
Genomen besluiten tijdens de vergadering van de Generale Synode op 11 september
2021

1) Benoemingen:
Als adviseur van het  Generale college voor de behandeling van
bezwaren en geschillen (GCBG) is herbenoemd:

● mevrouw mr. M.G.J. Parkins-de Vin

Als universitair docent van de PThU is benoemd:
● dr. P.B. Hartog

2) Besluit inzake notitie vervolg rapport ambtsvisie Geroepen en gezonden (LWK
21-04)

De generale synode heeft kennisgenomen van:

1. het rapport ‘Geroepen en gezonden’ van de werkgroep ambt;
2. de ‘Notitie vervolg rapport ambtsvisie Geroepen en gezonden’ d.d. 24 augustus 2021

(in dit besluit aangeduid als ‘de vervolgnotitie’);
3. de brief van 28 juni 2021 van het moderamen aan synodeleden;
4. het rapport van de Commissie van Rapport LWK d.d. 4 september 2021
5. het advies van de generale raad van advies d.d. 1 september 2021

De generale synode overweegt:

1. De synode heeft op 12 juni 2021 een besluit genomen over het rapport ‘Geroepen en
gezonden’ en de stukken die tijdens die vergadering ter tafel lagen (zie synodebesluit
12 juni 2021).

2. Bij brief van 28 juni 2021 heeft het moderamen de synodeleden uitgenodigd hun visie
te geven op allerlei vragen betreffende de uitwerking van het besluit; de reacties van
de synodeleden, veelal bestaande in vervolgvragen, zijn verwerkt in de
vervolgnotitie.

3. De vervolgnotitie beschrijft een goede aanpak met een gefaseerde besluitvorming
waarbij zorgvuldigheid boven snelheid gaat.

4. Het betrekken en consulteren van synodeleden en andere belanghebbenden is een
belangrijk uitgangspunt.

De generale synode besluit:

1. De vervolgnotitie te aanvaarden als uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het
rapport ‘Geroepen en gezonden’’, zulks met inachtneming van hetgeen ter
vergadering is besproken;

2. het moderamen op te dragen het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken
om uitvoering te geven aan de vervolgnotitie;

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

3) Besluit inzake: Geestelijk verzorgers in de synode - GCKO

De generale synode heeft besloten de ordinantiewijzigingen 4-24-1 en 4-26-6 in
eerste lezing vast te stellen.

https://drive.google.com/file/d/1rWAaShvimsE4r7TZtuE_asuzL2R73Wh9/view?usp=sharing


4) Besluit inzake: GR 5, opheffing gemeenten - GCKO

De generale synode heeft besloten de wijziging van GR 12 artikel 5 vast te stellen.
De ingangsdatum van deze wijziging zal door het moderamen van de generale
synode worden bepaald, nadat de kleine synode de wijziging van GR 5 artikel 29 zal
hebben vastgesteld.


