Besluitenlijst van de generale synode d.d. 19 juni 2020
A. Visienota - Van u is de toekomst

(LWK 20-08)

De generale synode heeft kennisgenomen van:
1. De visienota ‘Van U is de toekomst’
2. De aanbiedingsbrief van het moderamen d.d. 29 mei 2020;
3. Het rapport van de commissie van rapport LWK 5 juni 2020;
4. Het advies van de Generale Raad van Advies d.d. 28 mei 2020;
5. Het advies van de Raad van Advies voor het Gereformeerde Belijden d.d. 8 juni 2020;
6. Het advies van de president van de Evangelische Lutherse Synode 11 juni 2020.
De generale synode overweegt:
1. Eerdere visienota’s van de generale synode, en de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is is
een weg’ uit 2015, dienen een vervolg te krijgen op grond van actuele ontwikkelingen in kerk en
samenleving;
2. De nieuwe visienota ‘Van U is de toekomst’ biedt, na bespreking op 19 juni 2020 en verwerking
van gemaakte opmerkingen, een samenhangend perspectief voor het leven en werken van
de kerk in haar geheel en de dienstenorganisatie.
3. De nieuwe visienota bevat goede aanknopingspunten voor het gesprek in de kerkenraad
en in de gemeente.
De generale synode besluit:
1. De nota ‘Van U is de toekomst’ na verwerking, in samenspraak met de GRA,
van de gemaakte opmerkingen in de bespreking op 19 juni 2020 te aanvaarden als visienota
voor het leven en werken van de Protestantse Kerk;
2. Het moderamen op te dragen om bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid in de
komende beleidsperiode de nota als uitgangspunt te nemen;
3. Het moderamen op te dragen om het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken
om bij het ontwikkelen van het beleidsplan voor de dienstenorganisatie voor de komende
beleidsperiode de visienota als uitgangspunt te nemen;
4. Het moderamen op te dragen om het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken
de nota, met een gesprekshandreiking, toe te zenden aan alle gemeenten van de kerk
met de suggestie deze nota in de kerkenraad en de gemeente te bespreken.
5. Allen te danken die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van de visienota.
B. Benoemingen
Tot lid van het moderamen, voor een periode van twee jaar, is herkozen:
● dhr. Y. Luinenburg
Tot lid van het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken zijn benoemd:
● dhr. C. Hovius, voorzitter van CCBB Gelderland
● dhr. R.P.C. Korstjes, voorzitter CCBB Noord-Holland
● dhr. A. Schipper, lid CCBB Overijssel-Flevoland
Tot toegevoegd lid van het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken zijn
benoemd:
● dhr. J. Bosch, lid CCBB Overijssel-Flevoland
● dhr. D. van Kranenburg, lid CCBB Gelderland
Tot lid van de Raad van Toezicht van de Protestantse Theologische Universiteit is benoemd:
● prof.dr. J. Graafland
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Tot lid van de Raad van Toezicht van de Protestantse Theologische Universiteit is herbenoemd:
● ir. H.A.C. Branderhorst
Tot lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden is benoemd:
● dr. P. Veerman
Verantwoording achteraf. Benoemingen door het moderamen:
Tot voorzitter van het Generale College voor de Ambtsontheffing is benoemd:
● ds. G. Bikker
Tot lid van het Generale College voor de Ambtsontheffing zijn herbenoemd:
● dhr. C.D.W. van Meurs
● mr. J. Romijn
Tot lid van het Generale College voor de Kerkorde zijn herbenoemd:
● dr. F.T. Bos
● dr. C.L. van den Broeke
● mw. dr.mr. H. Evers
Tot lid van het Generaal College voor het Opzicht zijn (her)benoemd:
●
●
●

de heer mr. G.C Endedijk (herbenoemd)
mevrouw mr. P.A.W. Standhardt-Jonkers (herbenoemd)
mevrouw drs. A.F. de Wolf (als deskundige inzake SMPR-zaken)

C. De bijzondere opdracht voor vrijgevestigde geestelijk verzorgers
(LWK 20-02)
De synode besluit met 34 tegenstemmers om het besluitvoorstel inzake ‘Bijzondere opdracht voor
vrijgevestigde geestelijk verzorgers’ niet te aanvaarden. Daarmee is het besluitvoorstel verworpen.
D. 12-jaarsregeling

(GS 20-08)

De generale synode besluit, haar besluit van april 2018, dat ord. 3-26-3 per 1 januari ingaat, te
handhaven.
E. Categoriaal Pastoraat

(LWK 20-06)

De generale synode heeft kennis genomen van:
1. De notitie ‘Voorstel categoriaal pastoraat in de generale synode’ d.d 14 april 2020;
2. Het rapport van de Commissie van Rapport LWK d.d. 5 juni 2020;
3. Het advies van de generale raad van advies d.d. 28 mei 2020.
De generale synode overweegt:
1. In de notitie ‘Voorstel categoriaal pastoraat in de generale synode’ wordt betoogd dat de diverse
vormen van categoriaal pastoraat belangrijk zijn voor de kerk en in de diverse sectoren van de
samenleving, en dat het daarom goed is dat het categoriaal pastoraat ook vertegenwoordigd is
in de generale synode;
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2. De notitie bepleit dat
- deze vertegenwoordiging gestalte krijgt door het toevoegen van twee stemhebbende leden
aan de generale synode, en om hiertoe per november 2020 een traject tot wijziging van de
kerkorde in te zetten;
- reeds per november 2020 twee adviseurs namens het categoriaal pastoraat zitting zullen
hebben in de synode, op basis van wijziging van de huishoudelijke regeling van de generale
synode met die strekking;
3. De adviseurs -en later de synodeleden- namens het categoriaal pastoraat zullen in de synode
plaatsnemen op grond van roulatie tussen de diverse vormen van categoriaal pastoraat, een en
ander zoals beschreven in de notitie;
dit betekent:
- in elk geval steeds één lid namens het pastoraat in de gezondheidszorg;
- het tweede lid per toerbeurt namens het justitie-, defensie- c.q. overig categoriaal
pastoraat.
Deze adviseurs respectievelijk leden dragen zorg dat zij mede namens de andere
vormen van categoriaal pastoraat kunnen spreken;
De generale synode besluit:
1. de notitie ‘Voorstel categoriaal pastoraat in de generale synode’ te aanvaarden als uitgangspunt
van beleid;
2. het moderamen op te dragen de huishoudelijk regeling van de generale synode aan te passen
in die zin, dat aan de vaste adviseurs twee predikanten-geestelijk verzorgers worden
toegevoegd die werkzaam zijn, één in de gezondheidszorg (dit kan ook een kerkelijk werkergeestelijk verzorger zijn) en één per toerbeurt in het justitie-, defensie- c.q. overig categoriaal
pastoraat;
3. het generale college voor de kerkorde te verzoeken een kerkordewijziging voor te bereiden in
die zin, dat na die wijziging op dezelfde wijze twee predikanten-geestelijk verzorgers (c.q. één
kerkelijk werker - geestelijk verzorger) lid zullen zijn van de generale synode.
4. het moderamen op te dragen voor de synodevergadering van november 2020 alvast in
samenspraak met de diverse werkgroepen voor het categoriaal pastoraat twee adviseurs uit te
nodigen;
5. Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.
F. Werkzaam Vermogen

(LWK 20-03)

De generale synode heeft kennis genomen van:
1. Het eindrapport ‘Werkzaam Vermogen’ van de commissie Werkzaam Vermogen van maart
2020;
2. De aanbiedingsbrief van het moderamen;
3. Het rapport van de Commissie van Rapport LWK d.d. 5 juni 2020;
4. Het advies van de generale raad van advies d.d. 28 mei 2020.
De generale synode overweegt:
1. In januari 2019 heeft het bestuur van de dienstenorganisatie de commissie Werkzaam
Vermogen ingesteld.
2. De opdracht aan deze commissie was -kort gezegd- de stand van de vermogens van de gemeenten en hun diaconieën te verkennen,
- deze mede te beschouwen in het licht van de normen voor ANBI’s (algemeen nut beogende
instellingen) en andere relevante normen m.b.t. vermogensvorming bij ideële instellingen,
- overleg te voeren met relevante partijen;
- voorstellen te ontwikkelen m.b.t. de aanwending van genoemde vermogens (zie bijlage 1 van
het rapport).
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3. Het rapport geeft de verrichte werkzaamheden weer en komt met aanbevelingen. Deze
aanbevelingen betreffen -onder andere en samengevat(hoofdstuk) 1) stimuleer het bewustzijn bij de gemeenten dat het vermogen er is ten dienste van
de roeping van de kerk: Woordverkondiging en dienst aan de samenleving, en dat het daarvoor
werkzaam dient te zijn.
2) bevorder het beleidsmatig denken in gemeenten, kerkenraden en colleges over de inzet van
het vermogen voor genoemde doelen;

De generale synode besluit:
1. De indringende oproep, vervat in het rapport, aan gemeenten en diaconieën om hun vermogen
werkzaam te maken ten dienste van de roeping van de kerk, te weten de woordverkondiging en
dienst aan de samenleving, te onderschrijven.
2. Het moderamen op te dragen het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken deze oproep
in het kader van het beleidsplan van de dienstenorganisatie uit te werken en hierover te
rapporteren in hoofdlijnen aan de generale synode en voor wat betreft de uitwerking aan de
kleine synode.
3. Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.
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