
   

 

  

 

 

Toepassing van de kerkorde en van de kerkorde afwijkende maatregel op grond van artikel XXX van de 

kerkorde  

 

Inleiding 

De coronapandemie en de ingestelde maatregelen ter bestrijding ervan stellen kerkenraden en colleges 

van kerkvoogden voor gecompliceerde vragen ten aanzien van de voortgang van de eredienst en het 

gebruik van de kerkelijke gebouwen. De verhouding tussen de kerkenraad en het college van 

kerkvoogden als verwoord in de kerkorde (ongeacht de vorm van beheer) blijkt niet altijd toereikend om 

die gecompliceerde vragen te beantwoorden. Op verzoek van de commissie kerkorde is daarom een 

noodmaatregel ingesteld. Conform de reguliere kerkordelijke bepalingen legt deze noodmaatregel 

allereerst de volle nadruk op overleg, samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

kerkenraad en college van kerkvoogden. En dus niet op de vraag wie de afzonderlijke bevoegdheden 

en eindverantwoordelijkheden heeft. Als de situatie er om vraagt en colleges afzonderlijk van elkaar 

niet tot gezamenlijke besluitvorming kunnen komen, legitimeert deze maatregel een gezamenlijke 

vergadering van kerkenraad, college van kerkvoogden en indien nodig het college van notabelen om 

besluiten te nemen ten aanzien van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus en de 

toepassing er van in de eredienst en het gebruik van de kerkelijke gebouwen.  

 

Noodmaatregel 

Op verzoek van de commissie kerkorde is op 9 maart 2021 deze noodmaatregel ingesteld door het 

breed moderamen van de generale synode, deze geldt tot nader order.  

Besluiten ten aanzien van de eredienst en het gebruik van het kerkgebouw die genomen moeten 

worden naar aanleiding van de maatregelen vanwege de bestrijding van het coronavirus dienen door 

kerkenraad en college van kerkvoogden in eensgezindheid met elkaar genomen te worden. Dit 

betekent dat in gemeenten waar het beheer wordt gevormd: 

• overeenkomstig ord. 16-1-4 a. en b. kerkenraad en college van kerkvoogden als bedoeld in 

ord. 16-6 in overleg met elkaar (d.w.z. met wederzijdse instemming) tot besluitvorming komen. 

• overeenkomstig ord. 16-1-4 c. en d. kerkenraad en college van kerkvoogden als bedoeld in 

ord. 1-16-10-f een op overeenstemming gericht overleg voeren. 

Wanneer de situatie er om vraagt wordt in een gezamenlijk overleg (vergadering) van kerkenraad, 

college van kerkvoogden en indien gewenst het college van notabelen een op overeenstemming 

gericht besluit genomen, besluiten worden bij voorkeur met algemene stemmen genomen en indien 

nodig met volstrekte meerderheid van stemmen.  

 

 


