Besluit van de commissie van overgang van de Protestantse Kerk in Nederland (als bedoeld in
overgangsbepaling 2 van de kerkorde) tot wijziging van ordinantie 3-13 en 3-20 en toevoegen
van een overgangsbepaling bij deze bepalingen.
NB: deze wijzigingen zijn van kracht totdat de Generale Synode definitief heeft beslist over de
wijziging van deze kerkordepalingen.
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Ord. 3-13
Een kerkelijk werker met bijzondere opdracht werkt als geestelijk verzorger.
Een bijzondere opdracht kan aan een kerkelijk werker worden verleend door een (algemene)
kerkenraad of een classicale vergadering voor de duur van de werkzaamheden waartoe de
opdracht is verstrekt.
Wanneer de bijzondere opdracht is verleend door een (algemene) kerkenraad wordt de
kerkelijk werker in de regel door de betreffende kerkenraad boventallig voor de duur van de
werkzaamheden verkozen tot ouderling met bepaalde opdracht.
De ambtelijke vergadering die de bijzondere opdracht verleent, treft een regeling met
betrokkene en -indien betrokken binnen een instelling gaat werken – met de betrokken
instelling waarin wordt vastgelegd dat
- de ambtelijke vergadering verantwoordelijk is voor het werk dat de kerkelijk werker uit
hoofde van ambt of bediening verricht en
- de gemeente respectievelijk de classis geen financiële verplichting jegens de kerkelijk
werker heeft.
Deze regeling behoeft de instemming van het breed moderamen van de classicale
vergadering.
De ambtelijke vergadering stelt een commissie in die de betrokken kerkelijk werker begeleidt in
het uitvoeren van de werkzaamheden.
Op kerkelijk werkers met bijzondere opdracht is het bepaalde in artikel 12-12 tot en met 16 van
overeenkomstige toepassing.
vervallen
Zie aanvulling bij lid 2
Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op kerkelijk werkers die in dienst
zijn van een missionaire organisatie met het oog op de opbouw van een missionaire
(wijk)gemeente.
Ord. 3-23
Een predikant met bijzondere opdracht verricht werkzaamheden die in rechtstreeks verband
staan met de vervulling van het ambt van predikant doch niet uitgaan van een ambtelijke
vergadering.
De ambtelijke vergadering die de opdracht verleent, laat haar oordeel dat de werkzaamheden
in rechtstreeks verband staan met de vervulling van het ambt van predikant, toetsen door of
vanwege de kleine synode
Een predikant met bijzondere opdracht wordt beroepen door een (algemene) kerkenraad, een
classicale vergadering, de evangelisch-lutherse synode of de generale synode.
De predikant wordt beroepen tot predikant dan wel tot predikant-geestelijk verzorger, gehoord
– indien betrokkene in een instelling werkzaam zal zijn - de instelling die de betrokkene
aanstelt en - waar deze is - de commissie als bedoeld in lid 8.
Tot predikant-geestelijk verzorger is beroepbaar
- degene die overeenkomstig ordinantie 13-18-3 als predikant-geestelijk verzorger
beroepbaar is gesteld
- de predikant die door de kleine synode beroepbaar is gesteld, nadat deze de daarvoor
vereiste aanvullende opleiding heeft voltooid of daarvoor ontheffing van de kleine synode
heeft verkregen vanwege verworven bekwaamheden.
Een predikant met bijzondere opdracht wordt beroepen voor de duur van de werkzaamheden
waartoe de opdracht is verstrekt.
De ambtelijke vergadering die de predikant met bijzondere opdracht beroept, treft een regeling
met betrokkene en -indien betrokken binnen een instelling gaat werken – met de
betrokken instelling waarin wordt vastgelegd dat deze ambtelijke vergadering verantwoordelijk
is voor het werk dat de predikant met bijzondere opdracht ambtelijk verricht en dat de
gemeente respectievelijk de classis respectievelijk de evangelisch-lutherse gemeenten
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tezamen respectievelijk de kerk niet aansprakelijk zal zijn voor de financiële gevolgen van
ontheffing van of ontzetting uit het ambt of ontslag uit de dienstbetrekking.
Na beëindiging van de bijzondere opdracht is de betrokken predikant losgemaakt van de
classis, de evangelisch-lutherse gemeenten tezamen of de kerk.
De ambtelijke vergadering stelt de beroepene een beroepsbrief ter hand, waarin omschreven
staat wat de ambtelijke vergadering en de predikant elkaar verschuldigd zijn, met als bijlage de
in het vorige lid bedoelde regeling.
Bij aanvaarding van het beroep is artikel 5-5 van toepassing.
De bevestiging dan wel verbintenis van een predikant met bijzondere opdracht geschiedt, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 5-7, in een kerkdienst van een gemeente binnen het
gebied waarin deze werkzaam zal zijn.
Indien de predikant verbonden wordt aan een gemeente, dient vooraf het breed moderamen
van de classicale vergadering zich ervan te vergewissen dat de in lid 5 bedoelde regeling is
getroffen.
De ambtelijke vergadering die de betrokken predikant beriep laat deze predikant begeleiden
door een door haar in te stellen commissie. De betrokken predikant woont de vergaderingen
van deze commissie bij.

Overgangsbepaling bij dit besluit van de commissie van overgang:
Emerituspredikanten die voor hun emeritaat gewerkt hebben als geestelijk verzorger en
voldoen aan de daarvoor gestelde eisen kunnen tot uiterlijk 1 januari 2022 aan de generale
synode verzoeken hen een bijzondere opdracht te geven om als geestelijk verzorger te
werken
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