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doel
De schorsing of afzetting van een predikant wil de heiligheid van het ambt te bewaken: wie openlijk
of hardnekkig zondigt, kan niet geloofwaardig het Woord van God verkondigen en de gemeente
daarin voorgaan.
Schorsing is een voorlopige maatregel, die ruimte schept om te onderzoeken of de definitieve
maatregel van afzetting noodzakelijk is.
overleg
Wanneer de kerkenraad overweegt om de predikant te schorsen, vraagt hij advies van de landelijke
Commissie Kerkelijke Adviezen (CKA).
De kerkenraad bespreekt zijn voornemen tot schorsing met de predikant en stelt hem in de
gelegenheid om zich te verweren. De predikant kan zich laten bijstaan door een raadsman.
besluit
De kerkenraad besluit na de advisering door de CKA zelfstandig over de schorsing.
De kerkenraad noemt in zijn besluit de gronden voor de schorsing en de termijn waarvoor de
schorsing geldt, ten hoogste vier maanden.
De kerkenraad maakt het volledige besluit bekend aan de predikant; vanaf dat moment is de
schorsing van kracht.
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levensonderhoud
Schorsing geeft de kerkenraad geen grond om te korten op het levensonderhoud van de predikant.
Wanneer de predikant vanwege de schorsing aantoonbaar minder kosten heeft, kan de kerkenraad
zijn kostenvergoeding evenredig aanpassen.
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communicatie
De kerkenraad informeert de gemeente over de schorsing. Hij stelt de predikant in de gelegenheid
om deze informatie van zijn kant aan te vullen.
De kerkenraad informeert alle Nederlandse Gereformeerde Kerken vertrouwelijk over het feit van
de schorsing, niet over de gronden.
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vervolg
De kerkenraad beraadt zich met advies van de CKA over het vervolg van de schorsing: afzetting,
opheffing van de schorsing, beschikbaarstelling of ontheffing.
Afzetting volgt wanneer de predikant in zijn zonde of kwalijke handelwijze volhardt, of wanneer hij
zich wel bekeert maar de impact van zijn zonde te groot is om hem nog te laten dienen als
ambtsdrager.
Opheffing van de schorsing volgt wanneer de landelijke Commissie Kerkelijk Beroep het besluit tot
schorsing ongeldig heeft verklaard, of wanneer de impact van de zonde beperkt is gebleven en de
predikant zich van zijn zonde of kwalijke handelwijze heeft bekeerd.
Beschikbaarstelling volgt wanneer de schorsing wel wordt opgeheven maar de kerkenraad of de
predikant oordelen dat de ontstane situatie een voortgaande ambtsbediening in deze kerk
bezwaarlijk maakt.
Ontheffing volgt wanneer de predikant daar zelf om vraagt.
Voor afzetting, beschikbaarstelling en ontheffing: zie de regelingen ter zake. Voor opheffing van de
schorsing: zie het volgende artikel.
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opheffing
Voordat de kerkenraad de schorsing opheft, informeert hij de gemeente, zo mogelijk in
samenwerking met de predikant.
Nadat de schorsing is opgeheven, informeert de kerkenraad alle Nederlandse Gereformeerde
Kerken, zo mogelijk in samenwerking met de predikant.
verlenging
Wanneer het beraad van de kerkenraad meer tijd vergt dan de termijn die voor de schorsing was
vastgesteld, of wanneer zich gedurende deze termijn nieuwe ontwikkelingen voordoen, kan de
kerkenraad deze termijn éénmaal verlengen.
De kerkenraad vraagt voor de verlenging opnieuw advies van de CKA.
De kerkenraad stelt voor de verlenging van de schorsing opnieuw een termijn vast van ten hoogste
vier maanden.
De kerkenraad maakt het volledige besluit tot verlenging bekend aan de predikant.
De kerkenraad informeert de gemeente over de verlenging van de schorsing.
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.
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