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Betreft:  advies ord. 13-5-4 - Raad van Advies PThU

Geacht moderamen,

Per brief van 20 juli 2021 heeft u het generale college voor de kerkorde advies gevraagd inzake ord. 13-5
(in het bijzonder lid 4) m.b.t. de Raad van Advies van de PThU.
E.e.a. om een eventuele ordinantiewijziging in dezen voor te kunnen leggen aan de generale synode van
12 november 2021.

Hierbij zend ik u het voorstel van het generale college voor de kerkorde m.b.t. aanpassing van ord.
13-5-4.

Het generale college voor de kerkorde is gaarne bereid het voorstel nader toe te lichten.

In het vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd en

met vriendelijke groet,

i.o.

Mr. J. Broekhuizen
ambtelijk secretaris van het Generale College voor de Kerkorde

Samenstelling raad van advies PTHU

mailto:h.van.rijssen@pkn.nl


Rapport van het GCKO met betrekking tot ord. 13-5-4 d.d. 20 september 2021

Inleiding
In ord. 13-5 wordt bepaald dat de raad van advies benoemd wordt door de raad van toezicht  nadat daarover

overeenstemming is bereikt met de kleine synode. De kleine synode heeft daarmee een vetorecht.

In lid 2 wordt gesproken over negen leden zonder enige nadere bepaling. Die nadere bepaling vinden we in lid 4:

Bij de samenstelling van de raad van advies wordt erin voorzien dat daarin zitting hebben leden die

afkomstig zijn uit de breedte van de Protestantse Kerk in Nederland en deskundig zijn op de verschillende

terreinen waarop de dienstdoende predikanten werkzaam zijn.

De raad van toezicht meent dat deze formulering de ruimte geeft om ook leden van buiten de Protestantse Kerk te

benoemen, als de breedte van de Protestantse Kerk maar in de raad van advies vertegenwoordigd is (en uiteraard

ook aan de tweede voorwaarde wordt voldaan).

Het moderamen heeft geen bezwaar tegen die ruimte maar meent dat lid 4 die ruimte niet geeft.

Het moderamen heeft vervolgens aan het GCKO gevraagd om te beoordelen of die ruimte er wel is en, als die ruimte

er niet is, een ordinantiewijziging voor te bereiden waarbij die ruimte er wel is.

Beoordeling
Het begin van lid 4 beoogt twee dingen in één te zeggen: de leden zijn afkomstig uit de kerk, en de breedte van de

kerk moet daarin vertegenwoordigd zijn. Dat was in 2006 bij de instelling van de PTHU nadrukkelijk de bedoeling.

Het rapport ter zake (KTO 06.01) schrijft hierover:

De huidige Colleges van Curatoren komen in deze opzet te vervallen, maar gelet op hun waardevolle inbreng

als bestuursorgaan tot nu toe ligt het in de rede dat zij in de nieuwe structuur een positie krijgen als Raad

van Advies in een samenstelling waarin het hervormde, het gereformeerde en het lutherse gedachtegoed

op een adequate wijze vertegenwoordigd zijn. Waar aan deze positie geen bestuurlijke

verantwoordelijkheden meer worden gegeven, ligt het voor de hand de adviesfunctie toe te spitsen op

aangelegenheden die de relatie met de afnemende beroepsvelden betreffen. De leden van de Raad van

Advies dienen daartoe over bijzondere affiniteit met een van deze beroepsvelden te beschikken.

Nadrukkelijk staat de vertegenwoordiging van de kerk hierin voorop. Dus zowel de tekst als de wordingsgeschiedenis

sluiten uit dat leden van buiten de kerk in de raad van advies worden benoemd.

Nu sluit bovenstaande niet uit dat nu een andere keus wordt gemaakt dan in 2006 en dat in bepaalde gevallen de

affiniteit met een beroepsveld zwaarder weegt dan het lidmaatschap van de kerk. Kerkordelijk zijn daartegen geen

bezwaren. Maar zoals gezegd, dat vraagt aanpassing van lid 4. Het GCKO doet hiervoor een voorstel.

Het is aan de synode of deze ruimte wil laten voor leden die niet tot de kerk behoren. En het is aan de kleine synode

om – als die ruimte er is – in individuele gevallen af te wegen of zij kan instemmen met benoeming van een lid van

buiten de kerk.

Raad van advies
De raad van advies is, zoals de naam al aangeeft, een adviesorgaan en draagt geen enkele bestuurlijke

verantwoordelijkheid. Dat maakt de raad niet minder belangrijk, maar maakt wel dat de samenstelling van de raad

voor de kerk als geheel van ondergeschikt belang is. Het GCKO geeft daarom in overweging om de wijziging in één

lezing vast te stellen. Dat kan overigens alleen als alle synodeleden van oordeel zijn dat het evident is dat

consideratie door de mindere vergaderingen niet noodzakelijk is (art.XVII-4 KO).



Voorstel

Bij de samenstelling van de raad van advies wordt

erin voorzien dat daarin zitting hebben leden die

afkomstig zijn uit de breedte van de Protestantse

Kerk in Nederland en deskundig zijn op de

verschillende terreinen waarop de dienstdoende

predikanten werkzaam zijn.

De leden van de raad van advies zijn deskundig

op terreinen waarop de dienstdoende

predikanten werkzaam zijn.

De raad van advies wordt zo samengesteld, dat

de breedte van de kerk erin is vertegenwoordigd

en dat is voorzien in deskundigheid op de

verschillende terreinen waarop de dienstdoende

predikanten werkzaam zijn.


