BELEIDSPLAN CLASSICALE VERGADERING VAN GOES 2014-2018 - 1 VOORAF.
1. Beleid wil zeggen dat we nadenken over wat we doen. Een plan
omschrijft wat we willen gaan doen / bereiken. In ons beleidsplan geven
we er rekenschap van, hoe we te werk willen gaan / wat we willen
bereiken, in onze situatie, met de beschikbare menskracht en middelen.
2. Uitgangspunt van ons beleidsplan is kerkorde VI.4: De classicale
vergadering geeft leiding aan het leven en werken van de classis en
geeft daarin gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten
voor elkaar en voor de gehele kerk, alsmede aan de
verantwoordelijkheid van de kerk voor de gemeenten.
3. In dit beleidsplan maken we onderscheid tussen speerpunten voor de korte termijn (in
eerste instantie het jaar 2014) en het lopend beleid (toepassing van de kerkorde en onze
keuzes daarin).
SPEERPUNTEN 2014
SPEERPUNT:

VOORBEREID / UITGEVOERD DOOR:

A Kerkelijk gesprek: We willen het kerkelijk
gesprek over God en geloof, Bijbel en Kerk met
elkaar voeren. Wat betekent het om christen te
zijn in de 21e eeuw?
B Nieuwe vormen van gemeente-zijn: We
willen elkaar steunen om gemeente te zijn, ook
met minder mensen en middelen. Daarom
willen we nieuwe vormen van gemeente-zijn
verkennen. Op de bijeenkomst van 05 juni
2013 is met name gevraagd naar de
mogelijkheden van een streekgemeente.
C Adviseren: We zijn beschikbaar om
kerkeraden te adviseren en te informeren, met
name in bijzondere omstandigheden.

Breed moderamen

D Jeugdwerk: We willen nagaan of we het
jeugdwerk (beter) regionaal (groep gemeenten)
of classicaal kunnen aanpakken; bijvoorbeeld
door het aanstellen van een bovenplaatselijke
jeugdwerker.
LOPEND BELEID
1. De verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar.
De classicale vergadering heeft tot taak .... het gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van
de gemeenten voor elkaar en het bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten
(ordinantie 4-15-1). We willen stimuleren en faciliteren dat gemeenten met elkaar
samenwerken en dat mensen elkaar ontmoeten. Concreet:
a. Classicale vergaderingen: Per jaar zijn er vier classicale vergaderingen. De classicale
vergaderingen zijn een plaats van ontmoeting, zowel inhoudelijk (rondom thema's) als
persoonlijk (gelegenheid tot netwerken).
b. Breed moderamen: Elke maand (behalve in juli en augustus)
vergadert het breed moderamen. Het breed moderamen
besteedt veel tijd en aandacht aan het wel en wee van
gemeenten (voor zover bekend): niet als bemoeienis van
bovenaf, maar als betrokkenheid namens de andere
gemeenten.
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d.

e.
f.

g.
h.

"Kleine kerkeraad": Onze classis telt veel kleine gemeenten. Vaak hebben zij moeite met
het vinden van het kerkordelijk voorgeschreven aantal ambtsdragers (ten minste twee
ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeesters en drie diakenen, ordinantie 4-6-3). Een
(nood)oplossing kan dan zijn de vorming van een "kleine kerkeraad" volgens ordinantie 46-4: In een gemeente met minder dan 300 leden dan wel in bijzondere omstandigheden
kan de kerkenraad - met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de
classicale vergadering ... - een kleiner aantal ambtsdragers vaststellen, met dien
verstande dat alle ambten aanwezig zijn en in de plaatselijke regeling is voorzien op welke
wijze de in de ordinanties genoemde taken worden verricht. De status van "kleine
kerkeraad" voorkomt dat het breed moderamen de verantwoordelijkheid moet overnemen
(ordinantie 4-6-5) of dat er te weinig kerkeraadsleden aanwezig zijn om geldige besluiten
te kunnen nemen (het quorum uit ordinantie 4-5-4). Door de status van "kleine kerkeraad"
krijg je natuurlijk niet minder werk of meer menskracht.
Samenwerking gemeenten: Uit een inventarisatie blijkt hoeveel verschillende vormen
van samenwerking al spontaan in onze classis zijn ontstaan: gezamenlijke kerkdiensten,
missionaire en diakonale activiteiten, jeugdwerk en katechese, vorming en toerusting,
pastoraat en publiciteit (gezamenlijke kerkbladen!), overleg tussen kerkeraden; de vorming
van verschillende combinaties van gemeenten (voor het gezamenlijk beroepen van een
predikant) en van clusters van gemeenten (op Noord-Beveland). Classicale vergadering
en breed moderamen bevorderen en ondersteunen samenwerking van gemeenten. Wel
zijn de mogelijkheden van classicale vergadering / breed moderamen beperkt: zowel
kerkordelijk (de gemeenten zijn zelfstandig) als fysiek (qua tijd en mogelijkheden van de
moderamenleden).
Veelkleurigheid: Onze classis is een veelkleurig geheel. Gemeenten verschillen onderling
in overtuiging en beleving. Dat kan een beperking om samen te werken betekenen, maar
ook een verrijking als we elkaar in de ontmoeting de ruimte geven.
Kerkelijk gesprek: De classicale vergadering is bij uitstek de plaats voor het kerkelijk
gesprek. Het is belangrijk om regelmatig onderwerpen aan de orde te stellen die
uitnodigen om vanuit verschillende tradities en belevingen ons geloof in de éne Heer te
delen met elkaar.
ZWO: De Classicale ZWO-commissie geeft vorm aan het missionaire en diakonale beleid
wereldwijd. Binnen het kader van deze commissie kunnen gemeenten elkaar steunen en
stimuleren. De commissie kan de classicale vergadering adviseren.
Diakonaal Werkverband: Het Diakonaal Werkverband staat organisatorisch gezien los
van de classicale vergadering. Afgezien van de activiteiten van het Diakonaal
Werkverband (oa. reizen) is het belangrijk om de samenwerking en toerusting van de
diakenen van de verschillende gemeenten te stimuleren.
i. Jeugd: De Protestantse Kerk besteedt veel aandacht aan
jeugd en jongeren. Onze regio is naar verhouding vergrijsd.
Dat geldt nog temeer voor veel gemeenten in de classis. Dat
vraagt om samenwerking in het jeugdwerk. In de classicale
vergaderingen kan het jeugdwerk gespreksonderwerp zijn.
j. Werkgemeenschappen: Het breed moderamen van de
classicale vergadering stelt binnen het ressort van de classis
een of meer werkgemeenschappen van predikanten in
(ordinantie 4-18-1). In onze classis zijn dat de
werkgemeenschappen West en Oost. De grens tussen beide
werkgemeenschappen loopt tussen Kloetinge / 's-Gravenpolder
en Kattendijke / Kapelle. Het doel van de werkgemeenschappen is onderlinge
saamhorigheid en gezamenlijke bezinning van de predikanten. Bovendien wijzen de
werkgemeenschappen een consulent aan voor een vacante gemeente (ordinantie 4-12-1).
Het breed moderamen onderhoudt het contact met beide werkgemeenschappen en
bevordert het contact tussen beide werkgemeenschappen. De werkgemeenschappen
kunnen worden betrokken bij de voorbereiding van een onderwerp in de classicale
vergadering.
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l.

Voorlichting beroepingswerk: Het breed moderamen ondersteunt vacante gemeenten
graag bij het beroepingswerk. De gemeente-adviseur, de adviseur kerkbeheer en de
scriba van de classis vormen het team beroepingswerk. Als een gemeente vacant wordt,
biedt dit team een gratis voorlichtingsavond beroepingswerk aan de kerkeraad (en andere
belanghebbenden) aan. Zo willen we ertoe bijdragen dat het beroepingswerk inspirerend
en correct verloopt, en - onder Gods leiding - de juiste dominee in de juiste gemeente
terecht komt.
Advies: Naast de gemeente-adviseur en de adviseur kerkbeheer is het breed moderamen
aanspreekpunt voor allerhande bestuurlijke en kerkordelijke vragen van kerkeraden.
Gevraagd (en een enkele keer ongevraagd) geven we graag informatie en advies.

2. De verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de kerk
en de verantwoordelijkheid van de kerk voor de gemeenten.
De classicale vergadering vormt het scharnier tussen de plaatselijke
gemeenten en de landelijke kerk. Het beleid van de landelijk kerk kunnen
wij niet zelf voorzien / plannen en dus niet opnemen in ons beleidsplan;
daarom geven we in het vervolg voorbeelden uit het recente verleden als
illustratie.

a.
b.

c.

d.

Vragen aan de synode: Gemeenten / kerkeraden kunnen in de classicale vergadering
vragen aan de orde stellen, die door de classicale vergadering worden doorgegeven aan
de landelijke kerk (zoals in de afgelopen tijd vragen over de permanente educatie)
Consideraties: De classicale vergadering heeft tot taak het geven van consideraties over
haar door de generale synode voorgelegde vragen van belijden en kerkorde (ordinantie 415-1). Bij gecompliceerde wijzigingsvoorstellen kan het breed moderamen vooraf
informatie verstrekken aan de kerkeraden. In alle gevallen worden de kerkeraden
uitgenodigd om hun mening te vormen en kenbaar te maken aan / in de classicale
vergadering. Tenslotte is het de classicale vergadering die in eigen verantwoordelijkheid
beraadslaagt en antwoordt aan de generale synode.
Afgevaardigde naar de synode. In de classicale vergadering rapporteert onze
afgevaardigde naar de generale synode, zo mogelijk (ook) schriftelijk. Daardoor horen we
uit de eerste hand waar de generale synode mee bezig is. De afgevaardigde kan zijn /
haar voordeel doen met de reacties uit de classicale vergadering, zij het dat hij / zij in de
generale synode handelt zonder last of ruggespraak (ordinantie 4-3-2).
Landelijke publicaties: Publicaties en thema's van de landelijke kerk kunnen een
stimulans zijn voor het geloofsgesprek in de gemeenten en het kerkelijk gesprek in de
classicale vergadering (zoals in de afgelopen jaren de brochure De Hartslag van het
Leven en de introductie van het nieuwe Liedboek).
e. CRO: De vier classicale vergaderingen van Zeeland werken samen
in het Classicaal-Regionaal Overlegorgaan Zeeland (CRO ordinantie 4-19). Dat wordt bemenst door twee personen uit elk van
de brede moderamina. In het CRO delen de classicale
vergaderingen / brede moderamina hun ervaringen. Het RCO
overlegt met de vier regionale colleges over hun werk. Het CRO
treedt op als gezicht naar buiten van de Protestantse Kerk in
Zeeland, onder meer naar de provinciale Raad van Kerken.
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De classicale vergadering heeft een enkele kerkordelijke taken (a en b). De meeste
kerkordelijke taken wijst de kerkorde toe aan het breed moderamen van de classicale
vergadering (c-n). De opsomming hieronder is niet volledig, maar betreft de meest
voorkomende kerkordelijke werkzaamheden.
a. Afvaardiging naar de synode: De classicale vergadering vaardigt één ambtsdrager uit de
classis af naar de generale synode (ordinantie 4-25-1 en 2).
b. Benoeming visitatoren: De classicale vergadering benoemt vier visitatoren in het
regionale college voor de visitatie (ordinantie 10-3-4). Dit college dient bij de classicale
vergadering een overzicht in met betrekking tot het kerkelijk leven in de door haar
gevisiteerde gemeenten binnen de classis (ordinantie 10-5-11); hiermee wordt bedoeld:
het algemene overzicht van de vierjaarlijkse visitatie-ronde.
c. Gemeentegrenzen: De grenzen van de gemeenten worden vastgesteld en gewijzigd door
het breed moderamen van de classicale vergadering (ordinantie 2-11-4).
d. Plaatselijke vereniging: Wanneer een Hervormde gemeente en een Gereformeerde kerk
zich verenigen tot een Protestantse gemeente, moet dat besluit worden goedgekeurd door
het breed moderamen van de classicale vergadering (ordinantie 2-12-4). Indien een
gemeente niet door vereniging een Protestantse gemeente kan vormen, kan het breed
moderamen die gemeente aanmerken als Protestantse gemeente (ordinantie 2-12-6). De
vorming van een nieuwe gemeente geschiedt door het breed moderamen van de
classicale vergadering; dat besluit behoeft veelal de goedkeuring van de generale synode
(ordinantie 2-13). Inmiddels is het proces van plaatselijke vereniging tot / aanmerking als
Protestantse gemeente in onze classis voor het grootste deel afgerond.
e. Verkiezing predikant: Het is het beleid van het breed moderamen om geen toestemming
te verlenen voor verkiezing van de predikant door de kerkeraad (ordinantie 3-4-7). Het is
een gezond principe dat de verkiezing van ambtsdragers (dus ook van de predikant)
geschiedt door de gemeente.
f. Approbatie beroep: Het breed moderamen verleent approbatie van een uitgebracht en
aangenomen beroep indien de vereiste stukken aanwezig zijn en indien de procedure
correct is verlopen (ordinantie 3-5-6). Wanneer een predikant uit de classis een beroep
heeft aangenomen, stuurt de kerkeraad een afschrift van de acte van losmaking aan de
scriba van de classicale vergadering.(ordinantie 3-5-5). Aan een predikant verbonden aan
een gemeente binnen de classis verleent het breed moderamen op diens verzoek eervolle
ontheffing van werkzaamheden dan wel van het ambt (ordinantie 3-26). Een predikant
verbonden aan een gemeente binnen de classis wordt door het breed moderamen
emeritus verklaard in de in de kerkorde omschreven gevallen (ordinantie 3-25).
g. Noodzaak consulent: Het is aan het breed moderamen om te beoordelen of een
kerkeraad op zijn verzoek in speciale gevallen waarin de predikant afwezig is of verhinderd
is de ambtelijke werkzaamheden te verrichten, worden bijgestaan door een consulent
(ordinantie 4-12-2). Ook dan is het de werkgemeenschap van predikanten die de
consulent aanwijst.
h. Bestuurlijk vacuum: Wanneer de helft van het aantal ambtsdragers ontbreekt of buiten
functie is, bepaalt het breed moderamen van de classicale vergadering na overleg met de
nog functionerende ambtsdragers ..., op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken
kunnen worden verricht (ordinantie 4-6-5). Het is dus niet zo - zoals wel eens wordt
gedacht - dat het breed moderamen dan in de rol van kerkeraad treedt. Wel moet het
breed moderamen in zo'n geval tijdelijk een bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze
gemeente nemen, zoveel mogelijk in samenspraak met betrokkenen.
i. Scholingsplannen: Het breed moderamen heeft een beperkte - taak inzake de permanente educatie van
predikanten en kerkelijke werkers. De predikant /
kerkelijk werker moet in het kader van de permanente
educatie een scholingsplan opstellen. De predikant /
kerkelijk werker legt voor aanvang dit scholingsplan ter
goedkeuring voor aan het breed moderamen van de
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j.

k.

l.

n.

classicale vergadering. Daartoe toetst het breed moderamen of het plan is besproken met
de kerkenraad en of is voldaan aan de voorwaarde dat het plan is gebaseerd op door de
predikant geformuleerde leervragen en groeibehoeften (Generale regeling permanente
educatie artikel 7-2 en 4). Uit de formulering blijkt duidelijk dat de verantwoordelijkheid ligt
bij de predikant / kerkelijk werker.
Vrijstelling van werkzaamheden: In geval van spanningen in een gemeente kan het
breed moderamen, na overleg met kerkeraad en predikant en visitatoren, aan een
predikant gevraagd of ongevraagd gedurende enige tijd gehele of gedeeltelijke vrijstelling
van werkzaamheden verlenen (ordinantie 3-19). "Gedurende enige tijd" betekent dat de
vrijstelling van werkzaamheden altijd getermineerd is. Nu lost vrijstelling van
werkzaamheden doorgaans geen problemen op. Daarom is het beleid van het breed
moderamen om enkel vrijstelling van werkzaamheden te verlenen indien er een concrete
verwachting van verbetering bestaat; dan wel tot het einde van een kerkordelijke
procedure (zoals in het hierna genoemde geval).
Losmaking: Op verzoek van kerkeraad of predikant, of uit eigen beweging kan het breed
moderamen, na visitatoren gehoord te hebben, aan het generale college voor de
ambtsontheffing vragen een oordeel uit te spreken over de vraag of een predikant haar /
zijn gemeente nog langer met stichting kan dienen (ordinantie 3-20). Voor de loop van de
procedure kan het breed moderamen aan de predikant vrijstelling van werkzaamheden
verlenen (zie hiervoor: ordinantie 3-19). Het generale college voor de ambtsontheffing kan
besluiten tot een zogenaamde losmaking van de predikant.
Preekconsent kerkelijk werker: De aanvraag voor een preekconsent van een kerkelijk
werker wordt ingediend bij de scriba van de classicale vergadering. Indien het breed
moderamen de aanvraag ondersteunt, zendt het de aanvraag door aan de scriba van de
kleine synode. Als het preekconsent inderdaad wordt verleend, wordt het uitgereikt door
het breed moderamen (generale regeling preekconsent artikel 6 en 7). Onze classicale
vergadering heeft er herhaaldelijk bij de synode op aangedrongen om wat royaler te zijn in
het verlenen van een preekconsent.
m. Sacramentsbevoegdheid kerkelijk werker: 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 10 (bedoeld is het hiervoor
genoemde preekconsent), 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
(ordinantie 3-12-11).
Visitatieverslagen: Visitatoren doen van hun visitaties schriftelijk verslag aan het
regionale college voor de visitatie, dat een afschrift daarvan doet toekomen aan het breed
moderamen van de betrokken classicale vergadering en aan de betrokken kerkenraden
(ordinantie 10-5-10). In tegenstelling tot het hierboven in punt 3b genoemde algemene
overzicht gaat het hier om de afzonderlijke visitatie-verslagen. Vanwege de privacy stellen
visitatoren deze verslagen enkel digitaal ter beschikking van de scriba, die ze niet verder
mag verspreiden.

Vastgesteld door de classicale vergadering van 28 november 2013.

