Genomen besluiten tijdens de vergadering van de Generale Synode op 12 juni 2021
1) Benoemingen:
Tot bestuurslid van de Dienstenorganisatie is benoemd:
● mw. J. van Lieshout
-

Als adviseurs vanuit het Categoriaal Pastoraat ten behoeve van de generale synode
zijn benoemd:
● mr. M.P.D. Barth
● ds. J.D. Vedders-Dekker

-

Als toegevoegd lid van het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken is
benoemd:
● dhr. E.J. Stokking, toegevoegd lid namens CCBB Groningen-Drenthe

-

Als adviserend lid van het Generaal College voor het Opzicht is herbenoemd:
● mevrouw mr. G.A. Bouter-Rijksen

-

Als leden van de Raad van Toezicht van de PThU zijn benoemd:
● mr. G. Endedijk
● dr. A.G.L. van Nieuwpoort

-

In de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden zijn benoemd:
● mr. M.M.C. van der Wind-Baauw als lid van deze Raad
● dr. P. Veerman als secretaris van deze Raad
● prof. dr. A. Huijgen is toegetreden als adviserend lid.

-

Als scriba van het moderamen van de generale synode is herbenoemd:
● dr. R. de Reuver

2) Besluit inzake procedure verkiezing preses en assessoren - LWK 21-05
De generale synode heeft kennisgenomen van:
1.

het ‘Advies over mogelijke aanpassing van de verkiezingsprocedure voor
de preses en de assessoren van de generale synode’ van de commissie ad
hoc (commissie Giethoorn);

2.

de aanbiedingsbrief van het moderamen d.d. 18-05-2021 met als bijlage een
concept ‘Protocol verkiezing preses en assessoren’;

3.

Het rapport van de Commissie van Rapport LWK d.d. 01-06-2021

4.

Het advies van de generale raad van advies d.d. 01-06-2021

De generale synode overweegt:
1.

De generale synode heeft behoefte aan een goede procedure tot verkiezing van
haar preses en assessoren, in de zin dat deze
- gericht is op een goed bestuurlijk proces in de synode,
- een goede selectieprocedure kent (transparant/zorgvuldig) en
- de participatie van synodeleden regelt.

2.

Het Advies bevat aanbevelingen voor verbetering van de huidige procedure en
voorziet daarmee aan deze behoefte.

3.

Het Advies beveelt aan dat de vernieuwde procedure zal worden vastgelegd in
een protocol, dat een bijlage zal vormen van de huishoudelijke regeling van de
generale synode; dit protocol dient de elementen te bevatten die in de punten van
dit besluit van de synode zijn genoemd;

4.

Het door het moderamen meegezonden concept ‘Protocol verkiezing en preses
en assessoren’ voldoet aan de in overweging 3 genoemde voorwaarde;

5.

Het Advies bevat overwegingen en aanbevelingen die niet alle in het protocol
opgenomen hoeven te worden; het Advies geldt als achtergrond- en
interpretatiekader van het protocol.

6.

Het Advies geeft de synode in overweging om de mogelijkheid van verkiezing van
de preses (en de assessor I) van buiten de synode in de kerkorde vast te leggen
en daarvoor ord. 4-26-2 te wijzigen.
Het moderamen adviseert dat deze mogelijkheid er alleen zal zijn voor de preses.

De generale synode besluit:
1.

het ‘Advies over mogelijke aanpassing van de verkiezingsprocedure voor
de preses en de assessoren van de generale synode’ van de commissie ad
hoc te aanvaarden als uitgangspunt voor de procedure tot verkiezing van haar
preses en assessoren.

2.

Het concept ‘Protocol Verkiezing preses en assessoren’ te aanvaarden als het
door het Advies voorgestelde protocol.

3.

Het GCKO te verzoeken een voorstel voor wijziging van ord. 4-26-2 met de
strekking dat de preses vanuit de ambtsdragers van de kerk kan worden
verkozen, ter behandeling in de vergadering van november 2021 aan de synode
voor te leggen.

4.

Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn
geweest.

3) Besluit inzake: Ambt en diversiteit in de Protestantse Kerk in Nederland (LWK
21-04)
De generale synode heeft kennisgenomen van:
1. het rapport ‘Geroepen en gezonden’ van de werkgroep ambt
2. het rapport van de Commissie van Rapport LWK d.d. 01-06-2021
3. het advies van de Generale Raad van Advies d.d. 08-04-2021
4. het advies van de RAGB d.d. 31-03-2021
5. het advies van de president van de ELS d.d. 13-04-2021
6. het advies van het GCKO d.d. 16-04-2021
7. de brief van het moderamen d.d. 06-05-2021
8. de brief van de Raad van Toezicht van de PThU d.d. 19-05-2021
9. het aanvullend advies van de GRA, RAGB en de president van de ELS d.d. 25-05-2021
10. de ‘Notitie kengetallen Protestantse Kerk in Nederland, Achtergrondinformatie bij
bespreking ambtsrapport, 12 juni 2021’ van de dienstenorganisatie (mei 2021).

De generale synode overweegt:
1. Het rapport ‘Geroepen en gezonden’ geeft een heldere en overtuigende visie op het
eigene van het geordineerde ambt en van de andere ambten, beide voortkomend uit de
missio Dei, waarbij binnen het ene ambt van dienaar des Woords kan worden
gedifferentieerd, en samenwerking van de dienaren des Woords een wezenlijk element
is.
2. Het rapport reikt daarmee de contouren aan van een ambtsvisie die kenmerkend mag
heten voor de Protestantse Kerk in Nederland; het verdient aanbeveling deze ambtsvisie
beknopt verder uit te werken.
3. Het rapport doet vanuit deze visie een aantal concrete voorstellen. Uit de consultaties
van synodeleden op 13 en 21 april en 4 juni 2021, uit de verstrekte adviezen, ingediende
tegenvoorstellen, amendementen en moties, en de bespreking ter vergadering is
gebleken dat er rond deze voorstellen nog vragen bestaan, die nader onderzoek vragen;
deze vragen betreffen
- hoe de differentiatie uitgewerkt dient te worden;
- of daarbij de aanduiding ‘pastor’ gebruikt dient te worden;
- wat het profiel van een ‘pastor’ zal zijn;
- mogelijke alternatieven voor de nu in het rapport geschetste procedure en criteria met
betrekking tot het mogen beroepen van een ‘pastor’;
- vragen rond de opleiding, de rechtspositieregeling e.d.
- de vraag hoe de eventuele invoering van een ‘pastor’ uitwerkt voor andere kerkelijk
werkers.
Antwoorden op deze vragen moeten uitgewerkt worden; hiervoor dienen
vervolgopdrachten gegeven te worden, zie hiervoor besluitpunt 3.
4. het moderamen stelt daarom voor om besluitvorming over het rapport gefaseerd plaats
te laten vinden op de wijze als verder in dit besluit wordt aangegeven.
5. De opdrachten die uit dit besluit voortvloeien leiden tot werkzaamheden die niet in het
jaarplan 2021 en de bijbehorende begroting zijn voorzien; het bestuur van de
dienstenorganisatie heeft toegezegd:
- de benodigde financiële middelen niettemin binnen de bestaande begroting te zoeken;
- (indien dit niet lukt) hierover tijdig inzicht te geven aan de Commissie van rapport VA
en
- de uitgaven, verbonden aan dit besluit, inzichtelijk te verantwoorden in de jaarrekening
2021.
De generale synode besluit:
1. De ambtsvisie, verwoord in het het rapport ‘Geroepen en gezonden’, met name in
Hoofdstuk II par. 5 t/m 10, te aanvaarden als uitgangspunt voor haar beleid en verdere
visieontwikkeling, met name in de zin
a) dat het ambt voortkomt uit de missio Dei;
b) er ruimte is om binnen het ene ambt van dienaar des Woords te differentiëren;
c) dat samenwerking tussen de onderscheiden dienaren des Woords -en de gemeenten,
waaraan zij zijn verbonden- in enigerlei vorm noodzakelijk is wil een gemeente een
‘pastor’ kunnen beroepen.
2. Het moderamen op te dragen deze ambtsvisie – waar mogelijk met verwerking van wat in
de bespreking ter synode naar voren wordt gebracht – verder uit te (laten) werken in de
vorm van een brochure, ter bespreking in een volgende vergadering van de synode.

3. Het moderamen op te dragen de onder overweging 3 genoemde zaken nader te laten
onderzoeken, volgens in de synodevergadering van 11 september 2021 nader vast te
stellen opdrachten, door, voor zover nodig en relevant,
- de werkgroep ambt te verzoeken nader te rapporteren;
- advies in te winnen van het generale college voor de kerkorde;
- het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken
a) hiertoe deelonderzoeken te laten uitvoeren door de dienstenorganisatie, waar nodig in
samenwerking met de PThU, die weer overlegt met de CHE en Windesheim;
b) tijdig inzicht te geven aan de commissie van rapport VA in de uitgaven die verband
houden met uitvoering van dit besluit, indien deze niet gedekt kunnen worden binnen de
vastgestelde begroting 2021, en deze uitgaven inzichtelijk te verantwoorden in de
jaarrekening 2021.
4. allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.

