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1.
1.1

voorstellen tot wijziging
Voorstellen tot wijziging van de kerkorde kunnen worden ingediend door:
a.
een regionale vergadering of ten minste zeven kerken;
b.
het moderamen van de synode of ten minste zeven afgevaardigden in die synode, wanneer
de behandeling van de agenda daartoe aanleiding geeft;
c.
een landelijke commissie, betreffende de zaken waarvoor zij is ingesteld.

2.
2.1

advies van de CKA
De synode vraagt over een voorstel tot wijziging van de kerkorde advies van de landelijke
Commissie Kerkelijke Adviezen (CKA).
Wanneer de synode tot wijziging heeft besloten, vraagt zij voor de eindredactie nogmaals advies
van de CKA.

2.2

3.
3.1
3.2

3.3
3.4

voorlopige wijziging
Betreft het een ingrijpende wijziging van de kerkorde, dan kan de synode besluiten om deze eerst
voorlopig vast te stellen.
De synode stelt een datum vast waarvoor de kerken reacties op de voorlopige wijziging kunnen
indienen. Ze kan deze datum zo stellen dat zij de reacties zelf zal behandelen, of dat haar opvolgster
dit zal doen.
Voor een besluit van de synode om de voorlopige wijziging, gehoord de reacties, zonder
aanpassingen definitief vast te stellen, volstaat een eenvoudige meerderheid van stemmen.
Voor een besluit van de synode om de voorlopige wijziging, gehoord de reacties, in aangepaste
vorm definitief vast te stellen, is een gekwalificeerde meerderheid vereist van 75 procent van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Toelichting
1.1
De “zeven kerken” komen overeen met het bepaalde in art. E6.2 KO.
De mogelijkheid voor landelijke commissies komt overeen met het bepaalde in art. E6.4 KO.
3.1
De huidige GKv-regeling maakt onderscheid tussen “inhoudelijke” en “tekstuele” wijzigingen. In de praktijk
blijkt dat onderscheid vloeibaar. Daarom kiezen we n.a.v. AKS art. 38.2 (“gewichtige”) voor
“ingrijpend”. Enerzijds maakt dat duidelijk dat de synode niet voor elke inhoudelijke wijziging de
kerken hoeft te raadplegen (niet alles is even ingrijpend), anderzijds is het een term die vraagt om een
eigen afweging: de synode maakt zelf uit of in een bepaald geval raadpleging van de kerken zinvol is.

