8.06/1
Instructie van de particuliere synode van het Oosten inzake aanvulling artikel 6.1 van
de integrale regeling voor de appelprocedure
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Ds. A. Wagenaar
scriba Ps van het Oosten
Wierden, 26 april 2019
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Aan de roepende kerken van de generale synode 2019/2020
Dordrecht-Centrum en Dordrecht-Zuid
Betreft: Instructie van de particuliere synode van het Oosten over aanvulling van artikel
6.1 van de integrale regeling voor de appelprocedure
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Geachte broeders,
Bij dezen ontvangt u een instructie die op de vergadering van de PS van het Oosten op 10
april 2019 te Noordeloos definitief is vastgesteld. De intentie van de instructie is dat een
classisvergadering niet vervroegd bijeengeroepen hoeft te worden als van te voren
ingeschat kan worden dat een appel niet aan de formele regels voldoet en daarom niet
ontvankelijk zou worden verklaard. Dit om daarmee nodeloze kosten en tijdsinvestering te
voorkomen.
De instructie wil er in voorzien dat bij een dergelijk besluit, namelijk het niet vervroegd
samenroepen van een classisvergadering, de juiste beoordeling plaatsvindt.
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We wensen uw vergadering wijsheid en Gods zegen toe.
Met een broederlijke groet,
30

D.J.T. Hoogenboom, preses
Ds. A. Wagenaar, scriba

8.06/2
Instructie van de classis Amersfoort, bestemd voor de particuliere synode van het
Oosten, ter doorzending naar de generale synode 2019
Betreft: aanvulling artikel 6.1 van de integrale regeling voor de appelprocedure
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Achtergrond
In het recente verleden is de classis Amersfoort geconfronteerd met de aanvraag van een
kerkenraad voor een extra classisvergadering, in verband met een appel dat door
gemeenteleden op de classis werd gedaan. Conform de kerkorde werd dit verzoek door
twee andere classiskerken ondersteund.
De roepende kerk kon van tevoren inschatten dat het appel niet aan formele regels voldeed
en daarom niet ontvankelijk verklaard zou worden. Formeel zou de classis bijeen moeten
komen om dit te constateren. Dit zou echter verspilling van tijd, geld en moeite zijn.
Derhalve werd ervoor gekozen enkele predikanten te raadplegen, waaronder het beoogd
moderamen van de classis, de consulent en de visitatoren. Uiteindelijk werd unaniem
besloten de classis niet vervroegd bijeen te roepen en de drie kerkenraden die het verzoek
daartoe deden, alsmede de appellanten, daarvan in kennis te stellen. Bij de behandeling van
deze zaak op de classis werd besloten een instructie op te stellen.
Voorstel
De classis Amersfoort stelt u voor om het volgende voorstel over te nemen en door te
zenden naar de generale synode van D.V. 2019.
Nieuw artikel 6.2 in de integrale regeling voor de appelprocedure (6.2 wordt dan 6.3 en 6.3
wordt 6.4):
Indien drie kerkenraden in verband met het appel een vervroegd bijeenkomen van de
classis verzoeken, dient de roepende kerk in overleg met het beoogd moderamen te
beoordelen of het appel als wettig beschouwd moet worden en of de noodzaak van
behandeling dermate dringend is dat het een vervroegd bijeenroepen van de classis vereist.
Als er twijfel bestaat over de wettigheid van het appel zullen deputaten kerkorde en
kerkrecht daarover vervolgens geraadpleegd worden. Als er twijfel bestaat over de
noodzaak tot vervroegd bijeenroepen van de classis dienen ook de consulent (wanneer het
een vacante gemeente betreft)en de visitatoren van de gemeente waar de appelkwestie
speelt, geraadpleegd te worden.
Indien men unaniem van oordeel is dat het appel als niet wettig beschouwd dient te worden
en/of niet noodzakelijkerwijs in een extra vergadering behandeld dient te worden, zal het
appelschrijven bij de eerstvolgende reguliere (of voortgezette) classisvergadering
behandeld worden. In het andere geval wordt de classis vervroegd bijeengeroepen.
De appellant(en) en de drie kerkenraden die het verzoek tot vervroegd bijeenkomen
hebben ingediend, worden hiervan op de hoogte gesteld.

