
Geestelijk verzorgers in de synode
Rapport van het GCKO met betrekking tot de consideraties inzake ord. 4-24-1,4a en 4-26-6.

1 Procedure

Het GCKO gaat voorbij aan opmerkingen over termijnen enz. Dit is zaak van het moderamen. Het
GCKO volstaat met te constateren dat het merendeel van de classicale vergaderingen en de
evangelisch-lutherse synode hun reactie hebben ingestuurd.

2 Basisregel

Bezwaar wordt gemaakt tegen het feit dat met de toevoeging de basisregel (de synode wordt
gevormd door afgevaardigden van de classicale vergaderingen en van de evangelisch-lutherse
synode) wordt doorbroken. Opgemerkt wordt dat dan toch eerst de basisregel zou moeten worden
aangepast.
Het GCKO zal binnenkort een voorstel hiervoor aanbieden. Het herhaalt hier, wat het ook in het
rapport bij de eerste lezing stelde, dat de basisregel vanaf het begin (2004) niet strikt is
geïnterpreteerd. De classicale vergaderingen kon vanaf het begin een predikant met bijzondere
opdracht of een predikant in algemene dienst als lid aanwijzen. Onlangs is besloten dat ook de
classispredikant lid is van de classicale vergadering.
De generale synode telt vanaf het begin naast de afgevaardigden ook door geassocieerde kerken
aangewezen leden. Naast de afgevaardigde van de Evangelisch-altreformierte Kirche betreft dit
een afgevaardigde van de Bond van Vrij Evangelische Gemeenten en een van de Geraja Kristen
Indonesia Nederland.
Het GCKO achtte en acht het niet nodig om nu ineens een striktere toepassing van de basisregel
te maken, al acht zij een aanpassing van de basisregel op korte termijn wel gewenst. Het
constateert dat nooit bezwaar is gemaakt tegen de minder strikte interpretatie en dat het
merendeel van de respondenten  hiertegen geen bezwaar maakt.

3 Positie geestelijk verzorgers

In enkele reacties wordt verondersteld dat de geestelijk verzorgers in de synode komen om op te
komen voor hun belangen. Dit is onjuist. Het gaat erom dat de leden van de synode, elk vanuit de
eigen expertise bijdragen aan het totale werk van de synode. De ervaring als geestelijk verzorger
is daarbij een eigen invalshoek, zoals bijvoorbeeld de ervaring als ouderling een eigen invalshoek
geeft. In antwoord op CV Delta merkt het college op dat het inderdaad gaat om een toevoeging
van twee leden.

4 Aanwijzing door de generale synode

Gesteld wordt dat het onjuist is dat de generale synode zichzelf aanvult. Er wordt voorgesteld om
twee classicale vergaderingen aan te wijzen die een geestelijk verzorger moeten afvaardigen. Ook
wordt een bovenclassicaal overleg gesuggereerd dat zou kunnen afvaardigen. Het laatste acht het
GCKO om twee redenen onjuist: allereerst is de synode al de vergadering waarin alle classicale
vergaderingen samenkomen. En, ten tweede, een tweede overlegcircuit zou een verspilling van
energie zijn.
Het eerste zou mogelijk zijn, maar ook dat vraagt veel energie. Het staat niet van tevoren vast dat
een aangewezen classicale vergadering in staat is een geestelijk verzorger af te vaardigen.
Het GCKO ziet daarom geen reden om van de voorgestelde procedure, die door de meeste
respondenten wordt aanvaard, af te wijken.
Het GCKO wijst er daarbij op dat de synode niet zelf geestelijk verzorgers kiest, maar deze
aanwijst op aangeven van de beroepsgroep.

5 Dienstenorganisatie

Bezwaar wordt gemaakt tegen de betrokkenheid van de dienstenorganisatie bij de voordracht van
geestelijk verzorgers “omdat de invloed van de DO in een ambtelijke vergadering  dan heel direct
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wordt, terwijl die beweging omgekeerd zou moeten zijn (DO voert uit wat de GS  haar opdraagt).”
Het GCKO merkt op dat de dienstenorganisatie uiteraard uitvoert wat de synode haar opdraagt. De
dienstenorganisatie ondersteunt het werk van geestelijk verzorgers in opdracht van de synode,
door middel van de werkgroep geestelijk verzorging. Het is volstrekt logisch dat deze werkgroep
die namens de synode het werk uitvoert, betrokken wordt bij de voordracht. Daarbij houdt de
synode het laatste woord.
Het GCKO merkt tevens op dat de dienstenorganisatie niet alleen het beleid uitvoert, maar ook – in
opdracht van de synode - het voorbereiden van het synodale beleid tot taak heeft. Zonder de
deskundigheid van de dienstenorganisatie, die het voorbereidende werk doet, zou de synode niet
tot beleidskeuzen kunnen komen.

6 Voorstel

Het GCKO stelt voor de in eerste lezing vastgestelde tekst ongewijzigd vast te stellen, als volgt:

Ord. 4-24
1. De generale synode wordt gevormd door de ambtsdragers die zijn afgevaardigd door de

classicale vergaderingen en door de Evangelisch Lutherse Synode, twee ambtsdragers
die werkzaam zijn in de geestelijke verzorging en degenen die op grond van ord. 14-5-1
als lid deelnemen aan de synode`

4a. De generale synode wijst, telkens voor een periode van vijf jaar als lid aan
- een geestelijk verzorger werkzaam in de gezondheidszorg en
- een geestelijk verzorger werkzaam in het overige pastoraat

Ord. 4-26
6.   De generale synode maakt een regeling voor haar wijze van werken waarin in ieder geval

worden geregeld: het bijeenroepen van haar vergaderingen en die van de kleine synode,
de agendering en de aanwijzing van geestelijk verzorgers als bedoeld in art. 24-4a.
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