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voorbereiding
Afzetting van een predikant is alleen mogelijk wanneer hij eerst door de kerkenraad is geschorst.
Gedurende de termijn van de schorsing beraadt de kerkenraad zich met advies van de landelijke
Commissie Kerkelijke Adviezen (CKA) of de predikant moet worden afgezet.
De kerkenraad bespreekt zijn voornemen tot afzetting met de predikant en stelt hem in de
gelegenheid om zich te verweren. De predikant kan zich laten bijstaan door een raadsman.
De kerkenraad stelt met advies van het Steunpunt Kerk en Werk een financiële regeling op,
rekening houdend met de situatie van de predikant, de ernst van zijn zonde en de mate van
verwijtbaarheid, en biedt deze de predikant aan.
De kerkenraad neemt een voorlopig besluit.
goedkeuring
De kerkenraad legt aan de regionale vergadering het volgende dossier voor:
a.
het besluit om de predikant te schorsen;
b.
de gronden om na schorsing over te gaan tot afzetting;
c.
een overzicht van de advisering door de CKA;
d.
het voorlopige besluit van de kerkenraad tot afzetting;
e.
het verweer van de predikant;
f.
de financiële regeling.
De regionale vergadering neemt kennis van het dossier, hoort de kerkenraad en hoort eveneens de
predikant.
De regionale vergadering vormt zich bij de goedkeuring van het besluit van de kerkenraad een
eigen oordeel over de noodzaak tot afzetting.
De regionale vergadering kan ten behoeve van intern beraad of extern advies de behandeling
spreiden over maximaal vijftien dagen.
Wanneer de regionale vergadering het voorlopig besluit tot afzetting goedkeurt, maakt de
kerkenraad zijn besluit definitief.
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communicatie
De kerkenraad informeert de gemeente over de afzetting.
De kerkenraad informeert alle Nederlandse Gereformeerde Kerken vertrouwelijk over het feit van
de afzetting, niet over de gronden.
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bezwaar
De predikant kan tegen elk deelbesluit van de kerkenraad bezwaar indienen naar art. F4 KO en
vervolgens beroep instellen naar art. F5 KO, met inachtneming van de daarvoor geldende
termijnen.

