279

NHK

13-14

Een aanvrage om krachtens ord. 7-17 HKO te worden toegelaten tot het colloquium die
voor 1 mei 2004 in behandeling is genomen, wordt met ingang van die datum
behandeld met inachtneming van het bepaalde in ord. 13-14.55

280

GKN

13-14

Indien een onderzoek als bedoeld in art. 6 GKO na 1 januari 2004 wordt aangevraagd
bij particulier-synodale deputaten, wordt de aanvraag aangehouden en wordt na 1 mei
2004 een onderzoek ingesteld door de kleine synode volgens het bepaalde in ord. 1314.
Indien een onderzoek als bedoeld in art. 6 GKO niet voor 1 mei 2004 is afgerond door
generale deputaten, dan wel indien op grond van ubp. 6.1 sub B.3 of B.6 GKO
bezwaar wordt aangetekend tegen het besluit van generale deputaten of van
particuliersynodale deputaten ter zake, wordt een nieuw onderzoek ingesteld door de
kleine synode met inachtneming van het bepaalde in ord. 13-14.
Indien particulier-synodale deputaten een program voor nadere studie hebben
vastgesteld, wordt gehandeld met inachtneming van het bepaalde in ord. 13-14 iuncto
ord. 13-12.56
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281

GKN

13-16-1

Een aanvraag voor een kerkelijk examen dat op grond van art. 5 GKO is ingediend bij
particulier synodale deputaten na 1 maart 2004 en dat niet volledig kan worden
afgehandeld voor 1 mei 2004, wordt door deputaten ter behandeling overgedragen aan
het generale college voor de toelating tot het ambt van predikant. 57

282

GKN

13-16-2

Zij die op 1 mei 2004 voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in in ubp. 5.1 sub 4, 5.2
sub 3 resp. 6.1 sub 8 GKO om te worden toegelaten tot het kerkelijk examen, worden
geacht te voldoen aan de vereisten voor de toelating tot het colloquium. 58

283

ELK

13-16-2

De verklaring dat men het proponentsexamen als bedoeld in ordening F art. 4-7 LKO
met goed gevolg heeft afgelegd, geldt als het in ord. 13-16-2 sub b bedoelde bewijs dat
met goed gevolg de opleiding tot predikant is gevolgd bij het Evangelisch-Luthers
Seminarium.59

13-16-2

Het bewijs als bedoeld in ord.13-18-2 sub b (oud), afgegeven voor 1 december 2006
dan wel de verklaring van de raad van toezicht als bedoeld in ord. 13-18-2 sub b (oud),
afgegeven voor 1 december 2006 gelden als een bewijs resp. een verklaring als
bedoeld in ord. 13-16-2 sub b (nieuw) waarbij het bepaalde in ord. 13-16-3 van
overeenkomstige toepassing is.60

283a

284

GKN

13-16-2

Zij die volgens overgangsbepaling 273 zijn vrijgesteld van het onderzoek naar de
geschiktheid, zijn vrijgesteld van de verplichting een verklaring van geschiktheid over
te leggen bij de aanvraag van het colloquium.61

285

NHK
GKN
ELK

13-17-4

Degene die voor 1 mei 2004 de proponentsbelofte als bedoeld in ord. 7-18-3 HKO
heeft afgelegd of het ondertekeningsformulier als bedoeld in art. 26-2 GKO heeft
ondertekend, kan uitspreken zich bij het blijven in de weg van het belijden van de kerk
in het bijzonder verbonden te weten met de belijdenisgeschriften van de
gereformeerde traditie.
Degene die voor 1 mei 2004 de proponentsbelofte als bedoeld in ordening F art. 22.2
LKO heeft afgelegd, kan uitspreken zich bij het blijven in de weg van het belijden van
de kerk in het bijzonder verbonden te weten met de belijdenisgeschriften van de
lutherse traditie.62

286

GKN

13-17-7

Indien een appèl tegen het besluit om niet beroepbaar te stellen als bedoeld in ubp. 5.1
GKO op 1 mei 2004 nog niet is afgehandeld, of een opgelegd nieuw examen nog niet
is afgelegd, wordt de beoordeling of betrokkene kan worden toegelaten met ingang van
die datum overgedragen aan het generale college voor de toelating tot het ambt van
predikant, dat het onderzoek voortzet met inachtneming van het bepaalde in ord. 13-16
en 13-17.63
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287

ELK

13-17-7

Indien een bezwaar tegen het besluit van de synodale commissie om niet beroepbaar
te stellen als bedoeld in ordening F art. 8.2 LKO op 1 mei 2004 nog niet is
afgehandeld, wordt de beoordeling of betrokkene kan worden toegelaten met ingang
van die datum overgedragen aan het generale college voor de toelating tot het ambt
van predikant, dat het onderzoek voortzet met inachtneming van het bepaalde in ord.
13-16 en 13-17.64

288

ELK

13-18-4

Een predikant die op 1 mei 2004 meer dan vijf volbrachte dienstjaren heeft na een
genoten studieverlof, kan, zolang deze predikant blijft van een evangelisch-lutherse
gemeente, tot uiterlijk 1 mei 2009 gebruik maken van de mogelijkheid om na tien
volbrachte dienstjaren een studieverlof van zes maanden te ontvangen.
Indien de predikant een beroep aanneemt naar een andere gemeente, dient
betrokkene drie maanden van dit studieverlof op te nemen voor zijn losmaking uit de
evangelisch-lutherse gemeente en de andere drie na afloop van de eerder bedoelde
termijn van tien jaar.65

289

ELK

13-18-4

Predikanten, verbonden aan een evangelisch-lutherse gemeente, kunnen tot 1 mei
2009 buitengewoon studieverlof ontvangen, volgens de regels van ordening E
hoofdstuk 7 (oud), art. 37 t/m 40 LKO.66

290

NHK
GKN
ELK

13-19

De mentor, aangewezen krachtens ord. 7-19a-3 HKO, ubp. 5.1 sub 11 GKO dan wel
vanwege de synodale commissie ter begeleiding van een predikant (ELK) blijft de
opgedragen arbeid uitoefenen voor de daarvoor vastgestelde periode. 67
ordinantie 14

291

NHK

14-4-3

De maatregelen als bedoeld in ord. 20-5 HKO blijven van kracht, tenzij daarover door
de generale synode in overleg met het ter zake bevoegde orgaan van de betrokken
andere kerk een ander besluit wordt genomen.

292

GKN

14-4-4

Zij die voor 1 mei 2004 als predikant of proponent van de GKN een beroep naar een
gemeente van de Verenigde Protestantse Kerk in België hebben aanvaard, zijn in
afwijking van het bepaalde in ord. 13-14-1 in de Protestantse Kerk in Nederland
beroepbaar tot het ambt van predikant.

293

NHK

14-5-3

Een brede interkerkelijke samenwerking van een hervormde gemeente met een
andere kerkgemeenschap als bedoeld in ord. 20-3a HKO blijft van kracht, tenzij de
kerkenraden van de bij de brede interkerkelijke samenwerking betrokken gemeente
resp. kerkgemeenschap in onderling overleg anders besluiten.

294

GKN

14-5-3

Een overeenkomst op grond van art. 128 lid 1-3 GKO blijft van kracht, tenzij de
kerkenraden die bij de overeenkomst betrokken zijn in onderling overleg anders
besluiten.

295

NHK

14-8

De zorg voor de missionaire arbeid zoals deze in en vanuit de Protestantse Kerk in
Nederland gedragen wordt door de Gereformeerde Zendingsbond (G.Z.B.) en de IZB –
vereniging voor zending in Nederland, blijft bij deze bonden totdat zij deze overdragen
aan de generale synode.
De generale synode draagt medeverantwoordelijkheid voor de arbeid van de G.Z.B. en
de IZB met inachtneming van de samenwerkingsovereenkomst ter zake. 68
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65
66
67
68

Wijziging overgangsbepaling 287, besluit generale synode d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.
Wijziging overgangsbepaling 288, besluit generale synode d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.
Wijziging overgangsbepaling 289, besluit generale synode d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.
Wijziging overgangsbepaling 290, besluit generale synode d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.
Wijziging overgangsbepaling 295, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013.

110

Slotbepalingen
296

Behoudens tussentijdse en tijdelijke wijziging of aanvulling bij toepassing van
overgangsbepaling 25 t/m 27 blijven deze overgangsbepalingen, voorzover zij niet
door het voorbijgaan van een datum teniet zijn gedaan, van kracht totdat zij door de
generale synode langs de weg van art. XVII van de kerkorde zijn gewijzigd of buiten
werking gesteld.

297

De generale synode is bevoegd nieuwe overgangsbepalingen bij de ordinanties vast te
stellen langs de weg van art. XVII van de kerkorde.

298

Voor zover door de wijzigingen van de kerkorde in het kader van de evaluatie kerkorde
verantwoordelijkheden en taken zijn overgegaan van de classicale vergadering naar
het breed moderamen van de classicale vergadering, gaan deze met ingang van
dezelfde datum ook over met betrekking tot de in de overgangsbepalingen geregelde
verantwoordelijkheden en taken.69

299

Het generale college voor de kerkorde fungeert tot 1 januari 2018 tevens als
commissie van overgang. Het bepaalde in ovb. 26 en 27 is van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat een in de ordinanties en de generale regelingen
door de commissie aangebrachte voorlopige correctie van kracht blijft totdat via
kerkordewijziging daaromtrent is beslist.70
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