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Betreft: besluit van de Commissie van Overgang (ovb 2) over
kerkordelijke Oositie van de rieestelilk verzorcter

Geachte leden van de kleine synode,

Het generale college voor de kerkorde (GCKO) heeft zich op verzoek van het moderamen gebogen
over de vraag wat de kerkordelijke positie is (kan zijn) van een predikant of kerkelijk werker die als
geestelijk verzorger werkt, maar niet in een instelling.
Sinds kort bestaat immers de mogelijkheid dat een geestelijk verzorger buiten een instelling werkt
en zelf voor het inkomen verantwoordelijk is.

Het GCKO heeft geconstateerd dat hiervoor een wijziging van ordinantie 3 nodig is.

Naar het oordeel van het GCKO, optredend als commissie van overgang (overgangsbepaling 2), gaat
het hier om een niet voorziene situatie en daarmee om een “onvoldoende geregeld geval”, waarbij
de commissie van overgang bevoegd is een voorlopige correctie aan te brengen in de ordinanties,
generale regelingen en overgangsbepalingen.

De commissie van overgang is van oordeel dat — los van de precieze detaillering — de geopende
mogelijkheid om ook als kerk acte de presence te geven bij de geestelijke verzorging buiten de
instellingen voldoende reden is om de voorgestelde eerste lezing als voorlopige correctie aan te
brengen.
Uiteraard zal de correctie vervallen als de synode besluit de voorgestelde eerste lezing niet
te aanvaarden.
Ook zal de commissie van overgang de voorlopige correctie aanpassen als de
generale synode in eerste lezing een gewijzigde tekst vaststelt.

De voorlopige correctie is dus gelijk aan het voorstel in eerste lezing. U vindt dit in bijgevoegd
rapport.
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Deze correctie blijft van kracht — als de kleine synode niet binnen dertig dagen na ontvangst deze
correctie buiten werking stelt en de zaak terugverwijst — tot de generale synode via
kerkordewijz iging daaromtrent heeft beslist.

Met vriendelijke groet,
Namens het generaie college voor de kerkorde, optredend als commissie van overgang,

mrJ. Bi
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