10.02/1

5
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Aan de Generale Synode 2019
van de Christelijke Gereformeerde Kerken,
de scriba van de roepende kerk,
Drs. J. de Heer,
Wittenstein 259,
3328 MZ Dordrecht
Betreft: Art. 44 K.O. bijlage 28
Algemene bepaling 9

20
Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

25

30

35

40

Op de najaarsvergadering van de classis Amersfoort d.d. 10 oktober 2018 werd n.a.v. de
visitatieverslagen opgemerkt dat de zogeheten pastoriegesprekken naar bijlage 28 art 44
K.O.
niet functioneren. Er blijkt geen behoefte aan. De classis gaf het moderamen opdracht dit
nader te onderzoeken bij de classispredikanten.
Deze peiling leidde begin 2019 tot het volgende resultaat:
Pastoriegesprekken
Het overgrote deel van de predikanten voelt niets voor een verplichting.
De aangevoerde redenen:
– de mogelijkheid om je uit te spreken over b.v. je kerkenraad zijn gering.
– een open contact met de kerkenraad of een plaatselijke vertrouwenscommissie
kan ook voldoen.
– het vergt te veel organisatie en tijd.
– als er echt iets aan de hand is, kun je er als visitator niet veel mee doen .
Er is b.v. geen mogelijkheid voor terugkoppeling of herhaalgesprek.
– degenen die bezoeken en bezocht worden staan vaak te dicht bij elkaar.
Is het wijs zorgen te delen met collega's ?
– wanneer een probleem op de classistafel zou moeten komen, moeten de visitatoren
mee beslissen.
– de vertrouwelijkheid wordt niet altijd goed bewaakt binnen de kerk.

10.02/2
– voor een beginnend predikant is het naast contacten met een mentor wat teveel van het
goede.
– bij echte problemen kun je zelf andere kanalen zoeken.
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Eén predikant geeft aan, voorstander van blijvende verplichting te zijn.
Een aantal predikanten geeft aan, dat het instrument op zichzelf genomen nuttig kan zijn,
maar liever geen verplichting. De visitatoren zouden steeds de mogelijkheid moeten
aanbieden.
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De classis Amersfoort heeft het resultaat van deze peiling in haar voorjaarsvergadering
besproken
en besloten, de verplichting om deze gesprekken te organiseren in haar ressort te laten
vervallen maar wel steeds de mogelijkheid aan te laten bieden door de visitatoren.
Tevens heeft zij besloten u van dit besluit in kennis te stellen met het verzoek, algemene
bepaling nr. 9 uit bijlage 28 K.O. aan te passen.
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Met broederlijke groet,
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Ds. P.D.J. Buijs, preses
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Ds. H. de Bruijne, scriba

