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Leerdam, 27 augustus 2013
2
Aan de Landelijke Vergadering van Zeewolde.
4
Geachte zusters en broeders,
6

De Landelijke Vergadering van Zwolle 2007 heeft de Commissie vrouwelijke predikanten ingesteld.
De Commissie vrouwelijke predikanten heeft als taak ten behoeve van de LV van 2013 de uitwerking

8

binnen de regio’s van het besluit tot openstelling van het ambt van predikant voor zusters te
evalueren. Daarbij moet de commissie nagaan in hoeverre praktijkervaring die voortvloeit uit de

10

toelating van vrouwelijke predikanten om nadere regelingen vragen naast de regeling rond de
examinering die door de LV Zwolle 2007 zijn getroffen.

12

De commissie heeft op grond van eigen waarneming en van contact met de vrouwelijke predikanten
die binnen de NGK werkzaam zijn geen punten gevonden die om nadere regeling vraagt.

14

In september 2012 heeft de commissie de kerkenraden en regiovergaderingen gevraagd om
eventuele punten die om een nadere regelingen zouden vragen aan hen te melden.

16

Er is een kerkenraad geweest die aangegeven heeft dat ze principiële bezwaren heeft tegen de
openstelling van de ambten voor zusters. Een andere kerkenraad signaleerde de moeiten die

18

samenwerkingsgemeenten ondervinden als gevolg van het feit dat de beide kerkverbanden
verschillende regels kennen. Hierbij werd niet gevraagd om aanpassing van onze regelingen.

20

Als commissie komen we tot de conclusie dat de opstelling van de ambten van ouderling en
predikant binnen de kerken niet geleid heeft tot problemen waarvoor een aanpassing van de

22

gemaakte afspraken nodig is.
Mocht in de toekomst alsnog een aanpassing van de gemaakte afspraken nodig zijn, dan kan dit via

24

de gebruikelijke procedures aan de orde worden gesteld. Wij stellen de LV van Zeewolde dan ook
voor de Commissie vrouwelijke predikanten te ontbinden.

26
In Christus verbonden,
28
A.J. van Helden
30

J. van `t Hof
J.C. Verburg.

