Besluiten GVM (27 mei 2011)
Artikel
Deputaten Geestelijke Verzorging Militairen
Materiaal:
rapport deputaten geestelijke verzorging militairen.
Besluit 1:
deputaten decharge te verlenen.
Besluit 2:
opnieuw deputaten te benoemen, verdeeld over de secties krijgsmachtpredikanten en militairen, met de
volgende opdracht:
Sectie krijgsmachtpredikanten:
a.
als instantie te fungeren waaraan de overheid (c.q. de hoofdkrijgsmachtpredikant) mededeling kan
doen, indien zij een of meer krijgsmachtpredikanten uit de gereformeerde kerken wenst;
b.
de ontwikkeling in de (geestelijke verzorging binnen de) krijgsmacht zo nauwkeurig mogelijk te
volgen, te toetsen en zo nodig daarop in te spelen;
c.
een nauw contact met de hoofdkrijgsmachtpredikant te onderhouden om zo mogelijk tot goede
afspraken te komen voor een verantwoord functioneren van door onze kerken uitgezonden
krijgsmachtpredikanten;
d.
het lidmaatschap van de CIO-M te continueren en daarin naar vermogen een constructieve bijdrage
te leveren;
e.
ijverig te zoeken naar predikanten die geschikt en bereid zijn de functie van krijgsmachtpredikant
te vervullen en zo te komen tot een bezetting van de plaatsen die voor gereformeerde predikanten
beschikbaar zijn. Daarbij dient gehandeld te worden conform de door de Generale Synode Zuidhorn
2002-2003 vastgestelde en door de GS van Amersfoort-Centrum 2005 bevestigde regelingen A, B
en C;
f.
ten aanzien van hun arbeid zo nodig met voorstellen te komen in overleg met deputaten relatie
kerk en overheid;
g.
geregeld contact te onderhouden met de krijgsmachtpredikanten om van hen rapport te ontvangen
van hun werkzaamheden, hen bij te staan in de uitoefening van hun functie en van hen informatie te
ontvangen over de stand van zaken.
Sectie militairen:
h.
het opzetten en onderhouden van een netwerk van gereformeerde militairen in binnen- en
buitenland;
i.
het onderhouden van contacten met het thuisfront van gereformeerde militairen, met inschakeling
van de thuiskerken;
j.
het begeleiden van gereformeerde militairen bij hun plaatsing in of uitzending naar het buitenland.
Algemeen:
k.
het organiseren van bijeenkomsten waarin militairen toegerust worden voor hun taak als christen
bij Defensie;
l.
het, op basis van bestudering van de ontwikkelingen binnen de krijgsmacht, opstellen van nota's en
adviezen, die in de contacten met de hoofdkrijgsmachtpredikant en bij de deelname aan de CIO-M
een constructieve bijdrage aan de geestelijke verzorging van militairen kunnen betekenen.
Besluit 3:
de volgende regeling ten aanzien van de emeritering van krijgsmachtpredikanten vast te stellen:

a.

b.

c.

gezien een groot aantal onzekere factoren met betrekking tot de hoogte van de emeritaatsgelden
van de krijgsmachtpredikant, af te wachten tot het tijdstip van emeritering, alvorens een regeling te
treffen over de hoogte van zijn uitkering;
(conform het gestelde in regeling C art. 8 het tweede gedeelte) dat de kerken gezamenlijk
aansprakelijk zijn voor de financiële positie van de krijgsmachtpredikant bij ontslag uit het
krijgsmachtpredikantschap, anders dan door verwijtbaar gedrag;
dat het totaal van de emeritaatsuitkering en het ABP-pensioen van de geëmeriteerde
krijgsmachtpredikant niet lager zal zijn dan de uitkering die een gemeentepredikant met een
overeenkomstig aantal dienstjaren bij zijn emeritaat gemiddeld ontvangt.

Besluit 4:
de Regeling A artikelen 3 en 7, Regeling B en C artikelen 4-6, 10-15 als volgt te wijzigen (wijzigingen
cursief weergegeven):
Regeling A artikel 3
De deputaten regelen en begeleiden voor zover nodig de speciale toerusting van de predikant. Zij staan
hem verder met raad en daad terzijde. Daartoe bezoeken zij hem minstens één keer per jaar op zijn
standplaats en spreken zij twee keer per jaar met hem over zijn arbeid, mede aan de hand van zijn
jaarlijkse rapport aan de kerkenraad. Tevens nodigen zij hem uit voor elke vergadering die zij houden en
informeren zij hem regelmatig over hun arbeid.
Regeling A artikel 7
Wanneer de predikant niet langer voldoet aan de vereisten die gelden voor een gereformeerde
krijgsmachtpredikant, delen de deputaten dit, na overleg met de predikant, zo spoedig mogelijk aan de
bevoegde militaire instanties mede. Van deze mededeling zenden zij een afschrift aan de predikant.
Zij nemen contact op met de militaire instanties voor een passende beëindiging van zijn werk als
krijgsmachtpredikant, voor zover dit tot hun taak en bevoegdheid behoort. Zij doen dit ook in een situatie
waarin door initiatief van de zijde van de militaire instanties tussentijds aan het
krijgsmachtpredikantschap een einde komt.
Regeling B parallel C artikel 4
Behalve de hem door de hoofdlegerpredikant opgedragen taken vervult de predikant ten behoeve van het
werk dat de Gereformeerde kerken gezamenlijk doen voor de geestelijke verzorging van militairen de
taken die aan dat doel dienstbaar zijn, zoals:
a.
het mede verzorgen van de toerusting van toekomstige krijgsmachtpredikanten uit de
Gereformeerde kerken;
b.
het deelnemen aan de begeleiding van conferenties en thuisfrontavonden voor gereformeerde
militairen;
c.
het deelnemen aan de ondersteuning van gereformeerde (reserve-) krijgsmachtpredikanten;
d.
het twee keer per jaar informeren van de deputaten inzake zijn arbeid en het met hen bespreken
van zijn werk aan de hand van zijn jaarrapport aan de kerkenraad;
e.
het adviseren van de vergadering van deputaten, zo vaak deze zijn advies noodzakelijk achten en
het tenminste eenmaal per jaar bijwonen van de vergaderingen van deputaten.
Regeling B parallel C artikel 6
De predikant onderhoudt de band met de kerk waaraan hij is verbonden, op de volgende wijze:
a.
hij brengt één keer per jaar schriftelijk rapport uit aan de kerkenraad over zijn werkzaamheden;
b.
hij gaat ten minste vier keer per jaar, tenzij zijn dienst als krijgsmachtpredikant dit verhindert, voor
in een kerkdienst, daartoe door zijn kerkenraad uitgenodigd;
c.
hij is zo mogelijk aanwezig in de vergadering van de kerkenraad waarin deze zijn rapportage
behandelt en verder zo vaak de kerkenraad zijn aanwezigheid noodzakelijk acht voor zijn
functioneren als aan de gemeente verbonden krijgsmachtpredikant;

d.

hij informeert de gemeente één keer per jaar op aanwijzen van de kerkenraad mondeling of
schriftelijk over zijn werk.

Regeling B parallel C artikel 11 -13
Artikel 11
Wanneer de kerkenraad besluit om over de predikant naar de geldende regels kerkelijke tucht te oefenen,
doet hij hiervan onverwijld schriftelijk mededeling aan de predikant en aan deputaten [weglaten: en aan
de hoofdkrijgsmachtpredikant]. Indien de predikant elders woont, wordt aan de kerkenraad van de kerk
van welke de predikant lid is mededeling gedaan. Deputaten delen de schorsing of afzetting z.s.m.
schriftelijk mee aan de hoofdkrijgsmachtpredikant.
Artikel 12 (voorheen: art 11b)
Een schorsing van de predikant heeft tot gevolg, dat deputaten met de hoofdkrijgsmachtpredikant overleg
voeren over de consequenties van de schorsing voor de werkzaamheden van betrokkene als
krijgsmachtpredikant. Afhankelijk van de redenen tot schorsing kan dit inhouden dat kerkelijke dan wel
sociale aspecten van het werk als krijgsmachtpredikant gedurende de termijn van de schorsing worden
stopgezet, dan wel dat betrokkene gedurende de termijn van schorsing geheel van zijn taken wordt ontheven.
[rest van art. 11 (oud) vervalt].
Artikel 13 (voorheen art. 12)
Wanneer de predikant ophoudt lid van de gereformeerde kerken te zijn, laat hij dit onverwijld aan de
kerkenraad en aan de deputaten weten. Deputaten melden dit onverwijld schriftelijk aan de
hoofdkrijgsmachtpredikant. Op grond hiervan komt aan zijn zending vanuit de GKv als
krijgsmachtpredikant onmiddellijk een einde. Ook verliest hij alle aan zijn predikantschap door de kerk
verbonden rechten.
Overige artikelen hernummeren.
Besluit 5:
deputaten een budget te verlenen voor 2012 van € 7.000,--, voor 2013 van € 8.900,-- en voor 2014 van
€ 7.000,--. Het totale budget komt daarmee op € 22.900,--.

