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Geachte leden en adviseurs van de generale synode, 
 
Hierbij ontvangt u de stukken met betrekking tot het onderwerp ‘ kerngemeenten’. 
Het gaat hier om het voorlopige sluitstuk van het onderwerp ‘Mozaïek van kerkplekken’. Een sluitstuk met 
een enigszins ‘technisch’ kerkordelijk karakter, dat niettemin niet onbelangrijk is. De synode wilde immers 
dat deze nieuwe ontwikkeling goed geregeld zou zijn. 
 
Om u mee te nemen door de stukken hierbij een korte leeswijzer. 
 
1. De aansluiting met eerdere besluiten. 
 
Bij de stukken is het besluitvoorstel voor de vergadering van november a.s. gevoegd (bijlage besluitvoorstel). 
Dit besluitvoorstel sluit aan bij de besluiten van de generale synode van april en juni jl.  
Als volgt: 
 
1.1. In het besluit van april besloot de synode dat zij ord. 2-5-2  kan gebruiken om pioniersplekken, die 
voldoen aan bepaalde criteria, op te nemen als ‘buitengewone gemeente’ van de kerk, en hen op die manier 
aan de door hen gewenste zelfstandigheid te helpen. We noemen buitengewone gemeenten van dit type 
‘kerngemeenten’.  
Die criteria gaan over de vraag hoe zo’n pioniersplek er -kort gezegd- bestuurlijk en organisatorisch moet 
uitzien, aan welke voorwaarden haar voorganger moet voldoen, en zo enkele onderwerpen meer. Of anders 
gezegd: hoe de pioniersplek zich verhoudt tot de bepalingen in ordinanties en generale regelingen. 
 
In april gaf de synode de opdracht nadere besluitvorming in de vergadering van november a.s. voor te 
bereiden. 
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1.2. In juni jl. sprak de synode hier verder over en stelde zij vast wat er in de criteria zou moeten worden 
vastgelegd, in 10 punten, en nog enkele flankerende punten. 
In november zal het er dus over gaan of de synode akkoord is met de beschreven criteria. Als zij akkoord is, 
kunnen vervolgens pioniersplekken, die dat wensen, een verzoek indienen bij de synode (via de 
dienstenorganisatie) om opgenomen te worden als ‘buitengewone gemeente’. 
 
2. De vastlegging van de criteria  
 
2.1. De criteria hebben wij vastgelegd in een document met enkele bijlagen. Het document is het 
‘Beleidskader voor kerngemeenten’. 
Daarbij hoort een Toelichting waarin op allerlei zaken dieper wordt ingegaan. 
De bijlagen zijn: 

1) Een bladzijde uit het rapport ‘Mozaïek van kerkplekken’, waarop de Tien essenties van kerk-zijn 
zijn te vinden, zie: Bijlage 1 bij beleidskader; 
2) Een inventarisatie van afwijkingen van de ordinanties en generale regelingen, zie inventarisatie. 

 
2.2. De synode is gewend dat -als het gaat om kerkordelijke zaken- het generale college voor de kerkorde 
(GCKO) betrokken is, en dat uiteindelijk beslist moet worden over een wijziging van de kerkorde ( een of 
meer bepalingen in ordinanties of generale regelingen). 
 
In dit geval is dat anders: we wijzigen niet een ordinantiebepaling, we passen haar toe. 
Dat betekent dat het GCKO geen formele rol in het proces speelt. 
Het college is informeel wel gevraagd om commentaar, dat is gegeven -het was op hoofdlijn positief en 
bevatte op details suggesties- en is verwerkt.  
Leden van het college zijn in de vergadering van de synode als adviseur aanwezig. 
 
Wij zijn blij u dit pakket als voorlopige afronding van het project ‘Mozaïek van kerkplekken’ te kunnen 
aanbieden en zien uit naar een goede bespreking. 
 
 Met vriendelijke groet, namens het moderamen, 
 

 
 
Dr. R. de Reuver,  
Scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland 
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