11.00/1
Rapport 1 van commissie 7 inzake de ontvankelijkheid van appels en
revisieverzoeken
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Uw commissie heeft de ontvangen appels en revisieverzoeken getoetst op
ontvankelijkheid. Van diverse aangekondigde revisieverzoeken is geen uitwerking
ontvangen. Dit betreft:
- 11.02 CGK Urk-Ichthus: revisieverzoek minimumbijdrage;
- 11.03 J.P. Boiten: appel;
- 11.04 PS van het Westen: revisieverzoek rentmeesterschap en duurzaamheid;
- 11.08 (deels) CGK Zwolle: revisieverzoeken wijziging IRA, dans en drama en
onderzoek kerkjeugd en onderwijs (de uitwerking van het revisieverzoek inzake nietchristelijk-gereformeerde ambtsdragers is wel ontvangen [11.19]);
- 11.12 CGKV Woerden: revisieverzoek GTU.
Een aangekondigd revisieverzoek door de classis Leeuwarden werd later ingetrokken
(11.10/11.14).
Conform de Integrale Regeling voor de Appelprocedure [IRA] 11.3 geldt als datum voor
kennisneming van besluiten van de generale synode voor kerkenraden het einde van de
maand waarin het besluitenboekje van de desbetreffende GS verschijnt; daarna geldt een
appeltermijn van een maand. Omdat het besluitenboekje verschenen is als het
mei/juninummer van Ambtelijk Contact zijn revisieverzoeken van kerkenraden die voor
eind juni/juli 2017 zijn ontvangen binnen de termijn. Uw commissie beveelt aan om in de
begeleidende brief bij het besluitenboekje de uiterste datum voor het indienen van
revisieverzoeken te vermelden, mocht dit nog niet gebeuren.
Een revisieverzoek van de classis Amsterdam (11.21) inzake de afvaardiging van nietchristelijk-gereformeerde ambtsdragers is gedateerd 28 mei 2019. Dit valt ver buiten de
geldende appeltermijn (IRA 11.3: voor andere kerkelijke vergaderingen dan de kerkenraad
gaat de appeltermijn in op de datum waarop deze aansluitend aan de gehouden GS
vergaderen). Een aankondiging van dit revisieverzoek is niet ontvangen; de toenmalige
scriba van de classis kan niet aantonen dat een aankondiging wel verstuurd is. Dit
revisieverzoek zal daarom niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Wel kan worden
opgemerkt dat de zaak die aan de orde wordt gesteld via andere revisieverzoeken
besproken zal worden.
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Een revisieverzoek van de classis Haarlem (11.17) inzake niet-christelijk-gereformeerde
ambtsdragers is gedateerd 5 februari 2019. Een aankondiging hiervan zat niet bij de
stukken. Navraag bij de scriba van de classis maakte duidelijk dat dit revisieverzoek in een
e-mail was aangekondigd (d.d. 31 oktober 2017). Hoewel het uw commissie goed lijkt om
officiële schrijvens van kerkelijke vergaderingen niet als e-mail maar als brief te doen
uitgaan (al dan niet digitaal verzonden), heeft de classis haar revisieverzoek dus wel
aangekondigd.
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De overige appels en revisieverzoeken voldoen aan de voorwaarden voor ontvankelijkheid.
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Voorstel tot besluit
De generale synode constateert dat aan de aankondigingen in de stukken 11.02, 11.03,
11.04, 11.08 (deels) en 11.12 geen vervolg is gegeven en dat 11.21 niet-ontvankelijk is en
besluit hiervan mededeling te doen aan betrokkenen.
A. Versluis, rapporteur

