Aanvullend rapport
deputaten
geestelijk verzorging militairen

wijzigingen inzake Regeling krijgsmachtspredikant

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Meppel 2017
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: dao@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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Aanvullende voorstellen bij rapport 63-D-0 GVM
Volgens het overgangsrecht zijn van kracht:
1.
Acta GS Amersfoort-Centrum 2005, art. 102, Besluit 3
2.
Acta GS Amersfoort-Centrum 2005, art. 102, Besluit 5
3.
Acta GS Harderwijk 2011, art. 62, Besluit 3 en 4 (met bijlage 5.9)
Ad 1)
Acta GS Amersfoort-Centrum 2005, art. 102, Besluit 3 is verwerkt in de generale regeling
kerkdiensten die door DKO is voorgesteld.
Ad 2)
Acta GS Amersfoort-Centrum 2005, art. 102, Besluit 5 betreft het “Formulier voor zending van
een dienaar van het Woord voor het werk van krijgsmachtpredikant” en blijft van kracht.
Ad 3)
Acta GS Harderwijk 2011, art. 62, Besluit 3 en 4 (met bijlage 5.9) betreft de regelingen A, B en C
m.b.t. krijgsmachtpredikanten. Deze regelingen zijn te beschouwen als een uitwerking van
onderdeel E (Predikanten met een bijzondere taak) van de generale regeling predikantszaken
die door DKO is voorgesteld.
Hieronder volgen wijzigingsvoorstellen m.b.t. de regelingen A, B en C:
•
Omzetting van verwijzingen naar artikelen van de Kerkorde (zodat nu verwezen wordt
naar de nieuwe kerkorde).
•
Twee inhoudelijke aanpassingen van regeling C (namelijk een aanvulling op artikel 8 en
een invoeging na artikel 16).
We sluiten af met de tekst van de regelingen na aanvaarding van de voorstellen.
Omzetting van verwijzingen naar artikelen van de Kerkorde
1.
Regeling van de taken en bevoegdheden van de deputaten
1.
artikel 2: verwijzing naar KO art 12 wordt: artikel B10
2.

Regeling naar artikel 12 KO voor de positie en het functioneren van de
krijgsmachtpredikant in kort verband
1.
in de titel wijzigt artikel 12 naar: artikel B10;
2.
artikel 1 verwijzing naar artikel 12 wordt: artikel B10;
3.
artikel 8 verwijzing naar art 11 en 13 KO wordt: artikel B16 en B22;
4.
artikel 15 verwijzing naar artikel 14 of 15 KO wordt: artikelen B17, B19 of B20;
5.
artikel 16 verwijzing naar artikelen 6 en 7, 13, 15 of 79 wordt: artikelen B12, B15,
B20-22;
6.
artikel 18 verwijzing naar artikel 31 KO wordt: artikel F79 KO;
7.
artikel 19 verwijzing naar artikel 31 KO wordt: artikel F76 dan wel F79;
1.
toelichting: het hangt van de aard van de inhoud van het beroepschrift af
volgens welk artikel beroep wordt aangetekend. Gaat het om
predikantszaken dan volgt het beroep artikel F79. Gaat het om algemene
zaken dan volgt de weg van artikel F76.

3.

Regeling naar artikel 12 KO voor de positie en het functioneren van de
krijgsmachtpredikant in lang verband.
1.
In de titel wijzigt artikel 12 naar artikel B10;
2.
artikel 1 verwijzing naar artikel 12 wordt; artikel B10;
3.
artikel 8 verwijzing naar artikelen 11 en 13 wordt: artikel B16 en B22;
4.
artikel 15 verwijzing naar artikelen 13, 14, of 15 wordt: artikelen B17, B19 of B20;
5.
artikel 16 verwijzing naar artikelen 6 en 7, 13, 15, of 79 wordt: artikelen B12, B15
of B20-22;
6.
artikel 17 verwijzing naar artikel 31 wordt: artikel F79;
7.
artikel 18 verwijzing naar artikel 31 wordt: artikel F76 dan wel F79;
1.
toelichting zie bij 2.7.
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Aanvulling op Regeling C
1.
Bij Artikel 8 toevoegen:
1.
Eventuele financiële consequenties, voortvloeiend uit ontslag uit het
krijgsmachtpredikantschap anders dan door verwijtbaar gedrag, zijn voor
rekening van de Gereformeerde Kerken in Nederland, daarin vertegenwoordigd
door de deputaten geestelijke verzorging militairen.
2.
Grond: dit wordt toegevoegd op basis van besluit van de GS Harderwijk 2011, zie
Acta GS 2011, art. 62, besluit 3b.
Invoegen na artikel 16 artikel 17 - 19
Hernummeren van artikel 17 en 18 naar artikel 20 en 21
Tekst:
Artikel 17
Wanneer de predikant met functioneel leeftijdsontslag (FLO) gaat, vervallen de verplichtingen
zoals in deze Regeling zijn omschreven.
Artikel 18
De krijgsmachtpredikant ontvangt, wanneer hij vanwege het bereiken van de FLO-leeftijd de
krijgsmacht met eervol ontslag verlaat, van de kerk waaraan hij is verbonden eervol emeritaat,
waarbij hij in overeenstemming met artikel B22.4 KO alle bevoegdheden van een dienaar des
Woords zal behouden.
Artikel 19
Het ambtelijk toezicht van de predikant berust, tot het reguliere moment van het bereiken van
zijn emeritaatsleeftijd, bij de kerkenraad waaraan hij verbonden was. De activiteiten die de
predikant na zijn ontslagperiode verricht moeten verenigbaar zijn c.q. niet in strijd met het
predikantsambt (vgl. art. E3.2 GRP).
Gronden:
1.
Feitelijk vervalt de functie van deputaten omdat de FLO’er niet meer in dienst is bij de
PGV.
2.
Ook al zal de FLO uitkering in de regel voldoende zijn voor het levensonderhoud, de
kerken zijn gezamenlijk verantwoordelijk (Acta GS 2011, art. 62, besluit 3).
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De tekst van de regelingen A, B en C na aanvaarding van de voorstellen (met de boven
voorgestelde wijzigingen in rood)
A

Regeling van de taken en bevoegdheden van de deputaten voor de geestelijke
verzorging van militairen bij de aanstelling en begeleiding van een
krijgsmachtpredikant in ‘kort of lang verband’

Artikel 1
De deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen, benoemd door de generale synode
van de Gereformeerde Kerken in Nederland (hierna: de deputaten) dragen aan de bevoegde
militaire instanties een door hen geschikt geachte predikant (hierna: de predikant) ter
benoeming tot krijgsmacht- predikant voor. Zij doen dit niet dan nadat deze heeft toegezegd een
eventuele benoeming te zullen aannemen en nadat zijn kerkenraad (hierna: de kerkenraad) zich
bereid heeft verklaard hem voor de dienst als krijgsmachtpredikant een bijzondere opdracht te
geven.
Artikel 2
Nadat de predikant is voorgedragen voor benoeming tot geestelijk verzorger bij de krijgsmacht,
zen- den de deputaten zo spoedig mogelijk het concept van de ‘Regeling naar artikel B10 KO
voor de positie en het functioneren van de krijgsmachtpredikant in kort of lang verband’
(hierna: de ‘Regeling’) toe aan de kerkenraad, waarna deze de nader ingevulde ‘Regeling’ voor
zijn predikant ter goedkeuring aan de classis voorlegt.
Artikel 3
De deputaten regelen en begeleiden voor zover nodig de speciale toerusting van de predikant.
Zij staan hem verder met raad en daad terzijde. Daartoe bezoeken zij hem minstens één keer per
jaar op zijn standplaats en spreken zij twee keer per jaar met hem over zijn arbeid, mede aan de
hand van zijn jaarlijkse rapport aan de kerkenraad. Tevens nodigen zij hem uit voor elke
vergadering die zij houden en informeren zij hem regelmatig over hun arbeid.
Artikel 4
In de ‘Regeling’ wordt vastgelegd, welke speciale verplichtingen de predikant heeft ten behoeve
van het werk dat de Gereformeerde Kerken gezamenlijk doen voor de geestelijke verzorging van
militairen door middel van haar deputaten.
Artikel 5
Wanneer de deputaten van mening zijn dat in enig opzicht kritiek op of correctie van de arbeid
van de predikant noodzakelijk is, nemen zij daarover met de predikant contact op. Bereiken de
deputaten en de predikant in enige zaak geen overeenstemming, dan maken de deputaten
schriftelijk aan de kerken- raad hun oordeel in dezen bekend. Van dit oordeel zenden zij een
afschrift aan de predikant.
Artikel 6
Wanneer de deputaten van oordeel zijn, dat er maatregelen van tucht tegen de predikant nodig
zijn, dan doen zij dit schriftelijk met redenen omkleed aan de kerkenraad weten. Van dit oordeel
zenden zij een afschrift aan de predikant.
Artikel 7
Wanneer de predikant niet langer voldoet aan de vereisten die gelden voor een gereformeerde
krijgsmachtpredikant, delen de deputaten dit, na overleg met de predikant, zo spoedig mogelijk
aan de bevoegde militaire instanties mede. Van deze mededeling zenden zij een afschrift aan de
predikant.
Zij nemen contact op met de militaire instanties voor een passende beëindiging van zijn werk als
krijgsmachtpredikant, voor zover dit tot hun taak en bevoegdheid behoort. Zij doen dit ook in
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een situatie waarin door initiatief van de zijde van de militaire instanties tussentijds aan het
krijgsmachtpredikantschap een einde komt.
Artikel 8
De deputaten treden indien nodig of gewenst op als belangenbehartiger in algemene zin voor de
predikant.
Artikel 9
Tot de taken en bevoegdheden van de deputaten ten aanzien van een krijgsmachtpredikant in
lang ver- band behoort voorts alles wat in de ‘Regeling’ als zodanig wordt genoemd en daaruit
naar redelijkheid en billijkheid voortvloeit.

B

Regeling naar artikel B10 KO voor de positie en het functioneren van de
krijgsmachtpredikant in kort verband

Artikel 1
De raad van de Gereformeerde Kerk te . . . . (hierna: de kerkenraad) stelt zijn predikant ds. N.N.
(hierna: de predikant), gezien zijn benoeming tot krijgsmachtpredikant met ingang van . . . . vrij
van alle arbeid als gewoon dienaar van het Woord en geeft hem naar artikel B10 KO de opdracht
om een functie als krijgsmachtpredikant in kort verband te gaan vervullen.
Artikel 2
Het doel van de kerkelijke opdracht aan de predikant is, dat hij binnen het kader van de taken en
instructies die de overheid hem geeft en van de mogelijkheden die zij hem biedt, met het Woord
van God arbeidt onder hen die in militaire dienst zijn.
Artikel 3
De vrijstelling en de opdracht gelden voor een bepaalde tijd. Deze periode komt overeen met de
periode waarvoor de predikant tot krijgsmachtpredikant is benoemd. Deze vrijstelling en
opdracht kunnen voor een bepaalde tijd worden verlengd, onder goedkeuring van de door de
generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland voor de geestelijke verzorging van
militairen benoemde deputaten (hierna: de deputaten).
Artikel 4
Behalve de hem door de hoofdlegerpredikant opgedragen taken vervult de predikant ten
behoeve van het werk dat de Gereformeerde Kerken gezamenlijk doen voor de geestelijke
verzorging van militairen de taken die aan dat doel dienstbaar zijn, zoals:
a.
het mede verzorgen van de toerusting van toekomstige krijgsmachtpredikanten uit de
Gereformeerde Kerken;
b.
het deelnemen aan de begeleiding van conferenties en thuisfrontavonden voor
gereformeerde militairen;
c.
het deelnemen aan de ondersteuning van gereformeerde (reserve-)
krijgsmachtpredikanten;
d.
het twee keer per jaar informeren van de deputaten inzake zijn arbeid en het met hen
bespreken van zijn werk aan de hand van zijn jaarrapport aan de kerkenraad;
e.
het adviseren van de vergadering van deputaten, zo vaak deze zijn advies noodzakelijk
achten en het tenminste eenmaal per jaar bijwonen van de vergaderingen van deputaten.
Artikel 5
De predikant houdt zich in zijn arbeid aan de bepalingen van de kerkorde van de Gereformeerde
Kerken en aan de besluiten van de generale synoden die voor zijn functioneren van belang zijn,
met inachtneming van de van overheidswege geldende voorschriften. Ook weet hij zich voor zijn
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werkzaamheden geroepen zich te gedragen overeenkomstig de beroepscode die door de
predikantenvereniging is aangenomen.
Artikel 6
De predikant onderhoudt de band met de kerk waaraan hij is verbonden, op de volgende wijze.
a.
hij brengt één keer per jaar schriftelijk rapport uit aan de kerkenraad over zijn
werkzaamheden;
b.
hij gaat ten minste vier keer per jaar, tenzij zijn dienst als krijgsmachtpredikant dit
verhindert, voor in een kerkdienst, daartoe door zijn kerkenraad uitgenodigd;
c.
hij is zo mogelijk aanwezig in de vergadering van de kerkenraad waarin deze zijn
rapportage behandelt en verder zo vaak de kerkenraad zijn aanwezigheid noodzakelijk
acht voor zijn functioneren als aan de gemeente verbonden krijgsmachtpredikant;
d.
hij informeert de gemeente één keer per jaar op aanwijzen van de kerkenraad mondeling
of schriftelijk over zijn werk.
Artikel 7
De predikant verricht geen bezoldigde kerkelijke of andere arbeid naast zijn taak als
krijgsmacht- predikant zonder toestemming van de kerkenraad.
Artikel 8
De kerkenraad stelt zich garant voor het levensonderhoud van de predikant en zijn gezin naar
de artikelen B16 en B22 KO. Hij zegt aan de predikant als traktement minimaal het bedrag toe,
dat als traktement geldt voor de predikant die in gewone dienst aan de kerk te . . . . is verbonden
c.q. wordt beroepen. Op dat bedrag wordt het salaris dat de predikant als
krijgsmachtpredikant ontvangt in mindering gebracht. De nadere invulling en de eventuele
emolumenten worden geregeld in een bijlage bij deze ‘Regeling’, die geacht wordt daarvan
onderdeel uit te maken.
Artikel 9
Het is de predikant toegestaan zich met zijn gezin elders te vestigen. Hij wordt lid van de
Gereformeerde Kerk ter plaatse. Bij zijn binnenkomst daar verstrekt hij een kopie van deze
‘Regeling’ aan de kerkenraad van die kerk.
Artikel 10
De predikant staat voor zijn arbeid als krijgsmachtpredikant onder toezicht van de bevoegde
militaire instanties en is onderworpen aan de door deze te geven regelingen en instructies. De
kerkenraad oefent volgens de geldende kerkelijke regels en met inachtneming van de
bepalingen van deze 'Regeling' het kerkelijk toezicht en zo nodig de kerkelijke tucht over de
predikant uit.
Artikel 11
Wanneer de kerkenraad besluit om over de predikant naar de geldende regels kerkelijke tucht
te oefenen, doet hij hiervan onverwijld schriftelijk mededeling aan de predikant en aan
deputaten Indien de predikant elders woont, wordt aan de kerkenraad van de kerk van welke de
predikant lid is mededeling gedaan.
Deputaten delen de schorsing of afzetting zo spoedig mogelijk schriftelijk mee aan de
hoofdkrijgsmachtpredikant.
Artikel 12
Een schorsing van de predikant heeft tot gevolg, dat deputaten met de
hoofdkrijgsmachtpredikant overleg voeren over de consequenties van de schorsing voor de
werkzaamheden van betrokkene als krijgsmachtpredikant. Afhankelijk van de redenen tot
schorsing kan dit inhouden dat kerkelijke dan wel sociale aspecten van het werk als
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krijgsmachtpredikant gedurende de termijn van de schorsing worden stopgezet, dan wel dat
betrokkene gedurende de termijn van schorsing geheel van zijn taken wordt ontheven.
Artikel 13
Wanneer de predikant ophoudt lid van de gereformeerde kerken te zijn, laat hij dit onverwijld
aan de kerkenraad en aan deputaten weten. Deputaten melden dit onverwijld schriftelijk aan de
hoofdkrijgsmachtpredikant. Op grond hiervan komt aan zijn zending vanuit de GKv als
krijgsmachtpredikant onmiddellijk een einde. Ook verliest hij alle aan zijn predikantschap door
de kerk verbonden rechten.
Een afzetting van de predikant heeft tot gevolg, dat een eind komt aan zijn zending als predikant
naar Defensie. Daarmee vervalt de grond van zijn functie als krijgsmachtpredikant.
Artikel 14
Wanneer de predikant ophoudt lid van de gereformeerde kerken te zijn, laat hij dit onverwijld
aan de kerkenraad en aan de deputaten weten. Deputaten melden dit onverwijld schriftelijk aan
de hoofdkrijgsmachtpredikant. Op grond hiervan komt aan zijn zending vanuit de GKv als
krijgsmachtpredikant onmiddellijk een einde. Ook verliest hij alle aan zijn predikantschap door
de kerk verbonden rechten.
Artikel 15
Wanneer de artikelen B17, B19 of B20 KO op de verbintenis tussen de predikant en de kerk te . .
. . dienen te worden toegepast, zijn de in de Gereformeerde Kerken in Nederland daarvoor
geldende regelingen van kracht.
Artikel 16
Wanneer de predikant tussentijds ontslag krijgt, anders dan volgens de artikelen B12, B15, B20B22 KO, of wanneer bij het verstrijken van de bepaalde termijn geen verlenging daarvan
plaatsvindt, treft de kerkenraad alle maatregelen die nodig zijn om hem als predikant in één van
de gereformeerde kerken zijn dienst te laten voortzetten. Wanneer de predikant binnen een jaar
na zijn buitendienststelling niet aan een andere kerk is verbonden, wordt zijn positie door de
kerkenraad nader geregeld met voorafgaande goedkeuring van de classis en de deputaten van
de particuliere synode, zulks met inachtneming van het hierna in artikel 17 bepaalde.
Artikel 17
In de tijd dat de predikant zijn taak als krijgsmachtpredikant heeft beëindigd en hij nog niet aan
een andere gemeente is verbonden, blijft de kerkenraad verantwoordelijk voor zijn
levensonderhoud conform het bepaalde in artikel 8 van deze ‘Regeling’. Eventuele inkomsten uit
arbeid worden op het door de kerk uit te keren bedrag in mindering gebracht.
Onkostenvergoedingen waarvoor geen aantoonbare grond meer bestaat, kunnen eveneens in
mindering worden gebracht. In de bedoelde periode kan de kerkenraad aan de predikant
vervangende kerkelijke arbeid opdragen of van hem vragen andere passende arbeid te
verrichten.
Artikel 18
Wanneer er bij de uitvoering van deze ‘Regeling’ tussen de kerkenraad en/of de predikant en/of
de deputaten een niet onderling op te lossen meningsverschil ontstaat, wordt de classis om een
uitspraak over het geschil gevraagd. Haar uitspraak is voor alle partijen bindend, behoudens het
recht van appel naar artikel F79 KO.
Artikel 19
In gevallen waarin deze ‘Regeling’ niet voorziet, beslist de kerkenraad, onverminderd de
mogelijkheid van beroep op meerdere vergaderingen naar artikel F76 dan wel F79 KO.
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C

Regeling naar artikel B10 KO voor de positie en het functioneren van de
krijgsmachtpredikant in lang verband

Artikel 1
De raad van de Gereformeerde Kerk te . . . . (hierna: de kerkenraad) stelt zijn predikant ds. N.N.
(hierna: de predikant), gezien zijn benoeming tot krijgsmachtpredikant met ingang van . . . . vrij
van alle arbeid als gewoon dienaar van het Woord en geeft hem naar artikel B10 KO de opdracht
om een functie als krijgsmachtpredikant in lang verband te gaan vervullen.
Artikel 2
Het doel van de kerkelijke opdracht aan de predikant is, dat hij binnen het kader van de taken en
instructies die de overheid hem geeft en van de mogelijkheden die zij hem biedt, met het Woord
van God arbeidt onder hen die in militaire dienst zijn.
Artikel 3
De vrijstelling en de opdracht gelden voor onbepaalde tijd. Zij vinden plaats nadat de
goedkeuring is verkregen van de door de generale synode van de Gereformeerde Kerken in
Nederland voor de geestelijke verzorging van militairen benoemde deputaten (hierna: de
deputaten).
Artikel 4
Behalve de hem door de hoofdlegerpredikant opgedragen taken vervult de predikant ten
behoeve van het werk dat de Gereformeerde Kerken gezamenlijk doen voor de geestelijke
verzorging van militairen de taken die aan dat doel dienstbaar zijn, zoals:
a.
het mede verzorgen van de toerusting van toekomstige krijgsmachtpredikanten uit de
Gereformeerde Kerken;
b.
het deelnemen aan de begeleiding van conferenties en thuisfrontavonden voor
gereformeerde militairen;
c.
het deelnemen aan de ondersteuning van gereformeerde (reserve-)
krijgsmachtpredikanten;
d.
het twee keer per jaar informeren van de deputaten inzake zijn arbeid en het met hen
bespreken van zijn werk aan de hand van zijn jaarrapport aan de kerkenraad;
e.
het adviseren van de vergadering van deputaten, zo vaak deze zijn advies noodzakelijk
achten en het tenminste eenmaal per jaar bijwonen van de vergaderingen van deputaten.
Artikel 5
De predikant houdt zich in zijn arbeid aan de bepalingen van de kerkorde van de Gereformeerde
Kerken en aan de besluiten van de generale synoden die voor zijn functioneren van belang zijn,
met inachtneming van de van overheidswege geldende voorschriften. Ook weet hij zich voor zijn
werkzaamheden geroepen zich te gedragen overeenkomstig de beroepscode die door de
predikantenvereniging is aangenomen.
Artikel 6
De predikant onderhoudt de band met de kerk waaraan hij is verbonden, op de volgende wijze:
a.
hij brengt één keer per jaar schriftelijk rapport uit aan de kerkenraad over zijn
werkzaamheden;
b.
hij gaat ten minste vier keer per jaar, tenzij zijn dienst als krijgsmachtpredikant dit
verhindert, voor in een kerkdienst, daartoe door zijn kerkenraad uitgenodigd;
c.
hij is zo mogelijk aanwezig in de vergadering van de kerkenraad waarin deze zijn
rapportage behandelt en verder zo vaak de kerkenraad zijn aanwezigheid noodzakelijk
acht voor zijn functioneren als aan de gemeente verbonden krijgsmachtpredikant;
d.
hij informeert de gemeente één keer per jaar op aanwijzen van de kerkenraad mondeling
of schriftelijk over zijn werk.
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Artikel 7
De predikant verricht geen bezoldigde kerkelijke of andere arbeid naast zijn taak als
krijgsmacht- predikant zonder toestemming van de kerkenraad.
Artikel 8
De kerkenraad is na indiensttreding van de predikant bij defensie niet meer verantwoordelijk
voor het levensonderhoud van de predikant en zijn gezin naar de artikelen B16 en B22 KO,
onder voorbehoud dat met de Vereniging Samenwerking Emeritering goede afspraken gemaakt
zijn over de pensioenoverdracht.
Artikel 9
Het is de predikant toegestaan zich met zijn gezin elders te vestigen. Hij wordt lid van de
Gereformeerde Kerk ter plaatse. Bij zijn binnenkomst daar verstrekt hij een kopie van deze
‘Regeling’ aan de kerkenraad van die kerk.
Artikel 10
De predikant staat voor zijn arbeid als krijgsmachtpredikant onder toezicht van de bevoegde
militaire instanties en is onderworpen aan de door deze te geven regelingen en instructies. De
kerkenraad oefent volgens de geldende kerkelijke regels en met inachtneming van de
bepalingen van deze 'Regeling' het kerkelijk toezicht en zo nodig de kerkelijke tucht over de
predikant uit.
Artikel 11
Wanneer de kerkenraad besluit om over de predikant naar de geldende regels kerkelijke tucht
te oefenen, doet hij hiervan onverwijld schriftelijk mededeling aan de predikant en aan
deputaten Indien de predikant elders woont, wordt aan de kerkenraad van de kerk van welke de
predikant lid is mededeling gedaan.
Deputaten delen de schorsing of afzetting z.s.m. schriftelijk mee aan de
hoofdkrijgsmachtpredikant.
Artikel 12
Een schorsing van de predikant heeft tot gevolg, dat deputaten met de
hoofdkrijgsmachtpredikant overleg voeren over de consequenties van de schorsing voor de
werkzaamheden van betrokkene als krijgsmachtpredikant. Afhankelijk van de redenen tot
schorsing kan dit inhouden dat kerkelijke dan wel sociale aspecten van het werk als
krijgsmachtpredikant gedurende de termijn van de schorsing worden stopgezet, dan wel dat
betrokkene gedurende de termijn van schorsing geheel van zijn taken wordt ontheven.
Artikel 13
Wanneer de predikant ophoudt lid van de gereformeerde kerken te zijn, laat hij dit onverwijld
aan de kerkenraad en aan deputaten weten. Deputaten melden dit onverwijld schriftelijk aan de
hoofdkrijgsmachtpredikant. Op grond hiervan komt aan zijn zending vanuit de GKv als
krijgsmachtpredikant onmiddellijk een einde. Ook verliest hij alle aan zijn predikantschap door
de kerk verbonden rechten.
Een afzetting van de predikant heeft tot gevolg, dat een eind komt aan zijn zending als predikant
naar Defensie. Daarmee vervalt de grond van zijn functie als krijgsmachtpredikant.
Artikel 14
Wanneer de predikant ophoudt lid van de gereformeerde kerken te zijn, laat hij dit onverwijld
aan de kerkenraad en aan de deputaten weten. Deputaten melden dit onverwijld schriftelijk aan
de hoofdkrijgsmachtpredikant. Op grond hiervan komt aan zijn zending vanuit de GKv als
krijgsmachtpredikant onmiddellijk een einde. Ook verliest hij alle aan zijn predikantschap door
de kerk verbonden rechten.
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Artikel 15
Wanneer de artikelen B17, B19 of B20 KO op de verbintenis tussen de predikant en de kerk te . .
. . dienen te worden toegepast, zijn de in de Gereformeerde Kerken in Nederland daarvoor
geldende regelingen van kracht.
Artikel 16
Wanneer de predikant tussentijds ontslag krijgt, anders dan volgens de artikelen B12, B15 of
B20-22 KO, wanneer bij het verstrijken van een bepaalde termijn geen verlenging hiervan
plaatsvindt, treft de kerkenraad alle maatregelen die nodig zijn om hem als predikant in één van
de gereformeerde kerken zijn dienst te laten voortzetten. Wanneer de predikant binnen een jaar
na zijn buitendienststelling niet aan een andere kerk is verbonden, wordt zijn positie door de
kerkenraad nader geregeld met voorafgaande goedkeuring van de classis en de deputaten van
de particuliere synode, zulks met inachtneming van het hierna in artikel 20 bepaalde.
Artikel 17
Wanneer de predikant met functioneel leeftijdsontslag (FLO) gaat, vervallen de verplichtingen
zoals in deze Regeling zijn omschreven.
Artikel 18
De krijgsmachtpredikant ontvangt, wanneer hij vanwege het bereiken van de FLO-leeftijd de
krijgsmacht met eervol ontslag verlaat, van de kerk waaraan hij is verbonden eervol emeritaat,
waarbij hij in overeenstemming met artikel B22.4 KO alle bevoegdheden van een dienaar des
Woords zal behouden.
Artikel 19
Het ambtelijk toezicht van de predikant berust, tot het reguliere moment van het bereiken van
zijn emeritaatsleeftijd, bij de kerkenraad waaraan hij verbonden was. De activiteiten die de
predikant na zijn ontslagperiode verricht moeten verenigbaar zijn c.q. niet in strijd met het
predikantsambt (vgl. art. E3.2 GRP).
Artikel 20
Wanneer er bij de uitvoering van deze ‘Regeling’ tussen de kerkenraad en/of de predikant en/of
de deputaten een niet onderling op te lossen meningsverschil ontstaat, wordt de classis om een
uitspraak over het geschil gevraagd. Haar uitspraak is voor alle partijen bindend, behoudens het
recht van appèl naar artikel F79 KO.
Artikel 21
In gevallen waarin deze ‘Regeling’ niet voorziet, beslist de kerkenraad, onverminderd de
mogelijkheid van beroep op meerdere vergaderingen naar artikel F76 dan wel F79 KO.

