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Artikel 1. Algemene bepalingen 
1. Het opzicht over de gemeenten strekt tot opbouw van de kerk en haar gemeenten. 

2. De classicale vergaderingen houden het opzicht over de gemeenten door middel van de 

classicale colleges van visitatoren. 

3. De generale synode houdt opzicht door middel van het college van visitatoren-generaal. 

Artikel 2. De visitatie 
1. Het opzicht over gemeenten vindt plaats door kerkvisitatie. 

2. De kerkvisitatie, dienstbaar aan de opbouw van de gemeente, gaat uit van de meerdere 

vergaderingen en omvat: 

a. het onderzoek naar en het opzicht over het geestelijk leven van de gemeenten en de 

vervulling van ambten en kerkelijke functies; 

b. het zoeken weg te nemen - door raadgeving en overleg - van moeilijkheden in en/of 

tussen de organen van gemeente en kerk. 

3. Aan de visitatie door het college van visitatoren-classicaal zijn onderworpen de gemeenten, 

de ambten, kerkelijke functies, organen en lichamen, behorende tot of werkzaam zijnde 

binnen de grenzen van de classis. Indien nodig worden zij hierin bijgestaan door het breed 

moderamen van de classicale vergadering. 

4. Aan de visitatie van het college van visitatoren-generaal zijn onderworpen de overige 

ambten, kerkelijke functies, organen en lichamen. 

Artikel 3. Het college van visitatoren-classicaal  
1. Het aantal leden van het college van visitatoren-classicaal bedraagt ten minste vijf. 

2. Lid van een college van visitatoren-classicaal kan alleen hij zijn die lid is van een gemeente 

behorend tot het classicaal ressort en die tevens ambtsdrager is of is geweest. 

3. De leden van het college van visitatoren-classicaal worden benoemd door de classicale 

vergadering, voor een tijdvak van vijf jaren. Het breed moderamen van de classicale 

vergadering stelt een rooster van aftreden vast. Ten minste twee leden zijn predikant met 

dien verstande dat ten minste de helft van het aantal predikantleden dienstdoend is. Ten 

minste twee leden zijn ouderling of diaken of zijn dit geweest, met dien verstande dat ten 

minste de helft van deze leden ten tijde van de benoeming in het ambt staat. 

4. De preses van het college van visitatoren-classicaal wordt voor een tijdvak van vijf jaren 

benoemd door het breed moderamen van de classicale vergadering uit de predikanten of uit 

hen, die de bevoegdheden van emeritus-predikant hebben. 

Artikel 4. Het college van visitatoren-generaal  
1. Het aantal leden van het college van visitatoren-generaal bedraagt ten minste vijf. 

2. De leden van het college van visitatoren-generaal worden benoemd door de generale synode 

voor een tijdvak van vijf jaren. Het breed moderamen van de generale synode stelt een 

rooster van aftreden vast. Ten minste twee leden zijn predikant met dien verstande dat ten 

minste de helft van het aantal predikantleden dienstdoend is. Ten minste twee leden zijn 

ouderling of diaken of zijn dit geweest, met dien verstande dat ten minste de helft van deze 

leden ten tijde van de benoeming in het ambt staat. 

3. De preses van het college van visitatoren-generaal wordt voor een tijdvak van vijf jaren 

benoemd door het breed moderamen van de generale synode uit de predikanten of uit hen, 

die de bevoegdheden van emeritus-predikant hebben. 
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Artikel 5. Algemene bepalingen inzake visitatoren  
1. Visitatoren leggen hun functie neer uiterlijk op de laatste dag van het kalenderjaar waarin zij 

de leeftijd van vijfenzeventig jaren hebben bereikt.  

2. Het is niet mogelijk tegelijkertijd lid te zijn van een college van visitatoren-classicaal en van 

het college van visitatoren-generaal. 

3. De visitatoren kiezen in de eerste vergadering van het kalenderjaar, telkens voor een tijdvak 

van twee kalenderjaren, uit hun midden een assessor en een scriba. 

4. Preses, assessor en scriba vormen samen het moderamen van het college van visitatoren. 

5. Bij verhindering, belet of ontstentenis van de preses of de scriba neemt de assessor diens 

werkzaamheden waar. 

Artikel 6. Hoe de visitatie gehouden wordt 
1. De visitatoren-classicaal leggen gewone kerkvisitatie in elke gemeente in de classis ten 

minste eenmaal in de vier jaren af door twee van de visitatoren. 

2. De visitatoren-classicaal plegen ten minste een keer per jaar overleg met het breed 

moderamen van de classicale vergadering. De preses van het college van visitatoren 

classicaal of zijn vervanger is als regel als adviseur aanwezig in de vergadering van het breed 

moderamen. 

3. De colleges van visitatoren-classicaal ontvangen jaarlijks van de toezichthoudende organen 

inzage in de gegevens van de gemeenten in hun ressort waarover deze organen beschikken. 

4. Op verzoek van een college van visitatoren-classicaal en op door deze te bepalen dag en uur 

wordt in de gemeente waar een visitatie wordt gehouden een vergadering van de 

kerkenraad belegd, welke vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een van 

de visitatoren. 

5. Alle leden van de kerkenraad zijn verplicht deze vergadering bij te wonen en in geval van 

verhindering daarvan tevoren schriftelijk met opgave van redenen aan de preses van de 

kerkenraad kennis te geven. Indien het vereiste quorum niet aanwezig is, dan kan het bezoek 

van de visitatoren op kosten van de gemeente worden herhaald. 

6. Ieder die door de visitatoren wordt opgeroepen in die kerkenraadsvergadering te verschijnen 

is gehouden aan dat verzoek te voldoen. 

7. Bij gelegenheid van de periodieke kerkvisitatie worden de leden van de gemeente daarvan 

ten minste veertien dagen tevoren door de kerkenraad in kennis gesteld door afkondiging in 

een kerkdienst en mededeling met toelichting in het kerkblad en wordt hun op hun verzoek 

de gelegenheid geboden tot een gesprek met de visitatoren.  

8. Alle ambtsdragers en organen van de kerk verstrekken aan de visitatoren mondeling of 

schriftelijk de door dezen ten behoeve van hun arbeid gevraagde inlichtingen en gegevens. 

9. Het college van visitatoren-classicaal verstrekt aan de kerkenraad een verslag van de visitatie 

voorzien van eventuele adviezen, uiterlijk één maand na afronding van het visitatiebezoek. 

Een afschrift hiervan wordt ter kennisneming toegezonden aan het breed moderamen van 

de classicale vergadering. 

10. De visitatoren-classicaal maken elk jaar een verslag van hun werkzaamheden in het 

afgelopen kalenderjaar, alsmede een overzicht betreffende dat jaar over het kerkelijk leven 

van de gevisiteerde gemeenten en zenden dit voor 1 mei aan het breed moderamen van de 

classicale vergadering ter behandeling door de classicale vergadering. Een afschrift van deze 

stukken wordt ter kennisneming toegezonden aan de visitatoren-generaal. 
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Artikel 7. De taak van het college van visitatoren-generaal 
1. Het college van visitatoren-generaal functioneert als het samenbindend en leidinggevend 

orgaan voor de visitatie. 

2. De colleges van visitatoren-classicaal kunnen bij het college van visitatoren-generaal advies 

inwinnen voor hun visitaties. 

3. Het college van visitatoren-generaal visiteert hen die werkzaam zijn ten dienste van de 

commissie zending, evangelisatie en opleiding.  

4. De overige ambtsdragers, kerkelijke functies en organen kunnen desgewenst zelf verzoeken 

om visitatie door het college van visitatoren-generaal. 

5. Het college van visitatoren-generaal pleegt ten minste twee keer per jaar overleg met het 

breed moderamen van de generale synode. Het breed moderamen kan de preses van het 

college van visitatoren-generaal of zijn vervanger als adviseur uitnodigen in zijn vergadering. 

6. Het college van visitatoren-generaal maakt elk even jaar een verslag van zijn werkzaamheden 

en zendt dit voor 1 juni aan het breed moderamen van de generale synode ter bespreking 

door de generale synode. 

Artikel 8. De buitengewone visitatie 
1. Zo dikwijls te hunner kennis gekomen feiten en omstandigheden hun daartoe aanleiding 

geven, en hun van een kerkenraad of van het breed moderamen van een meerdere 

vergadering een verzoek daartoe bereikt, houdt een college van visitatoren-classicaal 

buitengewone kerkvisitaties of treedt het schriftelijk dan wel mondeling met de betrokken 

kerkenraden en/of ambtsdragers in verbinding. 

2. Voor de uitvoering van de buitengewone visitatie worden deskundigen benoemd uit de 

lidmaten van de kerk die als adviseur worden toegevoegd aan het college van visitatoren-

generaal. 

3. Deze deskundigen worden benoemd door de generale synode op voordracht van het college 

van visitatoren-generaal. Het aantal toegevoegde deskundigen is ten minste vijf.  

4. Het college van visitatoren-generaal kan advies inwinnen bij deze deskundigen; in de 

vergaderingen van dit college is telkens in elk geval één van hen als adviseur aanwezig, 

daartoe door het college op grond van deskundigheid of betrokkenheid uitgenodigd. 

5. In geval van een buitengewone visitatie worden, op verzoek van het college van visitatoren- 

classicaal, door het college van visitatoren-generaal één of twee van deze deskundigen 

aangewezen die worden toegevoegd aan het college van visitatoren-classicaal. 

6. Deze deskundigen verrichten de visitatie in samenwerking met en onder 

verantwoordelijkheid van het college van visitatoren-classicaal waaraan zij toegevoegd zijn 

en hebben in de onderhavige visitatie dezelfde bevoegdheden als gewone visitatoren.  

7. Voor deze deskundigen zijn ordinantie 11a artikel 8 lid 1 en 2 en artikel 5 van deze ordinantie 

van overeenkomstige toepassing. 

8. Voor de uitvoering van een buitengewone visitatie wordt een visitatiecommissie gevormd, 

waartoe het college van visitatoren-classicaal, het college van visitatoren-generaal en het 

breed moderamen van de classicale vergadering elk uit hun midden een lid aanwijzen, 

aangevuld met de in lid 5 genoemde deskundige(n). 

9. Op degene die vanuit het college van visitatoren-generaal in deze commissie is benoemd, 

berust het voorzitterschap, hij is tevens belast met de mondelinge en schriftelijke 

voorbereiding van de buitengewone visitatie. 
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10. Bij aanvang van de buitengewone visitatie wordt door de visitatiecommissie, in overleg met 

het college van visitatoren-classicaal en het breed moderamen van de classicale vergadering, 

de manier en frequentie van de voortgangsrapportage bepaald.  

Overgangsbepaling(en) bij ordinantie 11b 
1. Ordinantie 11b voor het opzicht over de kerk en de gemeenten treedt op 01-07-2022 in 

werking. 

Visitaties die voordien nog niet zijn afgerond, worden volgens de tot dusver geldende 

bepalingen behandeld. 

2. Door de brede moderamina van de classicale vergaderingen wordt het rooster van aftreden 

van het college van visitatoren-classicaal aangepast aan ord. 11b-3.  

3. Door het breed moderamen van de generale synode wordt het rooster van aftreden van het 

generaal college voor de visitatoren aangepast aan ord. 11b-4. 


