GENERALE REGELING TOT INSTELLING VAN HET DEPUTAATSCHAP VOOR ADVIES EN
BIJSTAND AAN CLASSES - INSTRUCTIE
Ingevolge artikel E62.6, E.62.7 en E63.4

Artikel 1
Doelstelling
Het deputaatschap heeft als taak:
1. Op verzoek van een classis advies te geven en/of bijstand te verlenen aan de classes in die gevallen
waarin de kerkorde aan de classis in predikantszaken de besluitvormende bevoegdheid dan wel de
bevoegdheid tot goedkeuring van een besluit van een kerkenraad verleent.
2. Op verzoek van een classis advies te geven en bijstand te verlenen bij bijzondere moeilijkheden tussen
kerken binnen die classis en/of tussen een kerk/kerken en de classis.
3. Goedkeuring te verlenen in het kader van het kerkelijk onderzoek voor de beroepbaarstelling (BSO)
en voor de toelating tot het ambt van dienaar van het Woord (TLO), als bedoeld in artikel B11.1 en
B11.2 van de kerkorde.
Artikel 2
Samenstelling
1. Het deputaatschap bestaat uit ten minste achttien leden, waarvoor in eerste instantie door de generale
synode worden aangewezen zij die de functie van deputaat artikel 49 KO1978 vervullen op het
moment dat de (herziene) kerkorde in werking treedt. De particuliere synodes (oude stijl) dragen er
zorg voor dat op het moment van inwerkingtreding van de kerkorde ten minste twee van haar
deputaten voor deze taak zijn aangewezen.
2. De generale synode benoemt een voorzitter voor het deputaatschap.
3. In geval van een tussentijdse vacature is het deputaatschap bevoegd, zo nodig, om op voorstel van zijn
voorzitter een nieuwe deputaat aan te wijzen.
Artikel 3
Werkwijze
1. De voorzitter regelt de toedeling van de deputaten aan de classes en maakt deze toedeling aan de
classes bekend.
2. Deputaten kunnen niet optreden in de classis waarbinnen zij woonachtig zijn.
3. Wanneer het advies en de bijstand van deputaten door een classis noodzakelijk wordt geacht of
verplicht wordt voorgeschreven dan wordt namens de classis rechtstreeks met de toegedeelde
deputaten contact opgenomen.
4. Deputaten leggen desgewenst hun advies of instemming ten behoeve van de classis schriftelijk vast.
Artikel 4
Kosten
De aan de werkzaamheden van deputaten verbonden reis- en administratieve kosten worden door hen in
rekening gebracht bij de classis waarvoor de werkzaamheden worden verricht.
Artikel 5
Onvoorziene situaties
In onvoorziene situaties beslist het deputaatschap op voorstel van zijn voorzitter.
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