
Besluitenlijst van de generale synode d.d. 24 en 25 april 2014 
 
 

A. Verkiezing moderamen 

 
 
Tot lid van het moderamen, voor een periode van twee jaar, is ouderling-kerkrentmeester M.C. van 
der Klooster verkozen. 
 
 

B. Samenstelling Kleine Synode 

 
Diakenen (5)     
primi classis Synodelid 

t/m 

F. Pasveer Heerenveen 2014 

Mw. A. Hiemstra-Brouwer Dokkum 2014 

J. van Ekeris Doorn 2015 

A.L. Hoekman Brielle 2015 

J.H. de Vries Zoetermeer 2017 

 
secundi classis Synodelid 

t/m 

J.W. Paardekooper Goes 2018 

D.J. Verhoef Hoofddorp 2015 

P. Goudkamp Breukelen 2017 

B.J. Robbers Amsterdam 2014 

Mw. L. van der Weerd-Hogeweg Alkmaar 2017 

 
Ouderlingen (4) 
primi classis Synodelid 

t/m 
 secundi classis Synodelid 

t/m 

Th. van den Bos Zeist 2014 Mw. A.R. van der 
Gaast-Reitsma 

Franeker 2014 

A.S. Flikweert Zierikzee 2015 G.J. Zuurmond Schiedam 2014 

G. Flim Almelo 2017 J. Nooitgedagt Emmen 2015 

R. Barendse  ELS 2018  H. Oranje Delft 2016 

  
Ouderlingen-kerkrentmeester (6) 
primi classis Synodelid 

t/m 
 secundi classis Synodelid 

t/m 

T. van de Velde Assen 2014 H.A. van Dijk Groningen 2014 

B.H. Slotman Enschede 2014  G.D. van Lenthe Hardenberg 2015 

W. de Lange Nijmegen 2015  L. van Mulligen Winsum 2015 

C. de Bruin Hoogeveen 2016 J.G. Hilgers Gouda 2016 

A.C. van der Haar Achterhoek 
West 

2016  C.J. Jacobse Rotterdam I 2017 

M.C. van der 
Klooster 

Dordrecht 2018  B.J.C. Viveen Walcheren 2018 

 
  



 
Predikanten (5) 
primi classis Synodelid 

t/m 

F. van Roest Katwijk 2014 

J. Swager Harderwijk 2015 

Mw. H. Smits Hoorn-Enkhuizen 2016 

H. Gijsen Deventer 2016 

Mw. C.K.J. Pronk Drachten 2018 

 

secundi classis Synodelid 
t/m 

B.J.J. Boter Leiden 2015 

M.G. Pettinga Edam-Zaandam 2016 

G. de Lang Zeeuws-Vlaanderen 2016 

E.W.J. van Leersum Nijkerk 2017 

G. van der Pol Rotterdam II 2017 

 
Adviseurs namens de Evangelisch-Lutherse synode: 

E.R. Fledderus 

Mw.ds. W.T.V. Verhoeven 

 
Moderamenleden met adviserende stem 
ds. K. van den Broeke              preses   jan. 2018    
ds. A.J. Plaisier  scriba       juni  2016   
mw. oud. M. Engelbert-Clarenbeek          assessor primus    eind 2015  
 

C. Samenstelling Commissie van Rapport  

 
Commissie van rapport OZ (Overige Zaken) 

ambt primi classis synodelid t/m 

oud Th. van den Bos (vz) Zeist 2014 

diak B.J. Robbers Amsterdam 2014 

oud A.S. Flikweert Zierikzee 2015 

diak B.J. van Delft Achterhoek Oost 2015 

ds M. Pettinga Edam-Zaandam 2016 

okr T. van de Velde Assen 2014 

ds G. van der Pol Rotterdam II 2017 

 
 
 
 
 
 

Commissie van rapport LWK (Leven en werk van de kerk) 

ambt primi classis synodelid t/m 

ds W.J.H. Boon ELS 2018 

diak J. van Ekeris Doorn 2015 

oud J. Nooitgedagt Emmen 2015 

oud A. Bijl Ede 2016 

ds Mw. H. Smits Hoorn-Enkhuizen 2016 

ds R.J. van Elderen, (vz) Amersfoort 2017 

 vacature   

ambt vervanger classis synodelid t/m 

oud H. Veldman ‘s-Hertogenbosch 2016 

ds R.E. Stiemer ’s-Gravenhage I 2015 

diak A.D. Drost Heusden-Almkerk 2014 



 
 

 
 
 
 
 
 

commissie van rapport VA (vermogensrechtelijke aangelegenheden) 

ambt primi classis synodelid 
t/m 

ds F. van Roest (1
e
 vz) Katwijk 2014 

okr W. de Lange (2
e
 vz) Nijmegen 2015 

diak D.J. Verhoef Hoofddorp 2015 

diak R. Huisman Barendrecht 2015 

oud A. Vreugenhil Hattem 2015 

diak Vacture   

okr C. de Bruin  Hoogeveen 2016 

 
ambt secundi classis synodelid 

t/m 

oud G.J. Zuurmond Schiedam 2014 

diak F. Bos Gorinchem 2018 

okr L. van Mulligen Winsum 2015 

oud H. Oranje Delft 2016 

ds E.W.J. van Leersum Nijkerk 2017 

diak J.H. de Vries Zoetermeer 2017 

oud R. Barendse ELS 2018 

 
D.  Benoemingen 

 
Tot lid van het Generale College voor de Kerkorde is benoemd: 

 Dhr. Platteeuw 
 
Tot lid van het Generale College voor de Kerkorde zijn herbenoemd: 

 Dr. H. van der Meer 

 Mr. H.J. Steinvoort 
 
Tot lid van het Generale College voor de Visitatie zijn herbenoemd: 

 Ds. J. Waagmeester 

 Ds. R. van den Beld 

 Ds. F. Buitink 

 Ds. K.A. Bakker 
 

Tot lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden zijn benoemd: 

 Ds. J. Hansum 

 Dr. A.J. Kunz 
 
Tot primuslid van het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen zijn 
benoemd: 

 Mr. M. Mouthaan 

 Mr. C. Kool  

 Mr. Th.C. van Sloten 

 Ds. H.J.J. Radstake 

 Ds. R.H. de Knijff 
 

ambt vervanger classis synodelid 
t/m 

ds G.J. Mink Bommel 2015 

ds H. Gijsen Deventer 2016 

diak Mw. L. van der Weerd-Hogeweg Alkmaar 2017 



Tot voorzitter van het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen is 
aangewezen: 

 Mr. Th.C. van Sloten 
 
Tot toegevoegd lid van het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen 
zijn benoemd: 

 Ds. M.A. Bos, benoemen tot toegevoegd lid 

 Drs. J. van der Veen, benoemen tot toegevoegd lid 
 
Tot voorzitter van het Generaal College voor Ambtsontheffing is aangewezen: 

 Dr. N.E. Haspels, aanwijzen tot voorzitter 
 
Tot primuslid van het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen is 
benoemd: 

 Mw.ds. F.A.H.A. de Kok 
 
Tot assessor van het Generaal College voor Ambtsontheffing is aangewezen: 

 Mw.ds. F.A.H.A. de Kok 
 
Tot lid van het Generale College voor het Opzicht zijn benoemd: 

 Ds. G.A. Trouwborst 

 Ds. B.J.J. Boter 

 Mr. J.H.F. de Vries 

 Ds. E.O. Sondorp 

 Mw. R.T. Steinvoort-de Groot 
 
Ingestemd is met de voorgenomen benoeming tot rector van de PThU: 

 Mw.prof.dr. M.M. Jansen 
 
Ingestemd is met de voorgenomen benoeming tot hoogleraar Nieuwe Testament PThU: 

 Prof.dr. A. Merz 
 
Ontheffing aan het gestelde in ord. 13-6-4 is verleend aan: 

 Prof.dr. A. Merz 
 
Tot lid van het bestuur Dienstenorganisatie is benoemd: 

 F. Pasveer 
 

E. Zeven brieven inzake het ambt (LWK 14-01) 

De generale synode heeft kennisgenomen van: 
1. de zeven brieven inzake het ambt, LWK 14-01; 
2. het rapport van de commissie van rapport LWK d.d. 31 maart 2014; 
3. het advies van de generale raad van advies d.d. 10 april  2014. 
4.  de brief van de raad van advies voor het gereformeerd belijden. 
 

De generale synode overweegt: 

1. de generale synode heeft in haar vergadering van april 2012 in het kader van de bespreking van 
de Ambtsvisie van de Protestantse Kerk in Nederland (KTO 12-06) besloten de visie zoals die 
verwoord is in deel 1 van de genoemde notitie te aanvaarden als eerste aanzet voor een 
bezinning op een ambtsvisie met het oog op nader aan te geven actuele uitdagingen van kerk zijn, 
gehoord de beraadslaging in de synode; 

2. de generale synode heeft in de genoemde vergadering eveneens het moderamen opgedragen  
  - leiding te geven aan de onder 1 genoemde bezinning en  
  - aanzetten te geven tot verdere ontwikkeling van de ambtsvisie, een en ander gedurende de    
       huidige beleidsplanperiode; 
3. De generale synode heeft in haar vergadering van november 2013 vragen en knelpunten in een 

informatieve ronde besproken zodat deze verwerkt konden worden bij de verdere uitwerking van 

de stappen die gezet moeten worden om te komen tot een vernieuwde ambtsvisie. 



4. de zeven brieven inzake het ambt zijn een goede eerste stap in de onder 2 genoemde opdracht 

en eerste aanzet tot verdere ontwikkeling van de ambtsvisie met het oog op daarin genoemde 

actuele uitdagingen van de kerk. 

5. het schrijven van brieven is een geschikte vorm om velen bij de bezinning te betrekken. 

  

De generale synode besluit: 

1. de zeven brieven inzake het ambt te aanvaarden als vervolg op een brede bezinning in de kerk 

over de betekenis en functie van het ambt in de Protestantse Kerk in Nederland; 

2. het moderamen op te dragen de dienstenorganisatie te verzoeken om de zeven brieven inzake 

het ambt afzonderlijk toe te zenden aan de respectieve geadresseerden en de reacties in te 

zamelen en eind 2015 te verwerken in een overzicht  

3. de zeven brieven inzake het ambt voor te leggen aan de gesprekspartners in de binnenlandse 

oecumene; 

4. het moderamen op te dragen om in de vergadering van de generale synode van april 2016 dit 

overzicht voor te leggen aan de generale synode en voorstellen te doen voor een vervolg op een 

verdere ontwikkeling van de ambtsvisie;   

5. Allen die aan het tot stand komen van de zeven brieven inzake het ambt hebben meegewerkt, te 

danken.  

 

F. Toepassing van ord. 2-18 op pioniersplekken (LWK 14-02) 

 

De generale synode heeft kennisgenomen van:  

1.  de notitie ‘Pioniersplekken en ord. 2-18’ van de programma’s Missionair Werk en Kerkgroei en 
Institutionele Ondersteuning van de dienstenorganisatie; 

2.  het advies van het generale college voor de visitatie d.d. 1 april 2014 
3.  het advies van de generale raad van advies d.d. 10 april 2014 
4.  het rapport van de Commissie van Rapport LWK d.d. 2 april 2014 

 

De generale synode overweegt: 

1.  In november 2012 stelde de synode het beleidsplan 2013-2016 ‘Met Hart en Ziel’ voor de 
dienstenorganisatie vast. 
In dit beleidsplan was het voornemen van de dienstenorganisatie opgenomen om in de 
beleidsplanperiode 100 pioniersplekken te initiëren of te ondersteunen. 

2.  In de ontwikkeling van dit beleid is gebleken, dat het soms gewenst is, dat de aan een 
pioniersplek verbonden pionier de bevoegdheid krijgt binnen de pioniersplek de 
ambtswerkzaamheden van een predikant te verrichten. 

3.  Dit kan geregeld worden indien een (wijk)gemeente, waaraan een pioniersplek is verbonden, 
wordt aangemerkt als een (wijk)gemeente ‘in bijzondere missionaire, diaconale en pastorale 
omstandigheden’ als bedoeld in ord. 2-18. 

4.  Hiervoor is blijkens lid 4 van ord. 2-18 een goedkeurend besluit nodig van de generale synode 
dat (wijk)gemeenten waaraan pioniersplekken zijn verbonden in principe aangemerkt kunnen 
worden als 2-18-(wijk)gemeenten. 
Vervolgens kan per geval door een breed moderamen van de classicale vergadering (BMCV) 
besloten worden dat een concrete situatie geldt als een 2-18-(wijk)gemeente. 

5.  Het programma Missionair Werk en Kerkgroei (MWK) stelt voor adequate vormen van 
opleiding en geschiktheidsbeoordeling van pioniers te ontwikkelen; de synode acht dit 
inderdaad noodzakelijk. 

6.  De generale raad van advies adviseert positief. 
 

De generale synode besluit 

1.  De synode keurt goed  
dat een breed moderamen van de classicale vergadering (BMCV)  
in daarvoor in aanmerking komende gevallen,  



op een daartoe strekkend advies van MWK (en van –in de gevallen dat de IZB –vereniging 
voor zending in Nederland is betrokken- de IZB), 
een (wijk)gemeente, waaraan een pioniersplek is verbonden,  
aanmerkt als een (wijk)gemeente in bijzondere missionaire, diaconale en pastorale 
omstandigheden als bedoeld in ord. 2-18; 
 

2.  De synode draagt het moderamen op het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken 
adequate vormen van opleiding en geschiktheidsbeoordeling van pioniers te ontwikkelen en 
deze zaken te betrekken bij de reguliere rapportage over de uitvoering van het beleidsplan van 
de dienstenorganisatie. 

3.  De synode dankt allen die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.  
 

Aangenomen motie 6/M1 Fledderus: 

De GS besluit: … 

Het moderamen op te dragen om een nadere bezinning te geven op de verhouding tussen 

pioniersplek en bestaande (wijk)gemeentes. Hoe ziet zij de verbondenheid en de spanning tussen 

bestaande vormen en tradities en het zoeken naar nieuwe wegen? Waar hebben ze elkaar nodig, 

waar moet het anders-zijn verdragen worden, welke uitdaging zijn ze voor elkaar? En welke 

(minimale) organisatorische inkadering hebben pioniersplekken nodig om deel van de kerk te zijn en 

te blijven. Deze bezinning zal onderwerp van gesprek zijn tijdens een vergadering van de generale 

synode in de komende twee jaar .” 

 

G. Voortgangsrapportage “Binnenlandse Oecumene”(LWK 14-03) 

Aangenomen motie 10/M1 Smits: 

De synode verzoekt het moderamen om in een volgende rapportage over de binnenlandse oecumene 
nadrukkelijk aandacht te besteden aan wat wij als Protestantse Kerk in Nederland van de betreffende 
gesprekspartners kunnen leren. 
 

H. Rapportage over de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de voortgang van de   
    ProCoDe-aanpak van de ICCO Coöperatie (OZ 14-01) 

 

De generale synode heeft kennisgenomen van: 

1. De rapportage over de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de voortgang van de 

ProCoDe- aanpak van de ICCO Coöperatie; 

2. Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de 

ICCO Coöperatie; 

3. Het rapport van de commissie van rapport OZ d.d. 14 april 2014 

4. Het advies van de GRA d.d. 10 april 2014 

De generale synode overweegt: 

1. Dat rapportage en evaluatie een getrouw beeld geven van de stand van zaken in de 

samenwerking tussen ICCO en Kerk in Actie; 

2. De ProCoDe-aanpak inmiddels is ingevoerd en goede resultaten en mogelijkheden biedt voor 

het wereld diaconale werk van Kerk in Actie; 

3. Dat de verbeteringen zoals aangeven in het plan van Aanpak in de rapportage Kerk in Actie 

en ICCO noodzakelijke en goede  vervolgstappen zijn in de verdere samenwerking tussen 

Kerk in Actie en de ICCO-Coöperatie; 

4. Dat de overweging die in 2006 aan het begin van dit samenwerkingsproces stond nog steeds 

onverkort van kracht is: “Voortzetting en intensivering van de samenwerking tussen ICCO en 

Kerk in Actie (Dienstenorganisatie DO) biedt nieuwe mogelijkheden om het werk ten diensten 

van en in samenwerking met onze naasten in het Zuiden te versterken. “ 



5. De missie, beleid en strategie van Kerk in Actie zoals in de rapportage verwoord een goede 

basis bieden het werk van Kerk in Actie te versterken en de samenwerking verder te 

versterken. 

De generale synode besluit: 

1. De rapportage en de evaluatie te aanvaarden als een goede en getrouwe weergave van de 

gevolgen voor kerk in Actie van de gekozen samenwerking met de ICCO-Coöperatie; 

2. Dat de samenwerking tussen de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland 

en ICCO op het werkterrein van Kerk in Actie buitenland in de afgelopen jaren op 

bevredigende wijze verder gestalte heeft gekregen;  

3. De conclusies van de rapportage te onderschrijven en het plan van aanpak te aanvaarden;  

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

plan van aanpak ten uitvoer te brengen en de samenwerking met de ICCO Coöperatie verder 

voort te zetten, zoals beschreven in de notitie ‘Getuigenis en Dienst’ d.d. oktober 2009; 

5. Het moderamen op te dragen om het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken over 

de voortgang van de samenwerking alsmede de uitvoering van het plan van aanpak jaarlijks 

middels een aparte paragraaf in het jaarplan Kerk in Actie te rapporteren aan de Kleine 

synode; 

6. Allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de rapportage en de evaluatie te 

danken voor hun inzet. 

 


