
 

Besluitenlijst van de generale synode d.d. 20 en 21 april 2017 
 
 
A. Benoemingen 
 
Ingestemd is met de voorgenomen benoeming tot hoogleraar Dogmatiek aan de Protestantse 
Theologische Universiteit: 

● Dr. P.M. Wisse 
 
Ingestemd is met de voorgenomen benoeming tot lid van de Raad van Toezicht aan de protestantse 
Theologische Universiteit: 

● Dr. A. van Nieuwpoort 
 
Tot voorzitter van het Generale College voor de Kerkorde is aangewezen: 

● Mw. mr.dr. H. Evers 
 
Tot voorzitter van het Generale College voor de Toelating tot het ambt van predikant is aangewezen: 

● Ds. H. Spoelstra 
 
Tot voorzitter van het Generale College voor het Opzicht is aangewezen: 

● Ds. G.A. Trouwborst 
 
 
B. Samenstelling Kleine Synode 
 
Diakenen (4)  
primi classis Synodelid 

t/m 
 secundi classi

s 
Synodelid 
t/m 

Mw. L. van der 
Weerd-Hogeweg 

Alkmaar 2017 R. van den Bout ‘s-Gravenhage 2017 

F. Bos  Gorinchem  2018 M. Meun Flevoland 2019 

J.A.A. Bas Alblasserdam 2018 C.A. Guijt Katwijk 2019 

Mw. J. Galjaard Peel en 
Kempenland-Eindh
oven 

2019 Mw. E. 
Supranato-Doek
sen 

Leiden 2020 

 
 
Ouderlingen (4) 
 
primi classis Synodelid 

t/m 
 secundi classis Synodelid 

t/m 
A.M. Stolk Brielle 2020 C. de Heer  Utrecht 2017 

G. Flim Almelo 2017 Mw. G. 
Bredenhoff-van 
Uffelen 

Meppel 2018 

A. Bijl Ede 2017 vacature   

Mw. A. Verbeek Amsterdam 2019 B.J. van Delft Achterhoek 2020 
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Oost 

 

Ouderlingen-kerkrentmeester (6) 
 
primi classis Synodelid 

t/m 
 secundi classis Synodelid 

t/m 
H. van der Goot Hoofddorp 2020 J.W. Tuk West Brabant 2017 

J.F. van Mossel Hattem 2020  vacature   

M.J. Flink Hilversum 2017  N. van den Berg Schiedam  2019 

B.J.C. Viveen Walcheren 2018 H. Boersma Dokkum 2019 

M.C. van der 
Klooster 

Dordrecht 2018 vacature   

Mw. T. Hilbrink  Apeldoorn 2018 C.J. Jacobse Rotterdam 1 2017 

  
Predikanten (6) 
 
primi classis Synodeli

d t/m 
 secundi classis Synodeli

d t/m 
R.J. van Elderen  Amersfoort 2017 vacature   

M.J. Tekelenburg Gouda 2021 H. Jansen Winsum 2020 

P.W. van der 
Schans 

Woerden 2018 vacature   

W.J.H. Boon  Evangelisch 
Lutherse Synode 

2018 vacature   

R. de. Reuver scriba 2021 J. van Breevoort Emmen 2020 

Mw. K. van den 
Broeke 

Preses 2017 Mw. E.J.M. Peersman Buitenpost 2018 

 
Adviseurs namens de Evangelisch-Lutherse synode: 

E.R. Fledderus 

Mw.ds. W.T.V. Verhoeven 

 
C. Samenstelling Commissie van Rapport  
 
Commissie van rapport OZ (Overige Zaken) 
ambt primi classis synodelid t/m 
 ds. P.W. van der 

Schans (vz) 
Woerden 2018 
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 ds. H. Jansen Winsum 2020 
diak G. Visser  Zoetermeer  2017 
okr Mw. H.T. Hilbrink Apeldoorn 2018 
diak P.C. van Vegten Oost-Groningen 2018 
oud Mw. G. 

Bredenhoff-van 
Uffelen 

Meppel 2018 

oud W. Kleijne  Heerenveen 2019 

 
ambt secundus classis synodelid t/m 
oud Mw. A. 

Valkenburg 
Doorn 2020 

Ds. D. van 
Duijvenbode 

Delft 2021 

ds. J.F. de Vlieger Den 
Bosch 

2021 

diak Mw. E. 
Superanoto-Do
eken 

Leiden 2020 

okr H. van der 
Goot 

Hoofddorp 2020 

oud J.W. Boorsma Sneek 2017 

 
Commissie van rapport LWK (Leven en werk van de kerk) 
ambt primi classis synodelid t/m 

ds M.J. Tekelenburg (vz) Gouda 2021 

oud B. Kamphuis Leeuwarden 2018 

diak R. van den Bout ’s-Gravenhage II 2017 

diak L. Hogeweg Alkmaar 2017 

ds W.J.H. Boon ELS 2018 

okr Y. Luinenburg  Westerkwartier  2018 

 
 
ambt secundus classis synodelid 

t/m 
diak J.A.A. Bas Alblasserda

m 
2018 

ds. M. Oostenbrink Hardenberg 2020 
ds C. Siebert Ommen 2021 
diak P. Goudkamp Breukelen 2017 
oud Mw. A. Verbeek Amsterdam 2019 
Ds. I. Pluim Limburg 2021 
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Commissie van rapport VA (vermogensrechtelijke aangelegenheden) 
ambt primi classis synodelid t/m 
 ds R.J. van Elderen (vz) Amersfoort 2017 

oud G. Flim Almelo 2017 

diak L. van der Heiden Harderwijk 2020 

okr C.J. Jacobse Rotterdam I 2017 

 vacature   

okr M.J. Flink Hilversum 2018 

diak M. Meun  Flevoland 2019 

 
 
ambt vervanger classis synodelid 

t/m 
okr N. van den Berg Schiedam 2019 
diak J.P. Wijnhorst Alphen aan den 

Rijn 
2019 

Ds. R.J. ten Have Assen 2019 
diak B.I. de Leeuw Zeeuws-Vlaandere

n 
2021 

oud C. de Heer Utrecht 2017 
 vacature   
 
 
D.  Naar een Cultuur van Mobiliteit  (LWK 17-01) 
 
De generale synode heeft kennisgenomen van:  
1.  de nota ‘Naar een cultuur van mobiliteit’ van de Werkgroep Mobiliteit Kerk 2025; 
2. de aanbiedingsbrief van het moderamen d.d. 17 maart 2017; 
3. Het rapport van de Commissie van Rapport OZ d.d. april 2017;  
4. Het advies van de GRA d.d. 6 april 2017. 
 
De generale synode overweegt: 
1. De generale synode heeft in april 2016 het moderamen heeft opgedragen de dienstenorganisatie 

te verzoeken in het kader van het project ‘Kerk 2025’ een nader besluitvoorstel voor te leggen aan 
de generale synode met betrekking tot scenario’s inzake de mobiliteit van predikanten, en dat in 
een breder kader van flexibiliteit, werkgelegenheid en teamwork, rekening houdend met de 
inbreng ter synode aangaande dit onderwerp op haar vergadering van april 2016. 

2
. 

De door werkgroep vervaardigde nota voldoet aan deze opdracht. 

 
I Algemeen 
De generale synode besluit de nota ‘Naar een cultuur van mobiliteit’ van de Werkgroep Mobiliteit Kerk 2025’ te 
aanvaarden als uitgangspunt van beleid. 
 
II. In het bijzonder 
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1.  De generale synode besluit het moderamen op te dragen te bewerkstelligen dat in het 
functieprofiel van de classispredikant de bevordering van een cultuur van mobiliteit en flexibiliteit 
als opdracht wordt opgenomen. De classispredikant bezoekt elke gemeente en predikant in het 
gebied in de regel één keer per vier jaar en spreekt dan in ieder geval over roeping, flexibiliteit, 
werkgelegenheid en teamwork.  

2. De generale synode besluit de dienstenorganisatie op te dragen blijvend zorg te dragen voor 
voldoende capaciteit voor de bevordering van een cultuur van mobiliteit en flexibiliteit in de vorm 
van toerusting en individuele begeleiding van gemeenten en predikanten bij het beroepingswerk 
en de jaargesprekken. 

3. De generale synode besluit het moderamen op te dragen om het generaal college voor de 
kerkorde te verzoeken een wijziging voor te bereiden van de kerkordelijke taakstelling van de 
classicale vergadering, zodanig dat daarin de opdracht wordt opgenomen om met inachtneming 
van de identiteit van de gemeenten en predikanten een zodanige samenwerking tussen 
gemeenten te bevorderen dat zij vitaal kunnen functioneren en er voor predikanten 
arbeidsplaatsen van voldoende omvang beschikbaar zullen zijn. 

4. De generale synode besluit het moderamen op te dragen om het generaal college voor de 
kerkorde te verzoeken om een wijziging voor te bereiden van de kerkordelijke bepaling over het 
vierjaarlijkse beleidsplan van een gemeente, zodanig dat daarin in ieder geval een paragraaf 
wordt opgenomen over de mogelijkheid tot samenwerking binnen en buiten de gemeente, zodat 
de gemeente vitaal blijft en voor de predikanten arbeidsplaatsen van voldoende omvang blijven 
bestaan. 

5. De generale synode besluit het moderamen op te dragen om het generaal college voor de 
kerkorde te verzoeken een wijziging voor te bereiden van de kerkordelijke bepalingen over de 
procedure voor het beroepingswerk, zodanig dat daarin wordt opgenomen dat de classicale 
vergadering bij het ontstaan van een predikantsvacature in een gemeente de bevoegdheid heeft 
om beleidsmatige randvoorwaarden aan te bevelen aan de vervulling ervan. Deze bevoegdheid 
ziet op de vitaliteit van de gemeenten en op arbeidsplaatsen van voldoende omvang voor de 
predikanten  

6. De generale synode spreekt uit dat verbintenissen in deeltijd een toenemende realiteit zullen 
zijn en roept aankomende en dienstdoende predikanten, alsmede de gemeenten op hun 
verantwoordelijkheid te nemen om in te spelen op deze ontwikkeling.  

7. De generale synode besluit het moderamen op te dragen om te onderzoeken in hoeverre en 
onder welke voorwaarden het mogelijk is de mobiliteit en flexibiliteit van predikanten te 
bevorderen door een financiële compensatie te verstrekken aan predikanten die een 
predikantsvacature scheppen door te muteren naar een plaats met een lagere werktijd. Aan de 
Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen wordt een doorrekening gevraagd. 

8. De generale synode besluit het moderamen op te dragen om het generaal college voor de 
kerkorde te verzoeken een wijziging voor te bereiden van de kerkordelijke bepalingen voor 
werktijdvermindering van predikanten, zodanig dat deze bij dreigende financiële tekorten eerder 
in samenhang met andere maatregelen kan worden toegepast, en niet pas nadat alle andere 
middelen van bezuiniging zijn uitgeput en er al sprake is van structurele exploitatietekorten. Het 
college beschrijft daarbij expliciet de initiërende rol van de gemeente, de toetsende en 
bestuurlijke rol van de classicale vergadering en het regionaal college voor de behandeling van 
beheerszaken en de rol van de kleine synode bij het opstellen van toetsingscriteria. De 
invoering van de gewijzigde regeling wordt zodanig gepland dat de Beheercommissie centrale 
kas predikantstraktementen in staat is de te verwachten extra wachtgeldkosten die de wijziging 
met zich zal meebrengen, tijdig te begroten. Aan de Beheercommissie centrale kas 
predikantstraktementen wordt een doorrekening gevraagd. 

9. De generale synode besluit het moderamen op te dragen het generaal college voor de kerkorde 
te verzoeken een wijziging voor te bereiden van de kerkordelijke bepalingen inzake de tijdelijke 
dienst van predikanten, zodanig dat de classicale vergadering en het regionaal college voor de 
behandeling van beheerszaken gezamenlijk de bevoegdheid krijgen toestemming te geven voor 
het uitbrengen van een beroep in tijdelijke dienst, waarbij een evenwichtige toets wordt 
toegepast op de gerechtvaardigde belangen van de gemeente enerzijds en de 
gerechtvaardigde belangen van de predikant anderzijds. De invoering van de gewijzigde 
regeling wordt zodanig gepland dat de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen 
in staat is de te verwachten extra wachtgeldkosten die de wijziging met zich zal meebrengen, 
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tijdig te begroten. Aan de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen wordt een 
doorrekening gevraagd. 

10. De generale synode besluit het moderamen op te dragen aan de Beheercommissie centrale kas 
predikantstraktementen te verzoeken om aan de kleine synode een voorstel voor te leggen met 
betrekking tot de financiering van het wachtgeld na afloop van een tijdelijke dienst, waarbij een 
optimaal evenwicht wordt gezocht tussen individuele en collectieve financiering bij een 
passende uitvoeringspraktijk. Aan de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen 
wordt een doorrekening gevraagd. 

11. De generale synode besluit het moderamen op te dragen het bestuur van de 
Dienstenorganisatie te verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van de 
aanstelling van ambulante predikanten. Het onderzoek richt zich op de kansen, de risico’s en de 
financieringsmogelijkheden. 

12. De generale synode besluit het moderamen op te dragen aan de Dienstenorganisatie te 
verzoeken in samenspraak met belanghebbende partijen een onderzoek in te stellen naar de 
diverse regimes voor het aanstellen van een predikant of kerkelijk werker die in tijdelijke dienst 
de werkzaamheden van een predikant verricht. Het onderzoek richt zich op de werking van de 
arbeidsmarkt, de toepassing van het ambt, de arbeidsrechtelijke positie en de 
arbeidsvoorwaarden. Specifiek moet onderzocht worden in hoeverre sprake is van ongelijke 
behandeling in gelijke gevallen. Op basis van het onderzoek moeten voorstellen worden gedaan 
tot eventuele aanpassing van de regelingen waardoor de mobiliteit en flexibiliteit van 
predikanten kan worden bevorderd. 

13. De generale synode besluit het moderamen op te dragen het generaal college voor de kerkorde 
te verzoeken een aanvulling voor te bereiden van de kerkordelijke bepalingen inzake de 
ontheffing van werkzaamheden, zodanig dat het generaal college voor de ambtsontheffing op 
gezamenlijk verzoek van gemeente en predikant de predikant van de werkzaamheden kan 
ontheffen, nadat de predikant tenminste 12 jaar aan de gemeente verbonden is geweest en 
nadat de classispredikant hierover geadviseerd heeft. Het verzoek kan niet worden ingediend 
als de periode tussen de datum van ontheffing en de AOW-datum korter is dan de maximaal 
voor de predikant geldende wachtgeldduur plus twee jaren. Na de ontheffing heeft de predikant 
het recht de eventuele ambtswoning nog 18 maanden lang te bewonen en kan hij bij de 
Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen een wachtgeld aanvragen als bedoeld in 
artikel 29 van de generale regeling rechtspositie predikanten. De Beheercommissie centrale kas 
predikantstraktementen brengt bij de gemeente een bijdrage in de wachtgeldkosten in rekening 
ter hoogte van 18 maanden bezettingsbijdrage. Na de ontheffing van de werkzaamheden 
behoudt de predikant de bevoegdheid tot bediening van Woord en sacramenten en krijgt hij de 
status van beroepbaar predikant.  
De invoering van de gewijzigde regeling wordt zodanig gepland dat de Beheercommissie 
centrale kas predikantstraktementen in staat is de te verwachten extra wachtgeldkosten die de 
wijziging met zich zal meebrengen, tijdig te begroten en dat het eerste gebruik van de regeling 
niet zal plaatsvinden binnen twee jaar nadat de regeling voor de classispredikant van kracht is 
geworden. Aan de BCKP wordt een doorrekening gevraagd. 

14. De generale synode besluit het moderamen op te dragen de regionale colleges voor de 
behandeling van beheerszaken te verzoeken bij hun toezichthoudende taak de gemeenten te 
houden aan hun plicht om een passende ambtswoning aan te bieden, zowel bij predikanten in 
deeltijd als bij voltijds predikanten. Bij de afgifte van solvabiliteitsverklaringen wordt rekening 
gehouden met de kosten die een gemeente moet maken om een ambtswoning aan te bieden. 

15. De generale synode besluit het moderamen op te dragen het Georganiseerd Overleg 
Predikanten te verzoeken een regeling te treffen voor de vergoeding van de vervoerskosten van 
de predikanten, die met instemming van de kerkenraad buiten de grenzen van de gemeente 
wonen.  

16. En, tenslotte, allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn 
geweest.  
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