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Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde
Kerken in Nederland. Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen
worden met het deputaatschap administratieve ondersteuning via: dao@gkv.nl.
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1 Voorwoord
Deputaten geestelijke verzorging militairen bieden dit rapport aan de Generale Synode van
de Gereformeerde Kerken in Nederland aan.
Wij doen dat met een dubbel gevoel.
Enerzijds doen we dat met dankbaarheid. God heeft het werk van het deputaatschap t.b.v.
krijgsmachtpredikanten en gereformeerde militairen en hun thuisfront willen zegenen met
een goede voortgang. God gaf kracht en gezondheid. We konden in goede harmonie en
constructief ons werk doen.
Anderzijds doen we verslag in een gevoel van kleinheid en diep besef van afhankelijkheid.
Twee ingrijpende gebeurtenissen markeren het werk van deputaten. Het sterven van Gera
Tel raakte ons diep. En niet lang daarna werden we geconfronteerd met de schorsing en
afzetting van krijgsmachtpredikant T. Schutte. Beide gebeurtenissen maakten ons bewust
van Gods genade over ons leven.
We bieden dit rapport de kerken aan met de bede dat Gods zegen op ons werk mag rusten.

2 Samenstelling deputaatschap en persoonlijke omstandigheden
sectie krijgsmachtpredikanten
Primi
C. van Breemen, Soest
H. Emmens, Steenwijkerwold
L. Jobse, Ede
W.M. van Wijk, Deventer
B.H. Hop, Bunschoten
K. van Hoek, Nieuwleusen

aftredend
2014
2011
2011
2017
2017
2017

secundus
G.A. Rietveld, Amersfoort

sectie militairen
Primi
A. van den Berg (s), Hardenberg
G. Bijlenga, Nieuwleusen
G.H. Elzinga, Deventer
ter Veer, Zutphen

aftredend
2014
2017
2014
2014

secundi
A.J. Dekker, Zutphen
R. Lap, Deventer

Br. B.H. Hop nam de functie van voorzitter van ds. G.F. de Kimpe over.
In de verslagperiode zijn functies gewijzigd:
W.M. van Wijk werd secretaris i.p.v. C. van Breemen, terwijl deze de plaats innam van
K. van Hoek als vertegenwoordiger van het CIO-M.
Geregeld springen de secundi afgevaardigden in voor overleg en werkzaamheden.
Deputaten vergaderden vijf maal per jaar, waarbij de vergaderavond verdeeld was in een
gezamenlijk en een afzonderlijk deel. Daarnaast vergaderden de secties nog een aantal keren
zelfstandig.
Van alle vergaderingen, die werden gehouden (sectiegewijs, gezamenlijke deputaten en
samen met deputaten van CGK en NGK) werd nauwkeurig verslag gedaan.
Persoonlijke omstandigheden
Br. A.A. Sluiter en zijn vrouw zr. C. Sluiter-Helder zijn actief geweest in de CCGG. Zij zijn
beiden overleden in de loop van 2008.
Zr. Gera Tel, echtgenote van ds. Marten Tel, die eerder voorzitter was van de sectie
militairen, was als secretaresse betrokken bij het deputaatschap. Ingrijpend was het voor
alle betrokkenen, dat zij in 2009 ernstig ziek werd en door de Here ontslagen werd van haar
aardse taken door haar sterven op 5 februari 2010.

Deputaten zijn vertegenwoordigd geweest bij haar begrafenis. Haar werk voor het
deputaatschap blijft in dankbare herinnering.
Br. A. van den Berg, kapitein der mariniers b.d., werd op 29 april 2010 geëerd met de
onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

3 De werkzaamheden van het deputaatschap
1 Emeritaatgelden voor krijgsmachtpredikanten
In de verslagperiode hebben wij ons intensief bezig gehouden met de regeling omtrent de
emeritaatsgelden voor onze krijgsmachtpredikanten. Deze regeling, zoals vastgesteld door
de GS Zuidhorn 2002-2003 en gewijzigd door de GS Zwolle-Zuid 2008 (zie Acta art 72), was
ingevoerd gezien de hoogte van de VSE-uitkering ten opzichte van het ABP pensioen.
Vandaar dat een uitkering ter aanvulling op hun emeritaatsuitkering zoals vastgelegd in de
regeling C art 8. noodzakelijk werd geacht. In 2009 bleek echter dat het ABP pensioen, dat de
krijgsmachtpredikanten na hun pensionering ontvangen, samen met hun
emeritaatsuitkering in totaal hoger zal zijn dan de emeritaatsgelden die de
gemeentepredikanten na hun emeritering ontvangen. Dit heeft er toe geleid dat in het jaar
2009 de jaarlijkse uitkering door deputaten GVM aan de krijgsmachtpredikanten is gestopt.
Omdat deze materie, die alles te maken heeft met pensioenbreuk, onze (financiële) kennis te
boven ging, hebben wij hiervoor regelmatig overleg gepleegd met deputaten F&B. Gevolg van
deze besprekingen en van intern overleg heeft tot het voorstel geleid zoals opgenomen in de
conceptbesluiten (zie Bijlage 2) en wij vragen u met dit voorstel in te stemmen.
2 Contacten met krijgsmachtpredikanten (kmp’s)
Deputaten hebben geregeld schriftelijk en mondeling contact met de kmp’s. Ze bezoeken hen
op hun werkplek en de kmp’s komen in principe twee keer per jaar ter vergadering.
Dankbaar voor hun werk, vermelden we het volgende.
Ds. J.P. van Bruggen
Hij was tot mei 2010 geplaatst bij het Mariniers Trainings Commando van het Korps
Mariniers in Doorn. Hij deed actief mee in diverse trainingen. Als predikant deed hij zijn
werk in begrafenis- en herinneringsdiensten; verrichtte pastorale zorg aan zieken en
gewonden. Van juli tot december 2009 is hij uitgezonden geweest naar Uruzgan. Hij schreef
daar zelf over in columns in het Nederlands Dagblad. Ook werkte hij mee aan een TVuitzending van Zendtijd voor Kerken op 8 november 2009. Bij de telefonische nazorg waren
deputaten GVM betrokken. Sinds de uitzending is hij intensief betrokken bij nazorg.
Er is een goede band met de kerken. Ds. Van Bruggen houdt spreekbeurten over de
uitzending en gaat regelmatig voor in kerkdiensten. Hij beschouwt het als een voorrecht om
het werk van dienaar des Woord te doen namens de kerken. Sinds mei 2010 is hij geplaatst
bij School Bataljon Noord te Assen.
Ds. J.W. Veltkamp
Hij werkte tot september 2010 op de Dumoulin kazerne te Soesterberg, waar ook een School
Bijzondere Opleidingen is. Jongeren krijgen daar een soort militaire training. Hier heeft ds.
Veltkamp een sterke band mee.
Vanaf 1 september 2010 is hij als vlootpredikant (VLOP) gestationeerd in Den Helder bij de
mijnendienst. Hij werkt zich daar goed in.
Ds. Veltkamp heeft studieverlof gehad en bereidt een dissertatie voor over De Walcherse
Artikelen (1693). De promotie heeft op moment van rapportage nog niet plaats gehad.
Ds. A.H. van der Velden
Ds. Van der Velden werkte vanaf 1 jan 2008 op het Vormingscentrum in Beukbergen. Daar
verzorgde hij onder meer conferenties voor uit te zenden personeel. Ook werd hij regelmatig
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ingezet bij de adaptatiegesprekken op Kreta van personeel dat net terug kwam van hun
uitzending naar Afghanistan. Per 1 januari 2011 is ds. Van der Velden geplaatst bij het
Centraal Militair Hospitaal in Utrecht en het Militair Revalidatiecentrum in Doorn. Tevens
blijft hij een intensieve leergang (Samenwerkings Proces Begeleiding) op Beukbergen
begeleiden. Hij heeft de drie maanden durende Klinisch Pastorale Vorming gedaan op Zon en
Schild in Amersfoort. Deze cursus is een zeer goede achtergrond voor het huidige werk in
Utrecht en Doorn.
Ds. T. Schutte
Ds. Schutte was werkzaam bij School Zuid in Oirschot en op de Generaal Spoorkazerne in
Ermelo bij het daar gelegerde Pantserinfanteriebataljon.
Deputaten hebben in de afgelopen periode tot hun diepe verdriet van de kerkenraad van de
Gereformeerde Kerk te Ede-Noord bericht gekregen dat ds. T. Schutte afgezet moest worden
uit zijn ambt als predikant. Deputaten hebben hiervan bericht gedaan aan de
hoofdkrijgsmachtpredikant ds. P.M. van der Meulen. De zending van ds. Schutte is met zijn
afzetting opgehouden. Hij is geen kmp meer voor onze kerken.
Met waardering is kennis genomen van de inzet en de arbeid van ds. Schutte bij de eenheid,
waar hij diende.
3 Voorstel wijziging
N.a.v. de ontwikkelingen rond de schorsing en afzetting van ds. Schutte zijn de Regelingen A.
(Regeling van de taken en bevoegdheden van de deputaten voor de geestelijke verzorging
van militairen bij de aanstelling en begeleiding van een krijgsmachtpredikant in ‘kort of lang
verband’) en C (Regeling naar artikel 12 KO voor de positie en het functioneren van de
krijgsmachtpredikant in lang verband), zoals vastgesteld door de Generale Synode Zuidhorn
2002-2003, getoetst op hun bruikbaarheid.
Op grond van de ervaringen van deputaten, stellen wij een paar wijzigingen voor.
Voor de tekst van deze wijzigingen zie Bijlage 3 Regelingen A, B en C.
4 Contacten met CGK en NGK
Deputaten doen hun best om waar mogelijk contacten te leggen en te onderhouden met
deputaten uit andere kerken. Op 16 januari 2009 heeft er een ontmoeting met deputaten uit
de CGK en de NGK plaatsgevonden. In de CGK is er een deputaatschap voor geestelijke
verzorging militairen en er zijn drie krijgsmachtpredikanten. In de NGK is er geen
deputaatschap voor militairen, maar voor predikanten in bijzondere dienst: één
krijgsmachtpredikant, één justitiepredikant en één in de gezondheidszorg. Er is een
contactpersoon, die zitting heeft in het CIO-M, mr. drs. H.C.F van den Berg.
Geregeld is er contact met de deputaten van de CGK. Er wordt naar gestreefd om ook
intensiever met de afgevaardigden uit de NGK en de Hersteld Hervormde Kerk contact te
onderhouden.
Deputaten van de CGK willen meedoen in het organiseren van thuisfrontavonden.
Afgesproken is om twee keer per jaar een ontmoeting van betrokkenen uit de vier
kerkverbanden plaats te laten vinden.
5 Contactpersonen militairen
De vernieuwde website netwerk militairen heeft ook ten doel om de militairen te kunnen
verwijzen naar een plaatselijke kerk. Daarom moet de website ook actuele gegevens
bevatten betreffende contactpersonen militairen in respectieve gemeentes binnen onze
kerken. Daarom hebben deputaten gemeend de kerken aan te schrijven en hen te verzoeken
in voorkomend geval alsnog contactpersonen militairen aan te stellen. Daarmee zijn
deputaten dus teruggekomen op een eerder besluit zoals in ons rapport aan de GS Zwolle
Zuid 2008 gemeld. Van de 280 gemeentes die zijn aangeschreven zijn op het moment van dit
schrijven 206 reacties ontvangen.
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6 Netwerk-site voor militairen
In oktober 2009 werd het netwerk voor militairen door middel van een beveiligde website
operationeel: http://www.netwerk.militairen.gkv.nl.
Het netwerk voorziet in een behoefte. Militairen en contactpersonen kunnen zich aanmelden.
Eenmaal aangemeld krijgt men een wachtwoord waarna men kan inloggen. Vervolgens biedt
de website informatie op welke kazernes, inrichtingen en schepen overige aangemelde
militairen geplaatst zijn. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid om te zien of iemand al dan niet
uitgezonden is, waarheen en voor welke periode. Op 23 november 2010 hebben deputaten
GVM van de CGK verzocht of het wellicht mogelijk zou zijn om de internetactiviteiten te
bundelen. Onze website geeft duidelijke en gestructureerde informatie. Onderzocht zal
worden of dit wenselijk en mogelijk is.
De website www.militairen.gkv.nl heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Er zijn nieuwe
actuele foto’s geplaatst en de opzet en inhoud is overzichtelijker ingericht.
7 Conferentie 9-10 oktober 2009
Op 9 en 10 oktober 2009 is er een conferentie gehouden van deputaten en
krijgsmachtpredikanten. Bij de deelnemers waren ook deputaten en krijgsmachtpredikanten
van de CGK. De conferentie was bemoedigend door onderlinge kennismaking en de lezing
van de prof. dr. G.C. den Hertog. Minister van defensie E. van Middelkoop hield een causerie
over de ontwikkelingen bij Defensie.
8 Ontmoetingsdag voor Gereformeerde militairen en contactpersonen
Deputaten organiseren zo de Heer wil op 9 april 2011 een ontmoetingsdag voor militairen en
contactpersonen militairen. De heer E. van Middelkoop is uitgenodigd om als gastspreker
aanwezig te zijn. Deputaten zijn bezig met de verdere organisatie en invulling van een aantal
workshops aansluitend op het referaat van de gastspreker. Het thema voor deze conferentie
is “Christelijke rechtvaardiging voor vredesoperaties” . Deze dag zal gehouden worden in
kerkgebouw het Morgenlicht te Hardenberg.
9 Thuisfrontavonden
Gedurende de afgelopen periode werden vijf thuisfrontavonden georganiseerd, waarvan één
wegens gebrek aan belangstelling moest worden geannuleerd. De organisatie ervan vindt
plaats in samenwerking met deputaten CGK en NGK. Tussen de 35 en 55 personen bezochten
de overige thuisfrontavonden.
Per thuisfrontavond was een gastspreker uitgenodigd waarna informeel samenzijn de
boventoon voerde. Hierbij konden ervaringen met elkaar gedeeld worden en kon men elkaar
als geloofsgenoten tot steun zijn.
10 Begeleiding bij plaatsing in het buitenland
De sectie militairen heeft voor zover mogelijk militairen, die voor een langere periode in het
buitenland zijn geplaatst, daarbij begeleid. Hierbij zij opgemerkt dat aanmelding van
militairen die naar het buitenland werden overgeplaatst minimaal is geweest in de periode
tussen 2008 en 2010. De sectie militairen voorziet in een coördinator buitenland.
11 CIO-M
Het CIO-M is een subcommissie van het CIO (Interkerkelijk Contact In Overheidszaken),
waarbij de M staat voor Militair. Het CIO-M is een intermediair tussen de kerken en de
krijgsmacht, waarin 12 kerkgenootschappen gezamenlijk de belangen behartigen van de
protestantse geestelijke verzorging (PGV) binnen Defensie. Zie www.cioweb.nl
Namens onze kerken is in oktober 2008 ds. K. van Hoek aangetreden als vertegenwoordiger
in het CIO-M. Hij volgde ds. W. Tiekstra op, die dit werk ruim 10 jaar gedaan heeft.
Halverwege de verslagperiode kon ds. van Hoek deze taak niet meer vervullen naast zijn
taken in de gemeente en als lid van het deputaatschap. Vanaf maart 2010 heeft ds. C. van
Breemen deze taak overgenomen.
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In de periode 2008-2010 heeft het CIO-M regelmatig vergaderd, eens per maand. De
belangrijkste punten worden hier vermeld.
1. Het voorzitterschap van het CIO-M is sinds augustus 2008 in de bekwame handen van
generaal b.d. M.A. van Ulden (lid van de PKN). Ambtelijk secretaris is de heer
J.H. Coenraad, die deze functie in 2009 overnam van mevr. ds. H.V.A. van Dunné.
2. Namens het CIO-M volgt dhr. van Ulden kritisch de reorganisatie van de Diensten
Geestelijke Verzorging (DGV), nl. RKK, Protestants, Humanistisch, Joods, Hindoe en sinds
2009 Islamitisch. Voorkomen moet worden dat het eigene van de PGV verwordt tot een
grootste gemene deler-identiteit, waarbij kleinere diensten een verlammende
uitwerking krijgen op het werk van de eigen geestelijk verzorgers.
3. De hoofdkrijgsmachtpredikant (HKP) is Kol. ds. P.M. van der Meulen. Hij maakt geen deel
uit van het CIO-M, maar rapporteert op de vergaderingen het wel en wee van PGV en van
de KMP’s, m.n. zij die naar Afghanistan uitgezonden zijn geweest. Zij mochten allen
behouden thuiskomen; onder hen was ook ds. J.P. van Bruggen. Deputaten hebben
ds. Van der Meulen leren kennen en waarderen als een zeer betrokken HKP die graag de
geestelijke dimensie van het werk van de KMP’s als dienaren van Christus bevordert.
4. De formatieomvang van de Diensten Geestelijke Verzorging staat op 150 geestelijk
verzorgers. Daaronder 53 dominees van de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging
bij de Krijgsmacht, waarvan 4 uit de GKv. Werving en selectie kunnen hooguit voorzien
in eventueel openvallende plaatsen. In de afgelopen periode zijn uit de GKv geen nieuwe
KMP’s benoemd.
5. In 2009 kreeg het CIO-M te maken met ophef rond vermeende homohealings door een
KMP uit de Pinkstergemeenten (ook bij het CIO-M). Het bericht bleek onjuist te zijn en
was door iemand van de humanistische GV de wereld in geholpen. Na gesprekken en
excuses aan het CIO-M is de zaak bijgelegd.
6. Het CIO-M heeft najaar 2010 kennis genomen van bezuinigingen die deze keer niet aan
de DGV voorbij zullen gaan. De HKP vertrouwt erop dat er geen gedwongen ontslagen
nodig zijn onder de geestelijk verzorgers. Maar inkrimping onder burgerpersoneel lijkt
niet denkbeeldig.
7. Jaarlijks belegt het CIO-M een conferentie voor de KMP’s. In 2008 was het thema
‘Communicatie met jongeren’; in 2009 was het thema ‘Vuile handen vouwen’ over de
militaire ethiek’; en in 2010 was er een conferentie in België (Ieper). De CIO-Mafgevaardigden proberen daar zoveel mogelijk bij te zijn voor het contact met de KMP’s.
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Bijlagen
1 Opdracht GS Zwolle-Zuid 2008
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 en kerkrecht en kerkorde;
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 binnenen 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;
m. van hun arbeid aan de volgende generale synode rapport uit te brengen.
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2 Voorstel nieuwe opdracht
Deputaten stellen de synode voor het volgende te besluiten:
1.
2.

3.

deputaten eenzelfde opdracht te geven als geformuleerd in Bijlage 1;
de volgende regeling ten aanzien van de emeritering van KMP’s vast te stellen:
a. 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;
b. (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;
c. 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;
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.
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Regeling B parallel C artikel 5
De predikant houdt zich in zijn arbeid aan de bepalingen van de kerkorde van de
Gereformeerde Kerken en aan de besluiten van de generale synoden die voor zijn
functioneren van belang zijn, met inachtneming van de van overheidswege geldende
voorschriften. Ook weet hij zich voor zijn werkzaamheden geroepen zich te gedragen
overeenkomstig de beroepscode die door de predikantenvereniging is aangenomen.
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 10 -15
Artikel 10
De predikant staat voor zijn arbeid als krijgsmachtpredikant onder toezicht van de bevoegde
militaire instanties en is onderworpen aan de door deze te geven regelingen en instructies.
De kerkenraad oefent volgens de geldende kerkelijke regels en met inachtneming van de
bepalingen van deze 'Regeling' het kerkelijk toezicht en zo nodig de kerkelijke tucht over de
predikant uit.
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.
[nieuw artikel 12 en 13]
Artikel 12
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. De
hoofdkrijgsmachtpredikant overlegt intern bij Defensie over de arbeidsrechtelijke
consequenties.
Artikel 13
Een afzetting van de predikant heeft tot gevolg, dat een eind komt aan zijn zending als
predikant naar Defensie. Daarmee vervalt de grond van zijn functie als krijgsmachtpredikant.
Defensie zal hem daarop met inachtneming van het geldende interne arbeidsrecht uit zijn
functie als krijgsmachtpredikant ontslaan.
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[nieuw artikel 14 uit oud artikel 13 slotbepaling]
Artikel 14
Als genabuurde kerk in een procedure naar artikel 79 K.O. fungeert de kerk te .............. Als
classis volgens artikel 79 K.O. en als beroepsinstantie naar artikel 31 K.O. fungeert de classis
................ van de Gereformeerde Kerken.
Artikel 15
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.
art 13- 16 nieuw nummeren art 16-19

3 Regelingen A, B en C
Regeling A
Regeling van de taken en bevoegdheden van de deputaten voor de
geestelijke verzorging van militairen bij de aanstelling en
begeleiding van een krijgsmachtpredikant in ‘kort of lang verband’
Artikel 1
De deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen, benoemd door de generale
synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (hierna: de deputaten) dragen aan de
bevoegde militaire instanties een door hen geschikt geachte predikant (hierna: de predikant)
ter benoeming tot krijgsmacht- predikant voor. Zij doen dit niet dan nadat deze heeft
toegezegd een eventuele benoeming te zullen aannemen en nadat zijn kerkenraad (hierna:
de kerkenraad) zich bereid heeft verklaard hem voor de dienst als krijgsmachtpredikant een
bijzondere opdracht te geven.
Artikel 2
Nadat de predikant is voorgedragen voor benoeming tot geestelijk verzorger bij de
krijgsmacht, zen- den de deputaten zo spoedig mogelijk het concept van de ‘Regeling naar
artikel 12 KO voor de positie en het functioneren van de krijgsmachtpredikant in kort of lang
verband’ (hierna: de ‘Regeling’) toe aan de kerkenraad, waarna deze de nader ingevulde
‘Regeling’ voor zijn predikant ter goedkeuring aan de classis . . . . van de Gereformeerde
Kerken (hierna: de classis) voorlegt.
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.
Artikel 4
In de ‘Regeling’ wordt vastgelegd, welke speciale verplichtingen de predikant heeft ten
behoeve van het werk dat de Gereformeerde Kerken gezamenlijk doen voor de geestelijke
verzorging van militairen door middel van haar deputaten.
Artikel 5
Wanneer de deputaten van mening zijn dat in enig opzicht kritiek op of correctie van de
arbeid van de predikant noodzakelijk is, nemen zij daarover met de predikant contact op.
Bereiken de deputaten en de predikant in enige zaak geen overeenstemming, dan maken de
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deputaten schriftelijk aan de kerken- raad hun oordeel in dezen bekend. Van dit oordeel
zenden zij een afschrift aan de predikant.
Artikel 6
Wanneer de deputaten van oordeel zijn, dat er maatregelen van tucht tegen de predikant
nodig zijn, dan doen zij dit schriftelijk met redenen omkleed aan de kerkenraad weten. Van
dit oordeel zenden zij een afschrift aan de predikant.
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.
Artikel 8
De deputaten treden indien nodig of gewenst op als belangenbehartiger in algemene zin voor
de predikant.
Artikel 9
Tot de taken en bevoegdheden van de deputaten ten aanzien van een krijgsmachtpredikant
in lang ver- band behoort voorts alles wat in de ‘Regeling’ als zodanig wordt genoemd en
daaruit naar redelijkheid en billijkheid voortvloeit.

Regeling B
Regeling naar artikel 12 KO voor de positie en het functioneren van
de krijgsmachtpredikant in kort verband
Artikel 1
De raad van de Gereformeerde Kerk te . . . . (hierna: de kerkenraad) stelt zijn predikant ds.
N.N. (hierna: de predikant), gezien zijn benoeming tot krijgsmachtpredikant met ingang van .
. . . vrij van alle arbeid als gewoon dienaar van het Woord en geeft hem naar artikel 12 KO de
opdracht om een functie als krijgsmachtpredikant in kort verband te gaan vervullen.
Artikel 2
Het doel van de kerkelijke opdracht aan de predikant is, dat hij binnen het kader van de
taken en instructies die de overheid hem geeft en van de mogelijkheden die zij hem biedt,
met het Woord van God arbeidt onder hen die in militaire dienst zijn.
Artikel 3
De vrijstelling en de opdracht gelden voor een bepaalde tijd. Deze periode komt overeen met
de periode waarvoor de predikant tot krijgsmachtpredikant is benoemd. Deze vrijstelling en
opdracht kunnen voor een bepaalde tijd worden verlengd, onder goedkeuring van de door
de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland voor de geestelijke
verzorging van militairen benoemde deputaten (hierna: de deputaten).
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;
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c.
d.
e.

het deelnemen aan de ondersteuning van gereformeerde (reserve-)
krijgsmachtpredikanten;
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;
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.

Artikel 5
De predikant houdt zich in zijn arbeid aan de bepalingen van de kerkorde van de
Gereformeerde Kerken en aan de besluiten van de generale synoden die voor zijn
functioneren van belang zijn, met inachtneming van de van overheidswege geldende
voorschriften. Ook weet hij zich voor zijn werkzaamheden geroepen zich te gedragen
overeenkomstig de beroepscode die door de predikantenvereniging is aangenomen.
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.
Artikel 7
De predikant verricht geen bezoldigde kerkelijke of andere arbeid naast zijn taak als
krijgsmacht- predikant zonder toestemming van de kerkenraad.
Artikel 8
De kerkenraad stelt zich garant voor het levensonderhoud van de predikant en zijn gezin
naar de artikelen 11 en 13 KO. Hij zegt aan de predikant als traktement minimaal het bedrag
toe, dat als traktement geldt voor de predikant die in gewone dienst aan de kerk te . . . . is
verbonden c.q. wordt beroepen. Op dat bedrag wordt het salaris dat de predikant als
krijgsmachtpredikant ontvangt in mindering gebracht. De nadere invulling en de eventuele
emolumenten worden geregeld in een bijlage bij deze ‘Regeling’, die geacht wordt daarvan
onderdeel uit te maken.
Artikel 9
Het is de predikant toegestaan zich met zijn gezin elders te vestigen. Hij wordt lid van de
Gereformeerde Kerk ter plaatse. Bij zijn binnenkomst daar verstrekt hij een kopie van deze
‘Regeling’ aan de kerkenraad van die kerk.
Artikel 10
De predikant staat voor zijn arbeid als krijgsmachtpredikant onder toezicht van de bevoegde
militaire instanties en is onderworpen aan de door deze te geven regelingen en instructies.
De kerkenraad oefent volgens de geldende kerkelijke regels en met inachtneming van de
bepalingen van deze 'Regeling' het kerkelijk toezicht en zo nodig de kerkelijke tucht over de
predikant uit.
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.
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Artikel 12
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. De
hoofdkrijgsmachtpredikant overlegt intern bij Defensie over de arbeidsrechtelijke
consequenties.
Artikel 13
Een afzetting van de predikant heeft tot gevolg, dat een eind komt aan zijn zending als
predikant naar Defensie. Daarmee vervalt de grond van zijn functie als krijgsmachtpredikant.
Defensie zal hem daarop met inachtneming van het geldende interne arbeidsrecht uit zijn
functie als krijgsmachtpredikant ontslaan.
Artikel 14
Als genabuurde kerk in een procedure naar artikel 79 KO fungeert de kerk te . . . . Als classis
volgens artikel 79 KO en als beroepsinstantie naar artikel 31 KO fungeert de classis . . . . van
de Gereformeerde Kerken.
Artikel 15
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.
Artikel 16
Wanneer de artikelen 14 of 15 KO op de verbintenis tussen de predikant en de kerk te . . . .
dienen te worden toegepast, zijn de in de Gereformeerde Kerken in Nederland daarvoor
geldende regelingen van kracht.
Artikel 17
Wanneer de predikant tussentijds ontslag krijgt, anders dan volgens de artikelen 6 en 7, 13,
15 of 79 KO, of wanneer bij het verstrijken van de bepaalde termijn geen verlenging daarvan
plaatsvindt, treft de kerkenraad alle maatregelen die nodig zijn om hem als predikant in één
van de gereformeerde kerken zijn dienst te laten voortzetten. Wanneer de predikant binnen
een jaar na zijn buitendienststelling niet aan een andere kerk is verbonden, wordt zijn
positie door de kerkenraad nader geregeld met voorafgaande goedkeuring van de classis en
de deputaten van de particuliere synode, zulks met inachtneming van het hierna in artikel 16
bepaalde.
Artikel 18
In de tijd dat de predikant zijn taak als krijgsmachtpredikant heeft beëindigd en hij nog niet
aan een andere gemeente is verbonden, blijft de kerkenraad verantwoordelijk voor zijn
levensonderhoud conform het bepaalde in artikel 8 van deze ‘Regeling’. Eventuele inkomsten
uit arbeid worden op het door de kerk uit te keren bedrag in mindering gebracht.
Onkostenvergoedingen waarvoor geen aantoonbare grond meer bestaat, kunnen eveneens
in mindering worden gebracht. In de bedoelde periode kan de kerkenraad aan de predikant
vervangende kerkelijke arbeid opdragen of van hem vragen andere passende arbeid te
verrichten.
Artikel 19
Wanneer er bij de uitvoering van deze ‘Regeling’ tussen de kerkenraad en/of de predikant
en/of de deputaten een niet onderling op te lossen meningsverschil ontstaat, wordt de
classis . . . . van de Gereformeerde Kerken om een uitspraak over het geschil gevraagd. Haar
uitspraak is voor alle partijen bindend, behoudens het recht van appèl naar artikel 31 KO.
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Artikel 20
In gevallen waarin deze ‘Regeling’ niet voorziet, beslist de kerkenraad, onverminderd de
mogelijkheid van beroep op meerdere vergaderingen naar artikel 31 KO.

Regeling C
Regeling naar artikel 12 KO voor de positie en het functioneren van
de krijgsmachtpredikant in lang verband
Artikel 1
De raad van de Gereformeerde Kerk te . . . . (hierna: de kerkenraad) stelt zijn predikant ds.
N.N. (hierna: de predikant), gezien zijn benoeming tot krijgsmachtpredikant met ingang van
. . . . vrij van alle arbeid als gewoon dienaar van het Woord en geeft hem naar artikel 12 KO
de opdracht om een functie als krijgsmachtpredikant in lang verband te gaan vervullen.
Artikel 2
Het doel van de kerkelijke opdracht aan de predikant is, dat hij binnen het kader van de
taken en instructies die de overheid hem geeft en van de mogelijkheden die zij hem biedt,
met het Woord van God arbeidt onder hen die in militaire dienst zijn.
Artikel 3
De vrijstelling en de opdracht gelden voor onbepaalde tijd. Zij vinden plaats nadat de
goedkeuring is verkregen van de door de generale synode van de Gereformeerde Kerken in
Nederland voor de geestelijke verzorging van militairen benoemde deputaten (hierna: de
deputaten).
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.
Artikel 5
De predikant houdt zich in zijn arbeid aan de bepalingen van de kerkorde van de
Gereformeerde Kerken en aan de besluiten van de generale synoden die voor zijn
functioneren van belang zijn, met inachtneming van de van overheidswege geldende
voorschriften. Ook weet hij zich voor zijn werkzaamheden geroepen zich te gedragen
overeenkomstig de beroepscode die door de predikantenvereniging is aangenomen.
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
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d.

noodzakelijk acht voor zijn functioneren als aan de gemeente verbonden
krijgsmachtpredikant;
hij informeert de gemeente één keer per jaar op aanwijzen van de kerkenraad
mondeling of schriftelijk over zijn werk.

Artikel 7
De predikant verricht geen bezoldigde kerkelijke of andere arbeid naast zijn taak als
krijgsmacht- predikant zonder toestemming van de kerkenraad.
Artikel 8
De kerkenraad is na indiensttreding van de predikant bij defensie niet meer
verantwoordelijk voor het levensonderhoud van de predikant en zijn gezin naar de artikelen
11 en 13 KO, onder voorbehoud dat met de Vereniging Samenwerking Emeritering goede
afspraken gemaakt zijn over de pensioen- overdracht.
Artikel 9
Het is de predikant toegestaan zich met zijn gezin elders te vestigen. Hij wordt lid van de
Gereformeerde Kerk ter plaatse. Bij zijn binnenkomst daar verstrekt hij een kopie van deze
‘Regeling’ aan de kerkenraad van die kerk.
Artikel 10
De predikant staat voor zijn arbeid als krijgsmachtpredikant onder toezicht van de bevoegde
militaire instanties en is onderworpen aan de door deze te geven regelingen en instructies.
De kerkenraad oefent volgens de geldende kerkelijke regels en met inachtneming van de
bepalingen van deze 'Regeling' het kerkelijk toezicht en zo nodig de kerkelijke tucht over de
predikant uit.
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
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. De
hoofdkrijgsmachtpredikant overlegt intern bij Defensie over de arbeidsrechtelijke
consequenties.
Artikel 13
Een afzetting van de predikant heeft tot gevolg, dat een eind komt aan zijn zending als
predikant naar Defensie. Daarmee vervalt de grond van zijn functie als krijgsmachtpredikant.
Defensie zal hem daarop met inachtneming van het geldende interne arbeidsrecht uit zijn
functie als krijgsmachtpredikant ontslaan.
Artikel 14
Als genabuurde kerk in een procedure naar artikel 79 KO fungeert de kerk te . . . .
Als classis volgens artikel 79 KO en als beroepsinstantie naar artikel 31 KO fungeert de
classis . . . . van de Gereformeerde Kerken.
Artikel 15
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
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vanuit de GKv als krijgsmachtpredikant onmiddellijk een einde. Ook verliest hij alle aan zijn
predikantschap door de kerk verbonden rechten.
Artikel 16
Wanneer de artikelen 13, 14 of 15 KO op de verbintenis tussen de predikant en de kerk te . . .
dienen te worden toegepast, zijn de in de Gereformeerde Kerken in Nederland daarvoor
geldende regelingen van kracht.
Artikel 17
Wanneer de predikant tussentijds ontslag krijgt, anders dan volgens de artikelen 6 en 7, 13,
15 of 79 KO, wanneer bij het verstrijken van een bepaalde termijn geen verlenging hiervan
plaatsvindt, treft de kerkenraad alle maatregelen die nodig zijn om hem als predikant in één
van de Gereformeerde Kerken zijn dienst te laten voortzetten. Wanneer de predikant binnen
een jaar na zijn buitendienststelling niet aan een andere kerk is verbonden, wordt zijn
positie door de kerkenraad nader geregeld met voorafgaande goedkeuring van de classis en
de deputaten van de particuliere synode, zulks met inachtneming van het hierna in artikel 15
bepaalde.
Artikel 18
Wanneer er bij de uitvoering van deze ‘Regeling’ tussen de kerkenraad en/of de predikant
en/of de deputaten een niet onderling op te lossen meningsverschil ontstaat, wordt de
classis . . . . van de Gereformeerde Kerken om een uitspraak over het geschil gevraagd. Haar
uitspraak is voor alle partijen bindend, behoudens het recht van appèl naar artikel 31 KO.
Artikel 19
In gevallen waarin deze ‘Regeling’ niet voorziet, beslist de kerkenraad, onverminderd de
mogelijkheid van beroep op meerdere vergaderingen naar artikel 31 KO.
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