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Noodmaatregelen op grond van artikel XXX van de kerkorde 
Het breed moderamen van de generale synode heeft, in verband met de actuele door de landelijke overheid 

ingestelde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, op grond van artikel XXX van de kerkorde op 22 

januari 2021 de volgende besluiten genomen:  

• Voor termijnen die eindigen en/of beslissingen die moeten worden genomen en waarin redelijkerwijze 

niet volgens de reguliere kerkordelijke bepalingen tijdig in voorzien kan worden, geldt dat de uiterste 

datum wordt veranderd in 1 juni 2021.  

• De zittingstijd van ambtsdragers en leden van kerkelijke lichamen - indien die eindigen of zijn geëindigd – 

wordt verlengd tot 1 juni 2021.  

• Vergaderingen van tot stemmen bevoegde lidmaten kunnen plaatsvinden met inachtneming van de door 

de overheid uitgevaardigde corona-maatregelen. Indien het vanwege de corona-maatregelen niet 

mogelijk is om alle tot stemmen bevoegde leden van de gemeente tegelijkertijd uit te nodigen, wordt 

ontheffing verleend van de regel dat de verkiezing moet plaatsvinden in een vergadering van tot 

stemmen bevoegde lidmaten als bepaald in ordinantie 3-3-1 en ordinantie 3-7-7. Dit betekent dat een 

zogenaamde stembusverkiezing is toegestaan.  

• Het moderamen van de kerkenraad, van de classicale vergadering en van de generale synode handelen 

overeenkomstig hun (spoedeisende) bevoegdheden als verwoord in ordinantie 1-20-5 inzake onder meer 

de voortgang van de kerkdiensten, de herderlijke zorg en het diaconaat.  

• Het breed moderamen van de generale synode is voor het geheel van de kerk bevoegd om per geval 

afzonderlijk te bepalen of afwijking van de kerkorde noodzakelijk is. Wanneer het breed moderamen van 

een classicale vergadering meent dat het noodzakelijk is om in bepaalde situaties af te wijken van de 

kerkorde vraagt het daartoe goedkeuring aan het breed moderamen van de generale synode.   

• Vergaderingen van kerkelijke lichamen en ambtelijke vergaderingen en (brede) moderamina daarvan 

alsmede consistories kunnen tevens in digitale vorm of telefonisch plaatsvinden. De bepalingen omtrent 

het quorum en andere kerkordelijke voorschriften ter zake zijn van toepassing. Na afloop van de 

vergadering dient de scriba/secretaris de genomen besluiten naar elk lid van het betreffende kerkelijk 

lichaam te sturen, elk lid afzonderlijk dient per e-mail akkoord te geven.   

• De in ordinantie 3-4 en 3-6 bedoelde zesjaarlijkse stemming die in november 2020 had moeten 

plaatsvinden is tot nader order uitgesteld. De lokale wijze van verkiezing van ambtsdragers zoals van 

toepassing in de periode 1 januari 2014 – 31 december 2020 geldt tot nader order ook na 31 december 

2020. 

Slotbepalingen  

• Deze noodmaatregelen worden van kracht met ingang van 23 januari 2021 20 00:00 uur en gelden tot 

D.V. 1 juni, tenzij hierboven anders vermeld. 

• De noodmaatregelen als uitgevaardigd op 1 september 2020 met aanpassingen op 15 oktober en 5 

november 2020 zijn met ingang van 23 januari 2021 vervallen. 

• De noodmaatregelen als uitgevaardigd op 26 maart zijn met ingang van 1 juni vervallen. 

• De noodmaatregelen als uitgevaardigd op 27 mei zijn met ingang van 18 juli vervallen. 

• De noodmaatregelen als uitgevaardigd op 16 juli zijn met ingang van 1 september vervallen. 
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• Het breed moderamen van de generale synode kan naar zijn eigen oordeel op basis van gewijzigde 

omstandigheden de noodmaatregelen op grond van artikel XXX wijzigen, de termijnen verlengen of de 

toepassing ervan eerder beëindigen. 

• Na het beëindigen van de toepassing van de noodmaatregelen zal door het breed moderamen 

verantwoording worden afgelegd aan de generale synode.  

 


