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Geachte leden en adviseurs van de generale synode, 

 

Achtergrond  

Over de mobiliteit en flexibiliteit van predikanten en gemeenten is in het kader van Kerk2025 
verscheidene malen in de synode gesproken. Zowel op grond van de notitie ‘Waar een Woord is, is 
een weg’ (november 2015) als op grond van de notitie ‘Kerk2025: een stap verder’ (april 2016) werd 
het gesprek gevoerd. Daarbij was steeds duidelijk dat dit onderwerp het project ‘Kerk2025’ voor een 
deel te buiten ging. 

Toen de synode in april 2016 unaniem besloot de beleidsvoornemens zoals beschreven in ‘Kerk2025: 
een stap verder’ te aanvaarden, maakte zij een uitzondering voor de beleidsvoornemens met 
betrekking tot de mobiliteit van predikanten. Het moderamen zegde toe uiterlijk in april 2017 op dit 
onderwerp terug te komen. Aan de hand van de nota ‘Naar een cultuur van mobiliteit’ nam de synode 
in april 2017 een besluit over de mobiliteit en flexibiliteit van predikanten en gemeenten. De synode 
droeg het moderamen op om de kerkordelijke vertaling van het genomen besluit van een financiële 
doorrekening te voorzien. De synode behield zich daarmee het recht voor om op grond van het 
financiële plaatje alsnog anders te besluiten. 

Dat de synode spreekt over de rechtspositie van predikanten doet niet af aan de waardering voor het 
werk van kerkelijk werkers in het geheel van de kerk. Ook over de (rechts-)positie van kerkelijk 
werkers heeft de synode, reeds voorafgaand aan Kerk2025, uitgebreid gesproken. De (rechts-)positie 
van kerkelijk werkers is geen onderwerp van discussie in de nu voorliggende voorstellen. 

 

De stukken 

Hierbij ontvangt u de Kerkordelijke Voorstellen inclusief een toelichting, opgesteld door het generale 
college voor de kerkorde. Deze voorstellen behelzen de vertaling van hetgeen de synode in april 2017 
besloot. Op korte termijn ontvangt u een financiële doorrekening van deze voorstellen.  

 



Wijze van behandelen 

In de synode zal expliciet gesproken worden over de mogelijke financiële consequenties van het 
besluit dat de synode in april 2017 genomen heeft. Daarna zullen de kerkordelijke voorstellen 
behandeld worden. Dit zal eerst in een bezinnende, vervolgens in een besluitvormende ronde 
gebeuren. Bij de bespreking zal de volgorde aangehouden worden zoals u die in het rapport aantreft. 

 

Tot slot 

Bij de voorbereiding van het besluit zoals dat in april 2017 door de synode genomen werd, waren 
deskundigen betrokken met uiteenlopende perspectieven op de rechtspositie van de predikant. De 
synode sprak zich uit met het oog op het welzijn van de kerk en haar predikanten. Ik zie uit naar een 
bespreking die opnieuw dienstbaar zal en wil zijn aan de vitaliteit van kerkelijk leven. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 

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


