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Onderwerp

Verzoek om consideraties

Zeer geachte dames en heren,
De generale synode heeft op donderdag 14 november 2013 besloten in te stemmen met de
navolgende wijziging van de kerkorde in eerste lezing:
- overgangsbepaling 199.
Het moderamen van de generale synode legt dit voorstel nu aan u voor ‘ter consideratie’ (zie art.
e
XVII-4 van de Kerkorde en ord. 4-15-1, 6 streepje). Dit betekent:
- Aan de kerkenraden vragen wij overwegingen door te geven aan de classicale vergaderingen.
- Aan de classicale vergaderingen vragen wij de overwegingen van de kerkenraden te bespreken
en naar aanleiding daarvan de eigen overwegingen door te zenden aan de generale synode.
- Aan de evangelisch-lutherse synode vragen wij haar overwegingen door te geven aan de
generale synode.
Het zijn de classicale vergaderingen die ‘considereren’: zij overwegen de voorgelegde voorstellen
en geven deze overwegingen aan de generale synode door, op grond van hetgeen in de
vergadering naar voren is gebracht.
Het is daarom niet de bedoeling dat de classicale vergadering als 'doorgeefluik' functioneert van
brieven van kerkenraden. De inbreng vanuit de (afgevaardigden van de) kerkenraden worden in
de consideraties verwerkt, waarbij het wel van belang is aan te geven in hoeverre de classicale
vergadering zelf met deze opvattingen instemt.
De consideratie is geen stemming waarbij alleen de mening van de meerderheid van belang is.
Ook vragen, wensen en kritische noties van minderheden kunnen worden doorgegeven, zodat de
generale synode daarmee zoveel mogelijk rekening kan houden bij de definitieve vaststelling (de
‘tweede lezing’).
Aan de classicale vergaderingen wordt gevraagd om bij elk voorstel tot wijziging van de kerkorde
aan te geven of zij deze – als vergadering - als positief, negatief of positief noch negatief
beoordeelt. Dit ten behoeve van de juiste verwerking van alle consideraties.
Het wijzigingsvoorstel is ook te vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland:
www.pkn.nl onder Bestuur en organisatie/Kerkorde/Kerkordewijzigingen/Consideraties.
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De achterliggende rapporten die door de generale synode zijn besproken vindt u in de agenda van
de generale synode, via www.pkn.nl onder actief-in-de-kerk/besturen/synode/synodeagenda.
Het voorstel zal weer behandeld worden in de vergadering van de generale synode van 24-25
april 2014.
Daarom vragen wij de classicale vergaderingen en de evangelisch-lutherse synode de
consideraties vóór 8 maart 2014 in te zenden. Wanneer deze datum niet haalbaar voor u is,
vernemen wij graag van u.
Gelieve de consideraties te verzenden aan het moderamen van de generale synode, postbus
8399, 3503 RJ Utrecht, onder vermelding van ‘consideraties. U kunt uw consideratie ook per email verzenden aan Juza@pkn.nl .

Namens het moderamen van de generale synode,

dr. A.J. Plaisier
scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

