
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Beleidsplan classis Delta 
            2021 - 2025 



2 

 

Woord vooraf ............................................................................................................................ 3 

Inleiding..................................................................................................................................... 4 

De classicale vergadering ......................................................................................................... 5 

Het breed moderamen .............................................................................................................. 6 

Uitwerking vier speerpunten ...................................................................................................... 7 

1. COMMUNICATIE BEVORDEREN: ONTMOETING, SAMEN BELEVEN, ELKAAR INSPIREREN. ............. 7 

2. DE POSITIE EN ROL VAN DE RINGEN VERSTERKEN .......................................................................... 8 

3. SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN BEVORDEREN ................................................................... 8 

4. NIEUWE INITIATIEVEN NEMEN EN/OF TOEJUICHEN EN ONDERSTEUNEN ..................................... 9 

Communicatie ......................................................................................................................... 10 

Meerjarenbegroting ................................................................................................................. 11 

Bijlagen ................................................................................................................................... 12 

Bijlage 1. Fondsen en reserves ........................................................................................ 12 

Bijlage 2. Beleggingsstatuut ............................................................................................. 14 

Bijlage 3. De voorziening Hedenesse-gelden ................................................................... 15 

Bijlage 4. Beleidsuitgangspunten t.a.v. verlening preekconsent kerkelijk werkers ............ 16 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/kerk-CV%20Delta/2019%20CV%20beleidsplan/201117%20beleidsplan%20classis%20Delta,%20concept.docx%23_Toc56505651


3 

 

 
Dit beleidsplan is ontwikkeld in 2020, een jaar dat al spoedig in het teken kwam te staan van de wereldwijde 
corona – pandemie. Een crisis die grote impact kreeg op leven en samenleven, ook op het kerkelijk leven. De 
gevolgen zijn op dit moment nog niet goed te overzien. Op moment van schrijven van dit ‘Woord vooraf’ zwelt 
een tweede golf van besmettingen nog verder aan. Wat uiteindelijk de impact zal zijn op kerk, gemeenten en het 
geloof van mensen, ligt in de toekomst besloten. Daarbij vertrouwen we in geloof dat de toekomst van mens en 
wereld in Gods handen is en dat die handen niet loslaten. Intussen zijn wij geroepen mens te zijn en ook in deze 
en komende tijden vorm en inhoud te geven aan Gods Woord dat schept, vrijmaakt en richting wijst. Geroepen 
om als kerk en gemeenten – in kwetsbaarheid en met vreugde - gestalte te zijn van Christus’ lichaam op aarde. 
 
De classis Delta is als regionaal kerkelijk verband jong. Sinds 2018 wil het als classicale ambtelijke vergadering 
binnen de Protestantse kerk, met colleges en commissies, ‘gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten voor elkaar en voor de gehele kerk, alsmede aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de 
gemeenten.’ (artikel VI,4 KO-PKN). Mensen vanuit gemeenten op de Zeeuwse en Zuid – Hollandse eilanden zetten 
zich – betrokken en feilbaar - als ambtsdragers of vrijwilliger in om vorm en inhoud te geven aan advisering en 
toezicht. De meesten doen dit naast inzet en toewijding aan de voortgang van het gemeentewerk ter plaatse. 
 
De route waarlangs dit beleidsplan groeide begon begin 2020 met gesprekken met alle leden van de classicale 
vergadering per ring. Eerst nog door fysieke ontmoeting maar de laatste geplande interviews moesten langs 
digitale weg plaatsvinden. Mede door deze gesprekken ontstond een duidelijker beeld van de ca 170 gemeenten 
van de classis, hun situaties en de betekenis die de classis – als aanvulling op wat de kerkorde daarvan zegt - kan 
hebben. Eerste schetsen werden in de zomer besproken in het breed moderamen, in september in een classicale 
vergadering en daarna met de financiële commissie. Het resultaat van een en ander ligt nu voor u. 
 
In het beleidsplan zal op enkele plaatsen verwezen worden naar mogelijk te ontwikkelen samenwerking met en 
ondersteuning door de Dienstenorganisatie van de kerk. Door de verandering naar 11 classes maar vooral ook 
door veranderende vraag naar dienstverlening bij gemeenten, bezint ook de Dienstenorganisatie zich op haar 
betekenis voor gemeenten, classes en kerk. Eind 2020 krijgt die bezinning vorm en inhoud in een beleidskader dat 
– als de coronasituatie het toelaat – op de uitgestelde vergadering van de generale synode in januari 2021 
besproken zal worden.  
 
De woorden die we als motto aan dit beleidsplan meegeven komen uit een bekend lied van Sytze de Vries, lied 
657 uit het Nieuwe Liedboek: ‘..elkaar zijn wij gegeven, tot kleur en samenklank.’ Een loflied voor de Paastijd. Om 
de lofzang gaande te houden en zo God te prijzen en elkaar en onszelf te bemoedigen en aan te moedigen de 
goede woorden te blijven in- en uitademen. Daarbij naar voren halend dat we – als gemeenten en ieder die zich 
geraakt weet door Gods Liefde of daarnaar verlangt – geroepen zijn elkaar op te zoeken en te ontmoeten. Om 
elkaar tot hand en voet te zijn, te bemoedigen en inspireren of er te zijn als kritisch tegenover. Elkaar gegeven, 
gemeenten in een grote verscheidenheid, zo breed als de Protestantse Kerk is, tot kleur en samenklank. 
 
Bij dit alles gaat het niet om de classis. De classis is er ten dienste van advisering en toezicht, gericht op het leven 
en werken van de gemeenten. Uiteindelijk gaat het ook niet om de gemeente of om de kerk, maar het gaat om 
mensen. Dat mensen – hoe ze er ook aan toe zijn - geraakt worden door ‘het lied van Gods verlangen en aan ‘t 
licht worden getild.’  
 
  Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht  
  om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:  
  elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.  
  De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank. 
 

Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,  
  het lied op andere lippen draagt mij dan door de nacht.  
  Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:  
  het lied van uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild. 

 
   (Zolang wij ademhalen, couplet 1 en 2, Sytze de Vries) 
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De Protestantse Kerk in Nederland telt 11 classes. Eén daarvan is de classis Delta, die in 2018 is gevormd uit 6 

voormalige classes (nu 6 ringen).nl:  

• Ring Goes 

• Ring Goeree-Overflakkee, Voorne-

Putten, Rozenburg (Ring Haringvliet) 

• Ring Hoeksche Waard 

• Ring Schouwen-Duiveland en Tholen 

• Ring Walcheren 

• Ring Zeeuws-Vlaanderen.  

Het is een heel divers gebied gelet op 

bevolkingsdichtheid, vormen van 

levensonderhoud, grootte van gemeenten en 

kerkelijke kleur. Het vergt een investering om 

te komen tot kennis en waardering van die 

verscheidenheid. Het beleid zal op 

onderdelen moeten worden toegespitst op 

de behoeften van de gemeenten in een 

bepaald gebied. 

De classis Delta kiest ervoor om het 

beleidsplan gaandeweg te laten groeien door 

toevoeging van nieuw uitgewerkte 

beleidsuitgangspunten. Daartoe zal het beleidsplan jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld worden. Dat zorgt ervoor, 

dat het een levend stuk is, dienstbaar aan de behoeften en vragen van gemeenten.  

 

Missie  

Volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland zijn de kerntaken van de classicale vergadering het 

stimuleren van de gemeenten tot onderlinge ontmoeting en bijstand en het erop toezien, dat de gemeenten 

gehoor geven aan hun roeping met het oog op de voortgang van de evangelieverkondiging en het welzijn van de 

geloofsgemeenschap. 

 

Visie van de classis Delta 

De classicale vergadering is de grondvergadering van de kerk. Hier wordt gestalte gegeven aan het besef, dat de 

gemeenten bij elkaar horen, deel uitmaken van het landelijk verband van gemeenten binnen de Protestantse 

Kerk en uiteindelijk van de wereldkerk. De gemeenten kunnen hun zorgen en vreugden met elkaar delen, kunnen 

elkaar stimuleren, bemoedigen en ontdekken nieuwe mogelijkheden om de lofzang voor de Eeuwige gaande te 

houden en gestalte te geven.  

Voor de komende 4 jaar neemt de classis Delta zich voor om te werken aan vier speerpunten, namelijk:  

1. Communicatie bevorderen: ontmoeting, samen beleven en elkaar inspireren. 

2. De positie en rol van de ringen versterken 

3. Samenwerking tussen gemeenten bevorderen met aandacht voor de Dorpskerkenbeweging, 

Pionierswerk en het verband van Groene Kerken. 

4. Nieuwe initiatieven nemen en/of toejuichen en ondersteunen 
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Samenstelling van de classicale vergadering 

De classicale vergadering bestaat uit minimaal 20 en maximaal 30 leden. In de classis Delta worden vanuit elke 

ring vier mensen afgevaardigd naar de classicale vergadering. Daarbij wordt gelet op een gelijkmatige verdeling 

over de ambten van predikant, ouderling, diaken en ouderling-kerkrentmeester. Ook wordt gezocht naar een zo 

breed mogelijke vertegenwoordiging van de diversiteit in geloofsbeleving, van de verdeling man/vrouw en van 

jongeren en ouderen. Naast de afgevaardigden uit de ringen, nemen een afgevaardigde namens de Evangelisch 

Lutherse gemeenten in de classis en een vertegenwoordiger van de predikanten met bijzondere opdracht, deel 

aan de beraadslagingen. Tevens is de classispredikant lid van de classicale vergadering.  

Als adviseurs zijn aan de classicale vergadering verbonden: de voorzitter van het classicale college voor de 

visitatie (CCV) en de voorzitter van het classicale college voor behandeling beheerszaken (CCBB). Ook de 

afgevaardigden naar de synode zijn adviserend lid van de classicale vergadering. 

 

Taakomschrijving CV volgens de kerkorde 

Het signaleren van wat leeft in de gemeenten met het oog op een goede vervulling van de dienst van 

ambtsdragers in de gemeenten, mede met het oog op het bevorderen van de onderlinge verhoudingen. 

 

Afvaardiging Generale Synode 

Vanuit de classicale vergadering worden vijf leden afgevaardigd naar de Generale Synode. Zij zijn zo evenredig 

mogelijk verdeeld over de zes ringen waarbij er telkens een andere ring is waaruit geen synodeafgevaardigde 

wordt aangewezen. Tijdens de classicale vergadering van november 2019 is besproken en besloten dat dit 

geografische uitgangspunt in de toekomst zo nodig minder strak gehanteerd mag worden, als andere criteria in 

het gedrang komen. Naast kerkordelijke uitgangspunten wil de classis ook letten op goede spreiding over de 

verschillende modaliteiten, man/vrouw en leeftijd.   

 
De colleges 
Iedere classis kent vier onafhankelijke colleges waarvan de leden worden benoemd door de classicale 
vergadering, nl College voor Behandeling Beheerszaken, College voor de Visitatie, College van Opzicht en College 
van Bezwaren en Geschillen. 
 
Organen van bijstand 

Op een drietal terreinen kent de classis een orgaan van bijstand. Kerkordelijk geregeld is de positie van de 

financiële commissie. Daarnaast is er in de classis Delta een commissie voor Kerk en Israël waarin 

vertegenwoordigers uit alle zes ringen samenwerken o.l.v. de zogenaamde ambassadeur vanuit het landelijke 

Kerk en Israël werk. Tenslotte is er een commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. 

Deze commissie is in ontwikkeling vanuit Zeeuwse verbanden en zoekt verdere samenwerking met ZWO-

commissies in de gehele classis. ‘Delta voor Indonesië’ is de komende jaren een in meerdere opzichten 

verbindend project. 

 

Taken van de classicale vergadering, die niet elders worden uitgewerkt: 

 

Het vaststellen van de grenzen tussen de plaatselijke gemeenten in het ressort van de classis. 

Als een gemeente fuseert of wordt samengevoegd met een andere gemeente moeten de grenzen van de nieuwe 

gemeente worden ingetekend op een kaart van dat gebied. Het breed moderamen ziet erop toen dat dat 

gebeurd is, bij het afgeven van de goedkeuring. 

 

Het uitspreken jegens de generale synode van wat er leeft in de kerkenraden en de gemeenten die tot de 

classis behoren 

De afgevaardigden naar de synode zijn vaste gasten met een adviserende stem bij de vergaderingen van de 

classis. Zij horen wat er leeft en kunnen onderwerpen ter sprake brengen in de synode of hun mening geven over 
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onderwerpen, die ter sprake komen, naar aanleiding van wat zij gehoord hebben in de classicale vergadering. Het 

breed moderamen kan ook onderwerpen aanhangig maken in de synode door het sturen van een brief of via het 

overleg van classispredikanten. 

 

Het geven van consideraties over haar door de generale synode voorgelegde vragen van belijden en kerkorde. 

Het breed moderamen stuurt de consideraties naar de kerkenraden in de classis en verzoekt om een reactie voor 

een bepaalde datum, zodat het BM en de classicale vergadering tijdig geïnformeerd kunnen worden over de 

verschillende meningen en hierover in de vergadering van de classis gediscussieerd kan worden. 

 

Het behandelen van de verslagen van haar afgevaardigden naar de generale synode. 

Het verslag van de synodevergadering wordt meegezonden met de vergaderstukken voor de classicale 

vergadering en als punt op de agenda van de classis gezet. 

 

Het representeren van de kerk in contacten met andere kerkgenootschappen, maatschappelijke organisaties, 

overheden en media in de classis. 

Deze taak wordt in de classis Delta toevertrouwd aan de classispredikant, eventueel aangevuld met leden van het 

breed moderamen of andere afgevaardigden naar de CV. 

 

De classicale vergadering stelt om de vier jaar een overzicht samen over het kerkelijk leven in haar ressort. Dat 

kan een samenvatting zijn van de jaarverslagen van de classispredikant. 

 

 

 

Samenstelling Breed moderamen 

Het BM bestaat uit minimaal 7 en maximaal 9 leden inclusief de classispredikant. Vanaf de start van de classis 

Delta (mei 2018) is het streven, dat vanuit iedere ring een ambtsdrager in het breed moderamen zitting heeft. 

Daarnaast maken de voorzitters van het CCV en het CCBB, als adviseurs deel uit van het BM. Voorzitter en scriba 

kunnen toegevoegde ambtsdragers zijn. 

 

Taken BM volgens de kerkorde 

Het breed moderamen is belast met: 

- het in naam van en in verantwoording aan de classicale vergadering leidinggeven aan en coördineren van de 

arbeid van de organen van bijstand van de classicale vergadering; 

- het bevorderen van de saamhorigheid en de gezamenlijke bezinning van de predikanten door hen samen te 

brengen in werkgemeenschappen; 

- het toetsen van door de classispredikant genomen voorlopige besluiten; 

 
Voorkomen van fricties 
Veel tijd van de classispredikant (CP), het Classicaal College voor de Visitatie en het Breed moderamen wordt 
ingenomen door verstoorde verhoudingen binnen gemeenten of tussen ambtsdragers in gemeenten. Het CCV en 
de classispredikant gaan onderzoeken of er overeenkomsten zijn in de kwesties, die tot problemen leiden. 
Mogelijk kan door informatie, vroegtijdige signalering en begeleiding zulke situaties voorkomen worden of 
minder uit de hand lopen, zodat de schade voor de verschillende partijen beperkt blijft.    
 

Verdere informatie over organen en personen van de classis Delta. 

Op de website www.gelovenindedelta.nl is een verder overzicht te vinden van de actuele samenstelling van 

colleges en commissies van de classis inclusief een organogram: https://www.gelovenindedelta.nl/classes/ 

 

 

 

http://www.gelovenindedelta.nl/
https://www.gelovenindedelta.nl/classes/
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1. COMMUNICATIE BEVORDEREN: ONTMOETING, SAMEN BELEVEN, ELKAAR 

INSPIREREN. 

 

1.1 Kennis verzamelen en delen in de classis Delta 

De eerste beleidsplanperiode staat in het teken van kennis verzamelen en delen. Bij de start van het werk heeft 

de classispredikant CP) zich voorgenomen om kennismakingsbezoeken te brengen aan alle predikanten, kerkelijk 

werkers en kerkenraden in het resort van de classis. Daarnaast staat het alle bovengenoemde ambtsdragers vrij 

om contact op te nemen over actuele vragen en zorgen met het breed moderamen van de classis en/of met de 

classispredikant. Het Breed moderamen krijgt via het maandelijkse informatie- en voortgangsdocument van de CP 

en het gesprek daarover in de vergadering inzicht in de situatie van de verschillende gemeenten.  

 

 

1.2 Het stimuleren van kerkelijke presentie 

Er is een groot verschil tussen de gemeenten in de classis Delta. Gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden, 

waarvan een aantal gemeenten met midden-orthodoxe signatuur, met een sterker confessioneel karakter of met 

de signatuur van de Gereformeerde Bond, ervaren een grote mate van meelevendheid en diversiteit in kerkelijke 

activiteiten. Deze gemeenten zijn er in Zeeland ook. Daarnaast zijn er zowel in Zeeland als op de Zuid-Hollandse 

eilanden ook veel kleine gemeenten, die moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Het gebrek aan 

ambtsdragers en aan leidinggevende capaciteiten in het algemeen, is voelbaar. Een globale inschatting is dat er 

ca. 40 – 50 gemeenten zijn met een kerkenraad rond het kerkordelijke minimum van zes ambtsdragers (+ 

predikant of consulent). 

Bij het bezoek aan gemeenten stelt de classispredikant, als daar behoefte aan is, mogelijkheden voor en biedt 

hulp aan bij starten van nieuwe initiatieven voor kerkelijke presentie.  

 

 

  

Nieuwe plannen:  

Classiswerkdag 

Om ertoe bij te dragen, dat classisafgevaardigden meer gevoel krijgen bij het begrip verscheidenheid in de 

classis, zal er jaarlijks een werkdag met alle afgevaardigden worden gehouden in één van de ringen. 

 

Nieuwe plannen:  

Samen met de bus naar landelijke dagen 

Het bevorderen van levendige, zichzelf vernieuwende gemeenten, door het eenvoudiger te maken, dat 

gemeenten (ambts- en taakdragers) inspiratie en kennis kunnen opdoen bij landelijke informatie- en 

themadagen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een bus. De onderlinge ontmoeting bij zo’n 

inspiratie-trip is bijkomende winst.  

Cursussen voor ambtsdragers dichterbij halen. 

Voor ambts- en taakdragers zijn cursussen vaak ver weg. Door inzage in de behoeften kan een aanbod 
dichtbij, ten minste op het grondgebied van de classis, gecreëerd worden. 
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2. DE POSITIE EN ROL VAN DE RINGEN VERSTERKEN 

 

In de classis Delta zijn zes ringen van gemeenten gevormd. Het grondgebied van elke ring komt overeen met dat 

van de voormalige classis. Elke ring heeft enkele voortrekkers (stuurgroep, werkgroep, ringleiding), die voor een 

bepaalde tijd de ringbijeenkomsten plannen, voorbereiden en leiden. Classispredikant en voorzitter van de 

visitatie volgen de ontwikkelingen en roepen van tijd tot tijd de voortrekkers samen, zodat zij ook door elkaar 

bemoedigd en geïnspireerd kunnen worden. De ontmoetingen in ringverband zijn nog een nieuw verschijnsel, 

waar de komende jaren meer ontwikkeling in mogelijk is. Helaas heeft juist op dit onderdeel de corona-crisis de 

ontwikkeling danig verstoord. De verdere ontwikkeling van de ringen en het ondersteunen daarvan ziet de classis 

als een speerpunt voor de komende jaren. Als de ringen tot wasdom komen kan dit een belangrijke bijdrage 

leveren om de informatie en inspiratie ten aanzien van de andere speerpunten te doen circuleren.  

 

3. SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN BEVORDEREN  

 

3.1 Samenwerking kent verschillende vormen van intensiteit 

Er zijn verschillende omstandigheden in gemeenten, waardoor samenwerking met andere gemeenten in beeld 

komt. In bijna alle gevallen is er sprake van een zekere ‘noodzaak’: 

a. De gemeente wordt vacant en is niet in staat om een fulltime predikant te beroepen. 

b. De gemeente heeft te weinig ambtsdragers en/of andere mensen met leidinggevende capaciteiten om 

de minimale kerkordelijke taken te kunnen vervullen. 

c. De financiële situatie in een gemeente is van dien aard, dat het Classicale College voor de Behandeling 

van Beheerszaken (CCBB) geen solvabiliteitsverklaring kan afgeven.  

d. De gemeente heeft zelf geen problemen, maar om haar heen zijn gemeenten, die niet zelfstandig het 

hoofd boven water kunnen houden. 

In al deze gevallen kan de gemeente zelf contact opnemen met het breed moderamen van de classis of met de 

classispredikant. Het onderwerp kan ook ter sprake komen tijdens het reguliere bezoek van de classispredikant of 

via het Classicaal College Behandeling Beheerszaken. De CP zal helpen om de situatie in beeld te brengen en te 

adviseren over de mogelijkheden. Als de situatie daar aanleiding voor geeft, kan geschakeld worden met 

deskundige begeleiders. Op dit onderdeel kan toenemende samenwerking met de Dienstenorganisatie ruimere 

mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding bieden in de toekomst.  

 

3.2 Dorpskerkenbeweging 

De dorpskerkenbeweging is een initiatief van de Protestantse Kerk en zoekt naar manieren om kerk in, van en 

voor het dorp te zijn. Het is een platform waar dorpskerk-gemeenschappen elkaar inspireren en motiveren. Door 

informatie, bezinning en uitwisseling, zoekt men antwoorden op de vraag hoe de dorpskerk een bijdrage kan 

leveren aan het gesprek over de kwaliteit van leven in het dorp. De classis Delta wil bevorderen dat gemeenten 

zich aansluiten bij de Dorpskerkenbeweging dan wel nog meer gebruik gaan maken van de kennis en ervaring die 

in de Dorpskerkenbeweging beschikbaar komt. Om dit te bevorderen zal zo mogelijk in de toekomst nog 

intensiever worden samen gewerkt met de Dienstenorganisatie. 

(www.protestantsekerk.nl/thema/dorpskerkenbeweging/) 

 

3.3 Groene Kerken 

Met Groene Kerken willen Kerk in Actie en Tear kerken ondersteunen om duurzamer en groener te worden en 

ertoe bijdragen dat die kerken elkaar kunnen vinden en stimuleren. De actie richt zich op alle kerk- en 

geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het 

vergroenen van de eigen gemeenschap. In 2020 zijn er 13 kerken in de classis aangesloten bij Groene Kerken. De 

classis Delta wil zich samen met de Dienstenorganisatie inzetten om dit aantal te laten groeien door voorlichting 

en het stimuleren van samenwerking en kennisdeling (https://www.groenekerken.nl/) 

 

 

https://www.groenekerken.nl/
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4. NIEUWE INITIATIEVEN NEMEN EN/OF TOEJUICHEN EN ONDERSTEUNEN 

 

4.1 Zorgdragen voor de presentie van de kerk voor zover gemeenten aangeven daartoe niet of onvoldoende 

in staat te zijn. 

 

 

Soms is er in een gemeente een verlangen of voorstel voor de opbouw van de gemeente, waarvoor de gemeente 

ter plaatse onvoldoende menskracht of middelen heeft. Of er is een missionair idee of er worden mogelijkheden 

gezien voor jeugdwerk of andere onderdelen van het kerkelijk werk. De classicale vergadering cq breed 

moderamen en classispredikant kunnen dan om advies en hulp gevraagd worden. De classis Delta wil in 

samenspraak met de Dienstenorganisatie in de komende jaren naar wegen zoeken om de gemeenten te 

ondersteunen bij het ontwikkelen van goede ideeën en nieuwe initiatieven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe plannen 

De Delta InspiratieDag (Delta-IDee) 

Eens in de twee a drie jaar wordt een DeltaInspiratieDag gehouden. De dag is bedoeld voor gemeenteleden, 

ambts-en taakdragers in de gemeenten, om elkaar te ontmoeten, te genieten van het goede, dat de kerk ons 

te bieden heeft en dat wij elkaar te bieden hebben aan inspiratie en stimulans. Delta-IDee vindt plaats op 

wisselende locaties in de classis Delta. Het programma is bedoeld om informatie te delen en er zullen  

workshops aangeboden worden om iets te leren, te doen of te beleven.  
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Interne communicatie 
De classicale vergadering informeert de kerkenraden over hetgeen door haar wordt gedaan. De website “Geloven 
in de Delta” wordt goed bijgehouden en geniet van een groeiende belangstelling, zowel binnen als buiten de 
gemeenten van de classis. 
De classispredikant stelt in samenwerking met de redactie van de website ongeveer tweemaandelijks een digitale 
brief samen met nieuws uit de classis. Aanvullend aan de website is de classis Delta (als ‘gelovenindedelta’) ook 
aanwezig op FaceBook, Twitter en Instagram.  
 

 
Interne en externe communicatie 
Om bestaande en nieuwe gelovigen te bereiken en voor zichtbare aanwezigheid van de kerk(en) in het publieke 
domein gaat de classis investeren in samenwerking met o.a. Omroep Zeeland. Tijdens de coronacrisis heeft de 
classispredikant contact gezocht met deze regionale omroep van de provincie Zeeland. Dat resulteerde in het TV 
programma: “Geloof in Zeeland”, een experiment voor 8 uitzendingen op zondagmorgen met een aangepaste 
viering, vanuit verschillende kerken, met verschillende voorgangers en een “gesproken column” van iemand, die 
vertelde waartoe het geloof hem of haar inspireert.  

 

Vernieuwing website 

In de laatste maanden van 2020 is de website vernieuwd zowel qua lay-out als qua achterliggende techniek. In 

de komende jaren kan de website een belangrijke rol vervullen ten bate van inspiratie, kennisdeling en 

informatievoorziening in de regio.   

 

Nieuwe plannen:  

De samenwerking met Omroep Zeeland krijgt een vervolg in de vorm van een tweede serie “Geloof in 

Zeeland’ in de weken van Advent en Kerst 2020. Wellicht continueert deze (door de omroep zelf 

gefinancierde) serie ook in latere jaren. Daarnaast wordt gedacht aan andere, meer informatieve, 

programma’s waarbij inhoud en gemeenschappen van kerken in de regio voor het voetlicht gebracht kunnen 

worden. Hiervoor zou cofinanciering vanuit de kerk(en) realisatie dichterbij kunnen brengen. 

 

 
Nieuwe plannen:  

Deze samenwerking zou een vervolg kunnen krijgen rond de christelijke hoge feesten 

(Paasfeest, Pinksteren, Kerstfeest) of rond “Plekken van spiritualiteit”, of zomaar over 

inspirerende mensen. De mogelijkheden worden onderzocht. 

 
 
Nieuwe plannen:  

Deze samenwerking zou een vervolg kunnen krijgen rond de christelijke hoge feesten 

(Paasfeest, Pinksteren, Kerstfeest) of rond “Plekken van spiritualiteit”, of zomaar over 

inspirerende mensen. De mogelijkheden worden onderzocht. 

 
 
Nieuwe plannen:  

Deze samenwerking zou een vervolg kunnen krijgen rond de christelijke hoge feesten 

(Paasfeest, Pinksteren, Kerstfeest) of rond “Plekken van spiritualiteit”, of zomaar over 

inspirerende mensen. De mogelijkheden worden onderzocht. 
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Bijlage 1. Fondsen en reserves 
 

  saldo per 
31 dec. 2019 

 Eigen Vermogen  

1 Algemene Reserve 
Dit is het vrij beschikbare vermogen van de classis Delta; ook wel continuïteitsreserve 
genoemd. 

 
 € 132.564,-- 

   

 Bestemmingsreserve  

2 Reserve Hervormd Kerkcentrum  
In dit Fonds, overgekomen van het CRO-Zeeland, zitten middelen van de Stichting 
“Hervormd Kerkcentrum Zeeland”. Die Stichting is op 7 februari 1952 door de 
Provinciale Kerkvergadering van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zeeland 
opgericht, met als doelstelling: “de zorg voor een bureau ten dienste van de 
provinciale organen der Nederlandse Hervormde Kerk in de ruimste zin des woords.” 
Er vindt overleg plaats over het “wie en hoe” beheren/bestemmen van het Fonds. 

 
 € 427.160,-- 

   

 Bestemmingsfondsen   

 Fonds Minvermogende Gemeenten  
In dit Fonds, overgekomen van het CRO-Zeeland, zitten middelen van de Stichting 
“Het Provinciaal fonds ten behoeve van minvermogende Hervormde gemeenten in 
Zeeland”. Het Fonds is op 12 augustus 1839 gevormd, door het Provinciaal College 
van Toezicht op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde 
gemeenten in Zeeland, met speciale bijdragen van de gemeenten. Doelstelling was, 
“het verlenen van onderstand aan minvermogende gemeenten tot instandhouding 
derzelver kerken en pastorieën”.  
Er vindt overleg plaats over het “wie en hoe” beheren/bestemmen van het Fonds. 

 
 € 174.804,-- 

 Hedenessefonds Classis Zeeuws Vlaanderen 
Dit Fonds, geoormerkt overkomen van de vm. classis Zeeuws-Vlaanderen, is bestemd 
voor “bovenplaatselijke initiatieven, bij voorkeur voor jongeren, met een 
oecumenisch of protestants karakter, in Zeeuws-Vlaanderen.” 

 
 € 67.973,-- 

 Fonds Werkgemeenschap predikanten (Zierikzee)  
Dit Fonds is geoormerkt voor (extra) onkosten van de Werkgemeenschap Schouwen-
Duiveland/Tholen. 

 
 € 4.528,-- 

 Fonds SaGe project (Ring Haringvliet) 
Dit Fonds werd door de vm. classis Brielle beheerd, en is geoormerkt aan de classis 
Delta overgedragen: het is bestemd voor het project “onderzoek mogelijkheden tot 
samenwerking van de gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee”. 
Er is (hiernaast) nog een onverzilverde 2e subsidietranche beschikbaar ad € 6.850,--. 

 
 € 11.080,-- 

 Fonds SaGe project (Walcheren) 
Dit Fonds werd door de vm. classis Walcheren beheerd, en is geoormerkt aan de 
classis Delta overgedragen: het is bestemd voor het project “onderzoek 
mogelijkheden tot samenwerking van de gemeenten op Walcheren”. 
Er is (hiernaast) nog een onverzilverde 2e subsidietranche beschikbaar ad € 15.000,--. 

 
 € 6.034,-- 

 Fonds van Krimp naar Kans 
In dit Fonds, overgekomen van het CRO-Zeeland, zitten middelen die door de 
landelijke kerk beschikbaar waren gesteld voor een project van de toenmalige RACV.  
Dat project is afgerond en krijgt in de toenmalige opzet geen vervolg. Het saldo wordt 
per 31 december 2020 toegevoegd aan de Algemene Reserve. 

 
 € 13.215,-- 

 Fonds Werkgroep Kerk en Ramp 
Dit Fonds werd door het CRO-Zeeland beheerd, en de desbetreffende Werkgroep is 
sinds 2014, onder de naam Werkgroep Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten, 

 
 € 5.294,-- 
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onderdeel van de Provinciale Raad van Kerken in Zeeland. Ze zorgt voor toerusting 
van/informatie aan plaatselijke kerken hoe bij crises en calamiteiten pastorale en 
diaconale hulp te verlenen. Het saldo wordt per 31 december 2020 overgedragen aan 
de desbetreffende Werkgroep (die, anders dan de toenmalige werkgroep, wél een 
eigen bankrekening heeft). 

 Fonds Kerk en Israël 
Ook dit Fonds werd beheerd door het CRO-Zeeland; het is, zoals de naam al zegt, 
bestemd voor (extra) onkosten van de (nu: Delta-)classicale commissie Kerk en Israël. 

 
 € 1.519,-- 

  Fonds Werkgemeenschap Predikanten (W. Z-Vl.) 
Dit Fonds is geoormerkt voor (extra) onkosten van de Werkgemeenschap Zeeuws-
Vlaanderen. 

 
 € 563,-- 

 Fonds Kerkbode Schouwen-Duiveland 
Dit Fonds werd beheerd door de vm. classis Zierikzee, en is geoormerkt voor de 
exploitatie van de Kerkbode Schouwen-Duiveland. 

 
 € 9.750,-- 

 Fonds Rooseveltweek 
Dit Fonds, destijds beheerd door het CRO-Zeeland, is geoormerkt voor de exploitatie 
van de jaarlijkse “Zeeuwse Rooseveltweek” in Hydepark, voor mensen die alleen in 
een aangepaste omgeving en met assistentie van vrijwilligers op vakantie kunnen. 

 
 € 48.451,-- 

 Fonds Porrenaer 
Dit Fonds is onlangs (oktober 2020) bij de classis Delta in beheer gekomen; het werd 
ons overgedragen door de (burgerlijke) gemeente Middelburg, die het tot dan toe 
beheerde krachtens het testament van de in 1661 overleden mevr. Agatha Porrenaer; 
het is bestemd voor “de kerkelijke armen in de provincie Zeeland”. 

saldo per 
1 nov. 2020 

 
 € 54.180,94 
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Bijlage 2. Beleggingsstatuut 
 
(vastgesteld door classicale vergadering Delta op 29 november 2018) 
 

1. Inleiding 
Dit beleggingsstatuut is bedoeld om een helder en eenduidig kader te scheppen voor het beheer van de 
overtollige liquiditeiten. In dit beleggingsstatuut zullen de doelstellingen voor het beleggen worden 
geformuleerd en de randvoorwaarden waaronder deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. 

2. Beleggingsdoelstelling 
Het beleggingsbeleid is primair gericht op beleggingen voor een looptijd tussen de één en tien jaar. 
Het beleggingsdoel is gericht op rendement. 
Er zal een zodanig beleggingsbeleid dienen te worden gevolgd dat er geen inleg risico wordt gelopen. 

3. Belegbaar vermogen 
Het te beleggen vermogen wordt jaarlijks vastgesteld door de financiële commissie van de classis Delta 
op voordracht van haar penningmeester. 

4. Beleggingsbeleid 
De liquiditeiten, zoals spaar en/of depositoproducten, mogen uitsluitend bij Stichting Kerkelijk 
Geldbeheer gevestigd te Gouda worden ingelegd. 

 



15 

 

Bijlage 3. De voorziening Hedenesse-gelden 
 
 
Inleiding 
Het kapitaal is ontstaan uit het opheffen (1980) van de stichting Hervormd Vormingscentrum, bekend onder de 
naam vormingscentrum Hedenesse. 
Een nieuwe stichting nam het terrein, gebouwen en inventaris en de daarop rustende hypotheek over. De 
hypotheekschuld werd door de oude stichting kwijtgescholden. Het overgebleven kapitaal (spaargeld) van 
Stichting Hervormd Vormingscentrum ging bij de opheffing naar de classis IJzendijke. Dit kapitaal is door 
samengaan van een aantal classes uiteindelijk in de boeken gekomen van de Classis Delta. 
De classicale vergadering van de toenmalige classis Zeeuws-Vlaanderen heeft op 29 januari 2015 criteria 
opgesteld zodat gemeenten en andere organisaties die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland hier een 
beroep op kunnen doen.  
Die criteria/spelregels zijn door de classicale vergadering van de classis Delta op 25 november 2019 aangepast. 
De classicale vergadering vond het niet goed te verdedigen om zodanig scherpe criteria te hanteren, dat 
waardevolle bovenplaatselijke initiatieven niet of met moeite van de grond komen; in een tijd met veelal 
krimpende geloofsgemeenschappen kunnen we ons dat niet permitteren, gegeven de ruim voorhanden zijnde 
middelen; op dat moment € 67.973,--. 
 

Per 25 november 2019 gelden de volgende 
Criteria en spelregels met betrekking tot behandeling van aanvragen 

 
1. Het dient te gaan om een bovenplaatselijk initiatief in Zeeuws-Vlaanderen. 
2. = vervallen 
3. Het initiatief heeft een oecumenisch of protestants karakter. 
4. Projecten voor jongeren genieten de voorkeur. 
5. De aanvraag wordt gedaan door een kerkenraad of organisatie, die behoort bij de Protestantse Kerk in 

Nederland. 
6. Er wordt een begroting overlegd met daarin aangegeven hoeveel de eigen inbreng is. De bijdrage kan 

nooit groter zijn dan de helft van de projectbegroting met een maximum bedrag van € 2.000,--. 
7. Per jaar wordt maximaal € 6.000,-- uit de voorziening uitgegeven; een aanvrager of project die/dat in de 

voorafgaande 2 jaren al voor een subsidie in aanmerking kwam, komt in het desbetreffende jaar pas in 
aanmerking, wanneer die € 6.000,-- ná toekenningen aan andere aanvragers/projecten nog ruimte biedt. 

 Toelichting: door criterium/spelregel 7 op deze manier te redigeren wordt recht gedaan aan “niet te 
strikt/te benepen” faciliteren, én wordt voorkomen dat bekende initiatieven/initiatiefnemers, 
ingeval van overtekening, voorrang krijgen op nieuwe initiatieven/initiatiefnemers. 

8. Aanvragen worden twee keer per jaar behandeld. Aanvragen moeten voor 1 april of voor 1 oktober 
ingediend worden bij het breed moderamen( BM) van de classis, die daarover binnen 6 weken na die 
datum beslist. De subsidie wordt gegeven als opstart- of projectsubsidie. 

9. De beslissingsbevoegdheid is door de classicale vergadering gemandateerd aan het BM. 
10. Wanneer een aanvraag door het BM is afgewezen kan hiertegen door de aanvrager in beroep worden 

gegaan bij de classicale vergadering. 
 
Aldus (gewijzigd) vastgesteld door de classicale vergadering van de classis Delta, in de vergadering van 
25 november 2019. 
 
ds. M.J. Wisse mr. P. van den Boogaart 
preses scriba 
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Bijlage 4. Beleidsuitgangspunten t.a.v. verlening preekconsent kerkelijk werkers  
(vastgesteld breed moderamen december 2018, besproken classicale vergadering februari 2019) 
 
Inleiding  
Met de vorming van de classis Delta uit zes voormalige classes heeft het breed moderamen in de zomer van 
2018 de behoefte uitgesproken beleidsuitgangspunten vast te stellen op basis waarvan aanvragen voor 
preekconsenten voor kerkelijk werkers kunnen worden behandeld. In dit memo zullen eerst de hoofdpunten 
van het kerkordelijk kader worden weergegeven. Vervolgens zullen een aantal overwegingen worden 
verwoord. En tenslotte wordt een voorstel gedaan voor uitgangspunten van beleid. Deze notitie beperkt zich 
tot kerkelijk werkers, die werkzaam zijn in een gemeente en laat kerkelijk werkers die werkzaam zijn in een 
instelling buiten beschouwing. Zijdelings wordt ook ingegaan op de mogelijke bevoegdheid tot 
sacramentsbediening te verlenen maar de verdere inhoud en beleidsuitgangspunten waarover deze notitie 
handelt, beperken zich tot het preekconsent zelf. Een eerste versie van deze notitie is besproken in het breed 
moderamen van 14 december 2018. Deze tweede versie is een bijstelling naar aanleiding van het besprokene.   
Kerkordelijk kader  
1. Het bevoegd voorgaan in een kerkdienst van een tot de Protestantse Kerk behorende gemeente door 
kerkelijk werkers is mogelijk gemaakt door Ord. 5-5-2: Bevoegd zijn zij aan wie volgens de bepalingen van de 
generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten, een preekconsent is verleend 
in de Protestantse Kerk in Nederland en wel in de kerkdiensten van die gemeenten waarop het preekconsent 
betrekking heeft.   
De in dit lid bedoelde bevoegdheid omvat niet de bediening van doop en avondmaal, het afnemen van de 
belijdenis van het geloof, de bevestiging van ambtsdragers en het leiden van trouwdiensten en het uitspreken 
van de zegen.  
2. Over de kerkelijk werker wordt in Ord. 3-12-4 geschreven: Zij die toegelaten zijn om als kerkelijk 
werker benoemd te worden, worden opgenomen in een register dat wordt bijgehouden door de kleine synode.  
Vervolgens in Ord. 3-12-13: Door de kleine synode kan aan belijdende leden die zijn ingeschreven in het 
register als bedoeld in lid 4, een preekconsent worden verleend, met inachtneming van het bepaalde in de 
generale regeling preekconsent.  
3. Aanvullend vermeldt Ord. 3-12-14: Het breed moderamen van een classicale vergadering kan op 
verzoek van de kerkenraad van een (wijk)gemeente die in bijzondere omstandigheden verkeert, aan degene 
die    
- in die (wijk)gemeente is benoemd tot kerkelijk werker  
- bevestigd is tot ouderling of diaken met een bepaalde opdracht en   
- de bevoegdheid heeft ontvangen als bedoeld in lid 13,  
de bevoegdheid ter plaatse verlenen tot de bediening van doop en avondmaal, het afnemen van de belijdenis 
van het geloof, de bevestiging van ambtsdragers, het leiden van trouwdiensten en het uitspreken van de zegen, 
een en ander naar regels gesteld in de generale regeling kerkelijk werkers.  
De generale regeling kerkelijk werkers gaat in artikel 7 nader in op deze bijzondere omstandigheden die dienen 
te worden beoordeeld door het breed moderamen onder advisering van het classicaal college behandeling 
beheerszaken.  
4. Volgens de generale regeling preekconsent kan aan degenen die ingeschreven zijn in het register (van 
kerkelijk werkers) een preekconsent worden verleend, indien   
- zij een aanvullende homiletische en liturgische vorming hebben ontvangen  
- aan de kleine synode is gebleken dat er geen mogelijkheid is om op andere wijze in voldoende mate te 
voorzien in het voorgaan in de kerkdiensten in de gemeente die het consent aanvraagt.  
5. Volgens de generale regeling preekconsent wordt de aanvraag voor het preekconsent voor kerkelijk 
werkers door de kerkenraad van de desbetreffende gemeente ingediend bij de scriba van de classis. In deze 
aanvraag dient te zijn aangegeven:  
- waarom niet op andere wijze in het voorgaan in kerkdiensten kan worden voorzien en  
- op welke gronden de desbetreffende kerkelijk werker in staat geacht wordt kerkdiensten te leiden.  
6.  Nadat het breed moderamen van de classicale vergadering zich ervan vergewist heeft 
- dat er geen andere mogelijkheid is om in het voorgaan van de kerkdiensten in de desbetreffende 
gemeente te voorzien,  
- dat betrokkene – naar het aanvankelijk oordeel van dit breed moderamen – voldoende bekwaamheid 
heeft om kerkdiensten te leiden en   
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- dat er binnen de classis is voorzien in de supervisie door een predikant dan wel in een andere vorm 
van begeleiding van betrokkene, zendt het breed moderamen de aanvraag, vergezeld van zijn advies, toe aan 
de scriba van de kleine synode.  
7. Een besluit om een preekconsent … te verlenen wordt eerst genomen, nadat de in artikel 1-2 bedoelde 
commissie een onderzoek naar de bekwaamheid van betrokkene heeft ingesteld en advies heeft uitgebracht. 
De commissie beoordeelt de bekwaamheid aan de hand van een ingezonden preek en bijbehorende liturgie. 
Tevens dient een levensloopbeschrijving en een verklaring van belijdenis en wandel van de gemeente waarvan 
men lid is te worden aangeleverd.  
8. Het preekconsent wordt verleend voor de duur van vier jaar, met dien verstande dat – als aan 
betrokkene nog niet eerder een preekconsent is verleend – het preekconsent voor de duur van twee jaar wordt 
verleend.   
9. Een preekconsent … geldt voor de gemeente, die het consent heeft aangevraagd alsmede – indien van 
toepassing – in de door het breed moderamen van de classicale vergadering aangegeven gemeenten in de 
classis.  
10. Voorts wordt in de generale regeling bepaald dat het preekconsent eindigt bij beëindiging van 
werkzaamheden in de betreffende gemeente en dat het consent wordt uitgereikt namens de kleine synode 
door het breed moderamen van de classicale vergadering waarbij de kerkelijk werker de volgende belofte 
aflegt en ondertekent:    
Bent u bereid in uw werk te getuigen van het heil in Jezus Christus? Belooft u daarbij te blijven in de weg van 
het belijden van de kerk? Belooft u zich te houden aan de regels, gesteld in de orde van de kerk?   
11. De kleine synode doet een register bijhouden van diegenen aan wie een preekconsent is verleend, 
waarbij tevens wordt aangetekend de periode en de gemeenten of het ressort, waarvoor de bevoegdheid is 
verleend.  
  
  
Aanvullende informatie en overwegingen  
12. In Kerkinformatie van oktober 2016 geeft ds. L. Giethoorn, programmamanager Institutionele 
Ondersteuning in Utrecht, op verzoek van de commissie preekconsenten een update met betrekking tot de 
verlening van preekconsenten. Hij schrijft o.a.:  
Voor kerkelijk werkers zijn de bepalingen sinds 2013 aanmerkelijk verruimd. Aanvankelijk kon een kerkelijk 
werker alleen een preekconsent krijgen indien men een dienstverband had met een gemeente die de 
preekvoorziening niet rond kon krijgen. Tegenwoordig kan aan iedereen die in het bezit is van het testimonium 
kerkelijk werker (zie bovenstaand punt 2 APM) een preekconsent worden verleend. De aanvraag moet worden 
gedaan door een kerkenraad die het preekrooster anders niet kan invullen en/of een bepaalde pastorale band 
met de betreffende kerkelijk werker onderhoudt. Met deze verruiming zijn (kleine) gemeenten met weinig of 
geen predikantsformatie zeer geholpen en krijgen kerkelijk werkers meer ruimte om hun talenten in te zetten 
voor de kerk.  
13. In de bepalingen in de generale regeling valt op dat formuleringen op een aantal punten niet 
eensluidend zijn. Volgens artikel 6-2 (bovenstaand punt 5) moet de kerkenraad die het consent aanvraagt, 
aangeven waarom ‘niet op andere wijze in het voorgaan in de kerkdiensten kan worden voorzien’. Volgens 
artikel 6-3 (bovenstaand punt 6) dient het breed moderamen zich ervan te vergewissen dat ‘er geen andere 
mogelijkheid is om in het voorgaan van de kerkdiensten in de desbetreffende gemeente te voorzien’. Terwijl 
artikel 6-1 (bovenstaand punt 4) als eerste in artikel 6 formuleert dat een consent kan worden verleend indien 
‘aan de kleine synode is gebleken dat er geen mogelijkheid is om op andere wijze in voldoende mate te 
voorzien in het voorgaan in de kerkdiensten in de gemeente die het consent aanvraagt’. Dit ‘in voldoende 
mate’ lijkt een afweging te zijn die de kleine synode wil maken, maar voor de kerkenraad en het breed 
moderamen geldt dat in voldoende mate niet als afwegingsaspect; voor kerkenraad en breed moderamen 
geldt een “alles-of-niets” conclusie.  
14. Het breed moderamen heeft zich bij het vaststellen van beleid t.a.v. de behandeling van aanvragen om 
preekconsent ook te verhouden met de ‘bestaande kanselpraktijk’ op zondagmorgen. Vanwege het grote 
aantal kleine gemeenten, met name in het zuidelijke deel van de classis, beperken kerkenraden zich lang niet 
altijd tot het voor laten gaan van bevoegde voorgangers. Meer en minder getalenteerde sprekers, met meer of 
minder Bijbels – theologisch verantwoorde prediking, wordt de bediening van het Woord toevertrouwd. Het 
breed moderamen dient zich af te vragen hoe een strikt of royaler adviseringsbeleid (richting kleine synode) 
zich verhoudt tot al dan geen handhavingsbeleid.   
15. Ordinantie 5 (Eredienst) kent meerdere formuleringen waardoor ‘samenkomsten van de gemeente’ op 
zondagmorgen of op andere momenten in de week ook anders ingevuld kunnen worden en met andere 
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voorgangers dan strikt kerkordelijk bevoegde, waardoor ook de ambtelijke vertegenwoordiging ‘ruimer’ wordt. 
Sommige gemeenten maken daar (al dan niet expliciet) gebruik van. Om de context en mogelijkheden te 
schetsen een aantal elementen uit Ord. 5:  
a. Een samenkomst kan ook een getijdedienst zijn waarvan Ord 5-2-1 stelt: In een getijdedienst onder 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad kan worden afgeweken van het in artikel 1-5 bepaalde. Alle leden van 
de gemeente kunnen worden uitgenodigd in deze dienst voor te gaan.  
b. De kerkenraad kan besluiten tot het houden van een bijzondere kerkdienst. In deze diensten kan 
worden afgeweken van het in artikel 1-4 en in artikel 5 (dit artikel bepaalt wie mag voorgaan) bepaalde. (Ord. 
5-2-4)   
c. In noodgevallen waarin geen in lid 1 of 2 genoemde voorganger beschikbaar is, wordt de kerkdienst 
geleid door een ambtsdrager van de gemeente of door een of meer door de kerkenraad aan te wijzen leden 
van de gemeente (Ord. 5-5-4).  
16. Veel predikanten beperken zich, om verschillende-redenen, in het zich beschikbaar stellen om op vrije 
zondagen en /of in avonddiensten voor te gaan in andere gemeenten dan waaraan zij verbonden zijn.   
 
Beleid  
17. Uitgangspunt van het beleid van het breed moderamen van de classis Delta ten aanzien van te 
verlenen preekconsenten is om de mogelijkheden die de kerkorde biedt, om de voortgang van het kerkelijk 
leven mogelijk te maken, te benutten tenzij er redenen zijn dit niet te doen. Een aanvraag voor het 
doorgeleiden van de aanvraag om een preekconsent naar de commissie van de kleine synode zal dan ook met 
een positieve grondhouding bejegend worden.  
18. Omdat de vraag naar voorgangers in veel (kleine) gemeenten structureel groter is dan het aanbod van 
bevoegde voorgangers, is het goed om daar waar mogelijk bevoegde voorgangers in het werkgebied van de 
classis beschikbaar te stellen. Tegenhanger van dit beleid is de verantwoordelijkheid die het breed moderamen 
ziet om het onbevoegd voorgaan, van kerkelijk werkers en anderen, tegen te gaan. Het breed moderamen zal 
kerkenraden hier actief over informeren en zich nader beraden ten aanzien van mogelijke instrumenten van 
handhaving.   
19. Preekconsenten zullen, wat het breed moderamen betreft, in de regel worden verleend voor de ring 
waarbinnen de gemeente die de aanvraag doet ligt. Hiermee kan de voortgang van de eredienst ook in 
omliggende gemeenten worden gediend.  
20. Het moderamen van de synode zal de vraag voorgelegd worden op welke wijze de regelgeving over de 
preekconsenten, en de handhaving ervan, verbeterd kan worden. Hierbij zal ook de wenselijkheid van 
eenduidig beleid voorgelegd worden. Bij het onder de aandacht brengen bij het moderamen van de synode zal 
adhesie worden betuigd met de brief van de classis Overijssel / Flevoland (zoals besproken tijdens de 
vergadering van het breed moderamen in januari 2019) en zal deze beleidsnotitie ter kennisgeving worden 
meegezonden.  

  
 


