
Huis ter Heide, 7 september 2015 
 
Geachte gemeenteleden, 
 
Er is naar aanleiding van het besluit in San Antonio, over het vrijgeven van de mogelijkheid dat 
divisies zelf beslissen of in hun territorium vrouwelijke predikanten kunnen worden ingezegend, 
enige onrust ontstaan in het land over de positie van de Nederlandse Unieconferentie. De 
afgevaardigden in San Antonio hebben het voorstel om de mogelijkheid tot inzegening vrij te geven 
afgewezen. 
 
Het is belangrijk om enkele zaken uit elkaar te houden. De inzegening van diaconessen en 
vrouwelijke ouderlingen blijft onaangetast en is dus nog steeds mogelijk. De inzet van vrouwelijke 
predikanten is volledig legitiem en wordt op vele plekken in de wereld toegepast. Vrouwelijke 
predikanten mogen alle pastorale handelingen, taken en plichten uitvoeren wanneer zij 
‘commissioned’ zijn. Dit valt onder de goedkeuring van de Generale Conferentie en is met de 
uitspraak in San Antonio niet veranderd. Predikanten die ‘commissioned’ zijn kunnen geen voorzitter 
van de kerk worden, want daarvoor is ‘ordination’ noodzakelijk. 
 
De afgevaardigden van de gemeenten in Nederland, in vergadering bijeen in oktober/november 2012 
(ons hoogste gezag in Nederland) hebben besloten dat vrouwelijke predikanten die werkzaam zijn 
voor de Nederlandse Unieconferentie, ingezegend (ordained) mogen worden. Met dit besluit is er 
volledige gelijkheid gecreëerd ten opzichte van de mannelijke collegae.  
Vervolgens heeft het Algemeen Kerkbestuur de taak om besluiten die genomen zijn tijdens een 
zogenaamd uniecongres, uit te voeren. Het Algemeen Kerkbestuur heeft het besluit ten aanzien van 
de inzegening van vrouwelijke predikanten bekrachtigd in het voorjaar van 2013.  
 
Tijdens de laatste sessie van de Generale Conferentie in San Antonio lag de vraag voor of regionale 
divisies de vrijheid hebben om te beslissen dat in hun regio vrouwelijke predikanten worden 
‘ordained.’  Dat voorstel is verworpen. Dat betekent dat de huidige situatie gehandhaafd blijft. En zo 
ook het besluit van het uniecongres van 2012, want dat unie-besluit is genomen op basis van de 
toenmalige situatie. 
 
De bespreking over de handhaving danwel wijziging van het uniebesluit van 2012 ten aanzien van 
‘ordination’ kan alleen plaatsvinden op een vergadering van afgevaardigden waarbij alle 
adventgemeenten van Nederland vertegenwoordigd zijn. Zo’n vergadering van afgevaardigden wordt 
weer gehouden in 2017 of op een ander moment, mocht er een buitengewone vergadering worden 
uitgeschreven waar slechts één agendapunt besproken kan worden.  
 
In de komende periode zullen de leden van het Dagelijks Bestuur, samen met de districtsvoorzitters 
regionaal gemeentebesturen bezoeken om nadere uitleg te verschaffen.  
 
Uiteraard is het ook altijd mogelijk uw vragen schriftelijk voor te leggen aan de leden van het 
Dagelijks Bestuur van de Nederlandse Unieconferentie. 
 
Met vriendelijke groet en zegenwens, 
 
 
Bert Nab 
Secretaris     
 
  


