
Besluitenlijst van de Kleine Synode van de Protestantse Kerk in
Nederland gehouden op dinsdag 2 maart 2021

A) Benoemingen

Commissie Steunverlening
o de heer ds. G. Bikker te herbenoemen als lid van deze commissie

- Stichting Hervormd Kerkcentrum Zeeland
o mevrouw mr. drs. G.H. van der Waaij te benoemen als lid van deze stichting
o de heer M. van Ginkel RA te benoemen als lid van deze stichting
o de heer M. Westerduin MBA te benoemen als lid van deze stichting
o de heer Mr. W. van Leussen te benoemen als lid van deze stichting
o de heer ir. C.A. de Vries te benoemen als lid van deze stichting

B) Besluitvoorstel inzake jaarplan en begroting 2021 van de Protestantse Kerk in
Nederland inclusief de heffingsfactoren voor 2021 (VA 21-01) en jaarplan en
begroting 2021 van Kerk in  Actie (VA 21-02).

De kleine synode heeft kennisgenomen van:
1. Het jaarplan en begroting 2021 van de Protestantse Kerk in Nederland, uitgebracht door het

bestuur van de dienstenorganisatie op 25 januari 2021 (VA 21-01);
2. Het jaarplan en begroting 2021 Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland, uitgebracht

door het bestuur van de dienstenorganisatie op 25 januari 2021 (VA 21-02);
3. Het in de begroting 2021 van de Protestantse Kerk opgenomen hoofdstuk 10 ‘Vaststelling

heffingsfactoren 2021’ voor het kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum 2020 en de afdracht voor
de solidariteitskas 2021;

4. De rapporten  van de commissie van rapport VA d.d. 22 februari 2021.

De kleine synode overweegt:
1. Het jaarplan en de begroting 2021 van de Protestantse Kerk omvat het werk van de

Dienstenorganisatie inclusief het werk van Kerk in Actie, dat is gebaseerd op het beleidskader voor
de dienstenorganisatie ‘De toekomst open tegemoet’ en de visienota ‘Van U is de toekomst’.

2. Mede met het oog op het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving is voor het werk van
Kerk in Actie ook een deelbegroting  opgesteld;

3. De totale begroting 2021 is opgesteld volgens de Richtlijn 650 voor fondsenwervende organisaties;
4. In de ‘Uitvoeringsbepalingen behorend bij de uniforme quotisatie regelingen en de solidariteitskas’

(verder: Uitvoeringsregeling) is bepaald dat de vaststelling van de in enig heffingsjaar te hanteren
heffingspercentages en ledengelden jaarlijks plaatsvindt door de kleine synode samen met de
goedkeuring van de begroting voor hetzelfde jaar);

De kleine synode overweegt voorts:
1. Door het bestuur is een begroting 2021 voor de Protestantse Kerk in Nederland aangeboden, die

sluit met een onttrekking aan de continuïteitsreserve van € 1.817.000;
2. In de begroting 2021 is tevens rekening gehouden met een totale onttrekking uit aanwezige

bestemmingsreserves en fondsen  van  € 7.458.000 ten behoeve van de doelstellingen;
3. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een daling van € 465.000 aan kerkrentmeesterlijke

en diaconale quotuminkomsten ten opzichte van de begroting 2020;
4. De heffing voor de solidariteitskas (ledengeld) blijft voor 2021 gehandhaafd op € 5,- per belijdend

lid;
5. De begrote verplichte heffingen voor 2021 zijn in overeenstemming met de gegevens, vermeld in

hoofdstuk 10 ‘Vaststelling heffingsfactoren 2021’ voor het kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum
2021 en de afdracht voor de solidariteitskas 2021;

6. In de Uitvoeringsregeling is bepaald dat de in enig heffingsjaar te innen heffingsbedragen
verschuldigd zijn in een aantal gelijke termijnen, te bepalen door de kleine synode.;

7. Het concept jaarplan en begroting 2021 is besproken in het kerkordelijk voorgeschreven
besturenoverleg.



8. Het moderamen heeft op 29 januari 2021 ten aanzien van het beleidskader besloten het bestuur
van de dienstenorganisatie te verzoeken om jaarlijks de generale synode te informeren én te horen
over de voortgang (op hoofdlijnen) bij de uitwerking en operationalisering van dit beleidskader en
een gesprek te voeren over actuele strategische thema’s en dilemma’s rondom toekomstgericht
kerk zijn en betekenisvolle presentie van de kerk in de samenleving.

De kleine synode besluit:
1. Het jaarplan en de begroting voor het jaar 2021 van de Protestantse kerk in Nederland en de

deelbegroting 2021 van Kerk in Actie vast te stellen.
2. Het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken om de uitwerking van het verzoek, genoemd

onder overweging 8, voor wat betreft 2021 voor te bereiden voor de vergadering van de generale
synode van november 2021;

3. Gelet op het bepaalde in de ‘Uitvoeringsbepaling behorend bij de uniforme quotisatie regelingen en
de solidariteitskas’, worden de heffingspercentages en ledengelden voor het heffingsjaar 2021 als
volgt vastgesteld:
a. kerkrentmeesterlijk quotum

* over de, in de uitvoeringsregeling bedoelde, inkomsten: 4,35%;
b. diaconaal quotum

* over de, in de uitvoeringsregeling bedoelde, inkomsten: 5,70%;
* per belijdend lid (peildatum: 1 januari 2019): €  1,35;

c. solidariteitskas
* per belijdend lid (peildatum: 1 januari 2019): € 5,00;

4. De inning van de verplichte heffingen voor het jaar 2021 zal geschieden in twee termijnen en wel
voor het kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum op de vervaldata van 15 mei en 1 oktober en
voor de solidariteitskas op de vervaldata 1 juni en 1 oktober;

5. Allen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze begrotingen te danken voor hun
inzet.

C) Besluitvoorstel inzake de wijziging van de naam van de classis Friesland
(LWK 21-03)

De kleine synode heeft kennis genomen van:
1. de toezegging uit de vergadering van de kleine synode van 17 juni 2020 om de naam van de classis

Friesland te wijzigen naar classis Fryslân;
2. het feit dat beide schrijfwijzen correct zijn als aanduiding van de Nederlandse provincies en dat op 1

januari 1997 de officiële naam van de provincie door de Friese Provinciale Staten is veranderd in
Fryslân

3. de mededeling uit de dienstenorganisatie dat er geen noemenswaardige belemmeringen zijn die
leiden tot onuitvoerbaarheid van de naamswijziging.

De kleine synode overweegt:
1. dat de kleine synode op grond van ordinantie 2-11 en de ‘Notitie en voorstel herindeling gemeenten’

(september 2017) bevoegd is de naam en indeling van classes vast te stellen;
2. dat de naamswijziging van de classis het gemeente- en classis-eigene in lijn met de visienota en het

beleidskader van de dienstenorganisatie expliciet onderstreept en tegemoetkomt aan de wens om
zaken in de eigen Friese taal te benoemen;

3. dat er geen noemenswaardige belemmeringen zijn die leiden tot onuitvoerbaarheid van de
naamswijziging.

De kleine synode besluit:
1. in te stemmen met het voorstel om de naam van de classis Friesland te wijzigen naar Fryslân;
2. allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.

De lytse synoade hat kennis nommen fan:
1. De tasizzing út de gearkomst fan de lytse synoade fan 17 juny 2020 om de namme fan de klassis

Friesland te wizigjen yn klassis Fryslân;
2. it feit dat beide skriuwwizen korrekt binne as oantsjutting fan de Nederlânske provinsjes en dat

op 1 jannewaris 1997 de offisjele namme fan de provinsje troch de Fryske Provinsjale Steaten
feroare is yn Fryslân;



3. de meidieling út de tsjinste-organisaasje dat der gjin nammenswurdige beheinings binne dy’t
liede ta net-útfierberens fan de nammewiziging.

De lytse synoade oerweaget:
1. dat de lytse synoade op grûn fan ordinânsje 2-11 en de ‘Notitie en voorstel herindeling

gemeenten’ (septimber 2017) it foech hat de namme en yndieling fan de klasses fêst te stellen;
2. dat de nammewiziging fan de klassis it gemeente- en klassis-eigene yn de line fan de fisynota en

it beliedskader fan de tsjinste-organisaasje eksplisyt ûnderstreket en de winsk om saken yn de
eigen Fryske taal te beneamen yn ‘e mjitte komt;

3. dat der gjin nammenswurdige beheinings binne dy’t liede ta net-útfierberens fan de
nammewiziging.

De lytse synoade beslút:
1. Yn te stimmen mei it útstel om de namme fan de klassis Friesland te wizigjen yn Fryslân;
2. elk te tankjen dy’t by de tarieding fan dizze besluten belutsen west hat.


