
 

 
 

Besluitenlijst van de generale synode d.d. 16 en 17 november 2017 
 

 
A. Benoemingen 

 
Ingestemd is met de voorgenomen benoeming tot lid van de Raad van Toezicht van de 
PThU: 

● mr. G. Endedijk 
 
Tot lid van de Auditcommissie zijn herbenoemd: 

● dhr. H.J. Haverkamp 
● drs. B. Trouwborst 
● drs. J.D. van de Geer 

 
Tot voorzitter van het Bestuur van de Dienstenorganisatie is benoemd: 

● mr.drs.mw G.H. van der Waaij 
 
Tot lid van het Bestuur van de Dienstenorganisatie is herbenoemd: 

● mr. W. van Leussen 
 

 
B.  “Tot Gods Eer” - handreiking voor gesprekken over liturgie 
(LWK-17-04) 

 
De generale synode heeft kennis genomen van: 
 

1. de notitie “Tot Gods Eer”- handreiking voor gesprekken over liturgie van de hand van 
prof.dr. Marcel Barnard; 

2. de aanbiedingsbrief van het moderamen d.d. 16 oktober 2017; 
3. het advies van de generale raad van advies d.d. 7 november 2017; 
4. het rapport van de commissie van rapport d.d. 1 november 2017. 

 
De generale synode overweegt: 
 

1. In april 2016 stelde de generale synode de orden van dienst, opgenomen in de delen 
I en II van ‘Dienstboek - een proeve’ en enkele overige orden, vast en besloot het 
moderamen op te dragen een bespreking in de synode van het thema ‘liturgie’ voor 
te bereiden. Met het ter bespreking voorleggen van de notitie “Tot Gods Eer” - 
handreiking voor gesprekken over liturgie’ heeft het moderamen voldaan aan deze 
opdracht. 

 



 

 
 

2. De notitie maakt duidelijk waar het in de liturgie om gaat, hoe divers protestantse 
liturgie is en aan welke criteria een protestantse kerkdienst moet voldoen wil het een 
eredienst zijn. De handreiking fundeert en entameert het gesprek in de kerk over het 
eigene en bijzondere van de eredienst. 

3. In de synode is het gesprek gevoerd aan de hand van enkele gespreksvragen. De 
scribae van de stelt een verslag op van de bespreking in de generale synode. 

 
De generale synode besluit: 
 

1. De notitie Tot Gods Eer” - handreiking voor gesprekken over liturgie’ 
gebruiksvriendelijker te maken-, aangevuld met visueel materiaal, gespreksvragen en 
een verslag van de bespreking in de synode- als een goede basis voor een 
geloofsgesprek over en bezinning op de liturgie in de gemeenten en haar 
kerkenraden. 

2. Het moderamen op de dragen ervoor zorg te dragen, dat deze notitie, in een 
daarvoor geschikte vorm, met de genoemde aanvulling, ter beschikking wordt gesteld 
aan de gemeenten en de kerkenraden. 

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

 
C.  Geloven in delen - delen in geloof (LWK-17-03) 

 
De generale synode heeft kennis genomen van: 
 

1. De notitie ‘Geloven in delen - delen in geloof’, Beleidskader Kerk in Actie 2018-2021. 
2. Het rapport van de Commissie van Rapport LWK-17-03 d.d. 4 november 2017. 
3. Het advies van de Generale Raad van Advies d.d. 2 november 2017. 

 
De generale synode overweegt: 
 

1. Het bovenplaatselijk werk ten behoeve van zending en diaconaat in de Protestantse 
Kerk in Nederland is -binnen de door de generale synode gestelde beleidskaders- 
toevertrouwd aan de dienstenorganisatie, die dit werk uitvoert onder de naam ‘Kerk 
in Actie’ (hierna: ‘Kerk in Actie’). 

2. Het is voor de kwaliteit van de uitvoering van dat werk van belang dat Kerk in Actie 
haar profiel versterkt en focus aanbrengt. 

3. De focus die Kerk in Actie aanbrengt ten behoeve van haar werk in de komende 
beleidsperiode is gebaseerd op de wens om zending en diaconaat met elkaar te 
verbinden en om het werk in binnen- en buitenland meer op elkaar te betrekken. 

 
 

 



 

 
 

De generale synode besluit: 
 

1. De notitie ‘Geloven in delen - delen in geloof’ voor Kerk in Actie vast te stellen als 
uitgangspunt van beleid voor de komende vier jaar. 

2. Dit beleidskader houdt in dat Kerk in Actie in de komende vier jaar prioriteit zal geven 
aan de volgende vijf thema’s: 

- De Bijbel; toegang tot het Evangelie 
- Kerken in de minderheid 
- Kinderen en jongeren 
- Vluchtelingen en ontheemden 
- Armoedebestrijding 

 
3. Het moderamen op te dragen het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken 

de vijf gekozen prioriteiten voor Kerk in Actie uit te werken in jaarplannen. 
4. Allen te danken die hebben meegewerkt aan die besluit. 

 
 

D.  Nota Categoriaal Pastoraat (LWK 17-05) 
 

De generale synode heeft kennis genomen van: 
 

1. de ‘Notitie Categoriaal Pastoraat Protestantse Kerk’; 
2. de begeleidende brief van het moderamen d.d. 16 oktober 2017; 
3. het rapport van de Commissie van Rapport LWK 17-05 d.d. 2 november 2017; 
4. het advies van de Generale Raad van Advies LWK 17-05 d.d. 2 november 2017. 

 
De generale synode overweegt: 

1. De notitie geeft een goed overzicht van de deelterreinen van het categoriaal 
pastoraat: 

A. dovenpastoraat 
B. binnenvaartpastoraat 
C. luchthavenpastoraat 
2. Het moderamen zal uiterlijk in november 2018 over de deelterreinen 

gezondheidszorg, justitie en krijgsmacht een notitie ter bespreking aan de synode 
voorleggen. 

3. De notitie laat zien dat in de periode tot 2025 bezuinigingen noodzakelijk zijn (ca. 
40% minder formatieruimte) en doet daarvoor per deelterrein voorstellen, die de 
synode noodzakelijk en verantwoord acht. 

4. Uit de notitie blijkt dat er bij de implementatie van de voorgestelde besluiten moeilijke 
uitvoeringskwesties te verwachten zijn voor de betrokken bestuurders en pastores. 

 



 

 
 

De instelling van een projectgroep en een projectleider die samen leiding zullen 
geven aan het proces in samenspraak met betrokkenen, verdient aanbeveling. 

 
De generale synode besluit: 
 

1. De Notitie Categoriaal Pastoraat Protestantse Kerk’ te aanvaarden als uitgangspunt 
voor beleid met uitzondering van het studentenpastoraat en koopvaardijpastoraat 
met betrekking tot het categoriaal pastoraat. 

2. A. t.a.v. het binnenvaartpastoraat 
§3.3 van de notitie aan te nemen als richtinggevend beleidskader, met dien  

            verstande dat in elk geval wordt voldaan aan de volgende uitgangspunten: 
1. In eerste instantie dient te worden onderzocht of en hoe de “varende gemeente”  
van de Protestantse Kerk in Nederland op de wijze van ord. 2-13-5 een gemeente 
van bijzonder aard kan gaan vormen met een eigen kerkenraad conform de kerkorde 
en daarbij behorende verantwoordelijkheden en waarvan de leden ook in volle 
rechten lidmaten kunnen worden;  
2. Pas als deze route op onoverkomelijke bezwaren blijkt te stuiten, kan bekeken 
worden of hetzelfde doel (transparante organisatie, zoveel mogelijk eigen 
verantwoordelijkheid en financiële zelfstandigheid) ook op ander wijze gerealiseerd 
kan worden;  
3. Er zal aandacht zijn voor de consequenties die e.,e.a. heeft voor de positie en de 
belangen van de Koningskerk van Rotterdam in het binnenvaartpastoraat en de 
predikanten die op dit moment dit pastoraat invullen; 
4. Aansluitend bij de algemene beleidsvoornemens, geldt voor de te ondernemen 
acties en alle daaruit voortvloeiende gewenste en te realiseren veranderingen dat ze 
in de komende vijf jaar geïmplementeerd worden. 
B. t.a.v. het Dovenpastoraat 
§5.3 van de notitie aan te nemen als richtinggevend beleidskader; wat betekent:  
1. de full-time vacature die bij emeritaat of vertrek van dovenpastor ds. Van Dijke 
ontstaat, zal weer worden ingevuld met benoeming/beroeping van een predikant voor 
de volledige arbeidstijd;  
2. het project “doventhuisgemeente” in 2022 zal worden beëindigd en de resultaten 
daarvan een jaar eerder te evalueren, met als doel dat een begin gemaakt kan 
worden met de overdracht van deze resultaten aan het team van pastores;  
3. binnen afzienbare tijd zal het gesprek met de partnerkerken worden geopend over 
een vorm van samenwerking in het dovenpastoraat, die ver gaat dan de huidige, met 
als doel meer financiële zekerheid voor de toekomst en daarbij te beginnen met het 
verkennen van de in §5.3 als eerste genoemde optie. 
C. t.a.v. het luchthavenpastoraat 
De bijdrage aan de Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol van € 
25.000,- per jaar in ieder geval tot en met 2025 te continueren. 

 



 

 
 

3. Het moderamen opdracht te geven aan het bestuur van de dienstenorganisatie de 
aanbeveling te doen dat voor de implementatie van deze besluiten een projectgroep 
en een projectleider zullen worden in- c.q. aangesteld, die -in samenspraak met 
betrokkenen- leiding zullen geven aan het proces 

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

 
 

 


