OVERDENKING
“Waar een Woord is is een weg”
Ter overweging

Schriftlezing: Marcus 6: 1 - 13

Omdat de dag van schijven van mijn bijdrage aan dit kerkblad precies valt in de
week waarin de diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de beide
Paasdagen verder moeten worden voorbereid en uitgewerkt (en gehouden), kom
ik er hierbij niet aan toe om voor het kerkblad dan ook nog een overdenking te
leveren.
Daarbij schoot mij te binnen dat de scriba van de generale synode van onze
kerk, dr. R. (René) de Reuver, onlangs een brief stuurde over de stand van
zaken met betrekking tot ‘Kerk 2025’ (Waar een Woord is is een weg) mede in
het licht van de komende vergadering van de generale synode.
Hieruit breng ik enkele passages onder uw aandacht. Dr. De Reuver schrijft o.a.:
Op 20 en 21 april komen de afgevaardigden van de classes bijeen als generale
synode. Ik zie uit naar deze kerkvergadering. Een synodevergadering illustreert
het presbyteriaal-synodale karakter van onze kerk. Kerk zijn we immers samen.
Graag geef ik u een inkijkje in wat tijdens deze vergadering aan de orde komt.
Agenda generale synode
De vergadering staat grotendeels in het teken van Kerk 2025. Als eerste
concentreert de generale synode zich op Gemeente 2025. In Kerk 2025 gaat het
immers om ruimte voor de lokale gemeenten.
Ter verheldering zet ik nog enkele hoofdlijnen van Kerk 2025 op een rij.
Hopelijk zijn deze dienstbaar aan de consideratie in uw classis.
• In Kerk 2025 gaat het om herbronning. Terug naar de kern, in het
vertrouwen dat waar een Woord is, er zich ook een weg opent die
lokale gemeenten met vreugde kunnen gaan. De kerkordelijke
veranderingen moeten dienstbaar zijn aan deze herbronning.
• De grootste verschuiving zit in de classicale vergadering. De
bestuurlijke functie van de classicale vergadering wordt veranderd van
74 naar 11 classes. De ontmoeting van gemeenten die wezenlijk is voor
de classis blijft echter op het niveau van de huidige classes. Deze
ontmoeting wordt verbreed van één (of twee) afgevaardigde
ambtsdrager(s) naar de gemeenten in haar geheel. Hoe hieraan
concreet inhoud en vorm te geven is aan een (nieuw te vormen) ‘ring
van gemeenten’ en de werkgemeenschappen van predikanten zelf. Het
opzicht (episkopè) blijft een vitale taak van de classicale vergadering.
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Vooral de classispredikant zal hieraan handen en voeten geven, daarin
bijgestaan door een (classicale) visitator.
• Elke classis krijgt een vrijgestelde classispredikant. Als voorzitter van
de classicale vergadering zal hij/zij contact onderhouden met
gemeenten en kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers in vaste
dienst binnen de classis. Kerntaak van deze ambtsdrager wordt de
‘dienst van de bemoediging’. Deze classispredikant wordt benoemd en
beroepen door de classicale vergadering.
• Door deze investering verschuift een deel van de te besteden middelen
van de dienstenorganisatie naar de ambtelijke vergadering (de 11
classes). Hoewel de kerk krimpt – het aantal formatieplaatsen van de
dienstenorganisatie is de afgelopen jaren evenredig verkleind! – wordt
extra geïnvesteerd in de 11 classicale vergaderingen.
• De colleges die de kerk kent zijn ambtelijke colleges. Het is wezenlijk
voor een presbyteriaal-synodale kerk dat zij vallen onder de ambtelijke
vergadering van de kerk.
Aanpassing tijdpad
Eerder heeft de synode uitgesproken dat het proces van implementatie van
Kerk 2025 zorgvuldig en voortvarend moet verlopen. Het is onwenselijk om
langer dan nodig met onze interne organisatie bezig te zijn. Vandaar de keuze
om per 1 januari 2018 de omslag naar Kerk 2025 te realiseren. Om alles op tijd
af te ronden is een strak tijdpad opgesteld. Op dit moment loopt het traject
(nog) in de pas.
Verschillende classes hebben het moderamen echter laten weten het tempo
niet langer bij te kunnen houden. Deze signalen heeft het moderamen doen
besluiten om het gehele proces meer tijd te geven en het tijdpad als volgt aan
te passen.
• De termijn van considereren over deel II van de kerkordevoorstellen
wordt met enkele weken verlengd tot 15 november 2017.
• De behandeling door de generale synode van de tweede lezing van deel
II wordt uitgesteld tot februari 2018.
• De invoering van de nieuwe regio-indeling en kerkordelijke regelgeving
zal worden bepaald op 1 mei 2018. De classicale vergaderingen (huidige
samenstelling en functies) blijven tot zolang in functie. Tussen 1
januari en 1 mei 2018 treffen de classes alle voorbereidingen die nodig
zijn om op 1 mei 2018 als classis nieuwe stijl (en classispredikant) aan
te vangen.
• De generale synode blijft in haar huidige samenstelling bestaan tot 31
december 2018.
Ds. M. A. Bos
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