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Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken
in Nederland. Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen worden met
het deputaatschap administratieve ondersteuning via: wao@ngk-gkv.nl
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in wat voor vorm of op wat voor manier dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens de uitzonderingen bij
de wet gesteld.
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Samenvatting

De LCKO verricht haar werkzaamheden binnen onze kerken op basis van het door de LV Nunspeet
2016 vastgestelde Reglement LCKO. Vanaf het eerste functioneren tot nu toe, heeft de LCKO
verschillende regio's mogen ondersteunen met de uitvoering van de diverse onderzoeken.
Na de bespreking van de rapportage LCKO op de LV van zowel 11 maart, als 8 april 2017 heeft de
commissie het aantal onderzoekers wat uitgebreid en is er sprake geweest van professionele
ondersteuning (deskundigheidsbevordering) om de kwaliteit van ons werk een nieuwe impuls te
geven.
In de afgelopen jaren, waar de samenwerking met de GKv toenam, is er tussen beide kerken in diverse
geledingen meerdere keren contact geweest over de inhoudelijke taken en werkzaamheden van de
LCKO. Het Reglement is op 6 april 2021 geactualiseerd.
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Overzicht van de besluiten van de LV-Zeewolde (2019)

Besluit 1: Overkomst predikanten uit GKv en CGK
Voorstel - aanpassing van art. 45 van het Reglement LCKO:
Een predikant (in volle rechten) of een kandidaat (met Beroepbaarstelling) uit de CGK of GKv die door een
NG-gemeente wordt beroepen, is zonder nader onderzoek beroepbaar.
Na overlegging van positieve attesten van de plaatselijke kerkenraad en de regio's/classes van de
betrokken kerkverbanden kan de regiovergadering waartoe de beroepende gemeente behoort
goedkeuring verlenen voor de bevestiging als predikant van de gemeente die hem heeft beroepen.
Gronden:
a.
Wanneer de fusieplannen tussen GKv en NGK doorgaan, komen alle GKV - predikanten over; ga hier
de komende jaren daarom wat soepeler mee om.
b.
Maak in deze geen onderscheid tussen GKv en CGK - predikanten en kandidaten, daar het initiatief
van de eventuele overkomst ligt bij de NG - gemeente die een beroep uit wil brengen op een
predikant (in volle rechten) of een kandidaat die door een van de kerken beroepbaar is gesteld.
Opmerkingen:
het wel of niet een Samenwerkingsgemeente - zijn speelt nu geen rol meer.
de Regio organiseert vervolgens (zonder LCKO) het Afsluitend Onderzoek.
Besluit 2: Opdracht
De LV Zeewolde besluit de opdracht aan de Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken inzake het
onderzoekswerk binnen de Regio's te continueren.
Grond:
Op basis van het opnieuw vastgestelde en aangepaste Reglement.
Besluit 3: inzake de samenwerking tussen GKv en LCKO
Denk als LCKO, samen met de deputaten van de GKv, na over de ontwikkelingen tussen GKv en NGK en
over het mogelijk gezamenlijk opstellen van een nieuw Reglement.
Grond: Het mogelijk samengaan van de twee kerkverbanden vraagt om onderling overleg over en wellicht
een aanpassing van de huidige verschillende werkwijzen en de Reglementen.
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Onze opdrachten sinds de laatste LV (2019)

2.1

Onze eerste opdracht blijft het ondersteunen van de Regio's bij de onderzoeken (Zelfstandige)
Preekbevoegdheid en Beroepbaarstelling, op basis van het huidige LCKO - Reglement. (Besluit
2)

2.2

Besluit 1 is de laatste periode al meermalen toegepast en Besluit 3 is nog niet afgerond. Als
LCKO willen we het gesprek graag voortzetten met de Deputaten GKv en waar nodig met andere
commissies.

2.3

Op 24 februari 2020 werd door de werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van GKv en
NGK aan de Regiegroep hereniging GKv-NGK een proeve van een regeling Kerkelijke
Onderzoeken voor de gefuseerde kerk aangeboden. Deze tijdelijke werkgroep is daarna
ontbonden en is opgehouden te bestaan. In 2021 is het LCKO - Reglement aangepast aan de
besluitvorming van de LV.

Overzicht van het onderzoekswerk van de LCKO (2019 - 2022)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Preekbevoegdheid voor predikanten in opleiding.
In totaal 7 keer ontving een NGP-student preekbevoegdheid, na instemming van de LCKO,
zonder onderzoek op de Regio.
Zelfstandige preekbevoegdheid.
Eén keer ondersteunde de LCKO het onderzoek op een Regio in het kader van de
Zelfstandige Preekbevoegdheid.
Beroepbaarstellingsonderzoek van predikanten in opleiding.
In totaal negen keer vond er op een Regio het Beroepbaarstellingsonderzoek plaats,
ondersteund door de LCKO.
Beroepbaarstellingsonderzoek bij beroep op bijzondere gaven.
In de afgelopen periode werd er drie keer een beroep gedaan op art. 5.4 AKS. Eén
onderzoek kon met succes worden afgerond, een ander onderzoek is nog gaande en een
derde onderzoek kon door omstandigheden helaas niet uitgevoerd worden. Oorzaak: de
veranderde opleiding. (Van NGP naar TUK) De Toelatingscommissie van de TUK
hanteerde de leeftijdsgrens van 40 jaar en de kandidaat was nog geen 40 jaar. Op 9
augustus 2021 is hier met het moderamen van de LV en met vertegenwoordigers van de
NGP een gesprek over geweest.
Persoonlijke adviezen:
Met diverse personen hebben we diverse keren contact gehad over een
te volgen studieroute, zonder dat dit heeft geleid tot een concreet onderzoek. Eenmaal
was hierbij sprake van de mogelijkheid dat een predikant uit het buitenland naar
Nederland zou komen. Samen met de Commissie Buitenland zijn we hierover met de
kandidaat in gesprek gegaan.
Adviezen aan kerkenraden en/of Regio's:
Meerdere keren adviseerden wij een Regio of een gemeente over een bepaalde
onderzoeksaanvraag.
Onderzoeken in voorbereiding (juni 2022)
Op dit moment is er de voorbereiding van een onderzoek Beroepbaarstelling.
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Leden van de Commissie LCKO

Bestuursleden/onderzoekers:
A. (Ab) Berger, voorzitter
G. (Gijs) Bronsveld
M. (Mark) Janssens
H. (Herman) Scheffer (vanuit NGP-bestuur)
M. (Margriet) Sprong
R. (Roel) Venderbos
Extra onderzoeker:
J. (Joop) v. 't Hof
Secretariaat: vacature
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Aandachtspunten voor de LCKO bij de komende fusie

Wij ontvingen op 15 april 2022 van de werkgroep Toekomstige Kerkorde een pakket met concept
regelingen. Wij leverden als LCKO d.d. 20 mei 2022 ons commentaar voor zover betrekking hebbend
op de voorgestelde commissie Kerkelijke Onderzoeken.
Met name het document Beschikbaarstelling predikant (B12 in de nummering van WTK) leverde als
mogelijk nieuwe taak voor een te vormen (landelijke) Commissie Kerkelijke Onderzoeken
fundamentele vragen op.
Mede afhankelijk van de taakstelling van een nieuwe commissie (maar niet alleen afhankelijk daar van)
zal in goed overleg met de huidige commissieleden bezien moeten worden wie wel kan en wil
doorgaan met het commissiewerk en wie niet. Daarbij zij nog opgemerkt dat de secretaris van de
commissie afscheid heeft genomen zodat dus ook op dat punt naar vervanging gezocht zal moeten
worden.
Aan de LCKO is gevraagd (omdat deze commissies nog niet gezamenlijk met GKv opereert), aan de
synode een voorstel of plan voor te leggen hoe ze vanaf 2023 samen verder gaan, met welke opdracht
en met hoeveel personen.
Met nadruk wijst de LCKO er op dat eerst duidelijkheid moet komen welke de taakstelling van de
nieuwe CKO zal worden voordat deze vraag beantwoord kan worden. Een voordracht voor de
bemensing van de nieuwe, gezamenlijke commissie bij het beleidsrapport voor 2023, dat later
ingediend moet worden, kan op dit moment dus niet geleverd worden.

