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A. Benoemingen 
 
 
Generale College voor de toelating tot het ambt van predikant 

o G. van Tol, benoemd tot lid van de delegatie Overijssel-Flevoland 
 

Protestantse Theologische Universiteit 
o Dr. A.J. Plaisier, ingestemd met de voorgenomen benoeming tot universitair docent           

Spiritualiteit 
 

Commissie voor de Steunverlening 
o Ds. G. Bikker, benoemd tot lid 

 
B. Besluit inzake opneming Gereformeerde kerk te Garderen in Protestantse Kerk

in Nederland (LWK 17-02)   

 
De kleine synode heeft kennis genomen van:  
1.  de brief van het moderamen d.d. 16 mei met zes bijlagen, waaronder een positief advies 

van het breed moderamen van de classicale vergadering Nijkerk; 

2.   Het rapport van de Commissie van Rapport LWK 17-02. 
 
 

   
De kleine synode overweegt:  
1.  De Gereformeerde kerk te Garderen behoorde voorafgaande aan de vorming van de 

Protestantse Kerk in Nederland tot de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN), doch 
is in die periode uit dat kerkverband getreden; zij heeft sindsdien tot het verband van de 
Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) behoord, doch heeft dat 
lidmaatschap per 1 januari 2016 beëindigd en is sinds dat moment een vrije 
gereformeerde kerk;  

2.  De Gereformeerde kerk te Garderen heeft te kennen gegeven opgenomen te willen 
worden binnen de Protestantse Kerk in Nederland en daarmee dezelfde positie te willen 
innemen als haar andere gemeenten.  

3. Het breed moderamen van de classicale vergadering Nijkerk (bmcv) heeft hierover 
gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland in de omgeving van Garderen 
geraadpleegd; deze staan positief tegenover de wens van de Gereformeerde kerk te 
Garderen; het bmcv staat eveneens positief tegenover deze wens. 
  

4. De consequenties van de toetreding tot de Protestantse Kerk in Nederland zijn de 
Gereformeerde kerk te Garderen blijkens het dossier voldoende toegelicht. 
  

 



5. De kleine synode overweegt met vreugde dat de bezwaren die er destijds bij de 
Gereformeerde kerk te Garderen bestond tegen de Protestantse Kerk in Nederland 
inmiddels zijn weggenomen; nu er overigens geen bezwaren zijn tegen deze toetreding 
kan de kleine synode hiertoe besluiten.  

6. De huidige kerkorde kent geen expliciete bepaling met betrekking tot de (weder) 
opneming van gemeenten die ooit tot het verband van een van de rechtsvoorgangers van 
de Protestantse Kerk in Nederland hebben behoord. 
Nu dit zo is acht de kleine synode zich op grond van ord. 2-20, dat handelt over de 
indeling van gemeenten in grotere kerkelijke verbanden, bevoegd om de betreffende 
beslissing te nemen.  

   
De kleine synode besluit:  
1.  de Gereformeerde kerk te Garderen op te nemen onder de gemeenten van de 

Protestantse Kerk in Nederland.  

2.  het moderamen op te dragen de kerkenraad van dit besluit op de hoogte te brengen en in 
samenwerking met deze kerkenraad al het nodige te doen opdat deze kerk haar plek kan 
innemen, en haar leden ingeschreven kunnen worden als lid van de Gereformeerde kerk 
te Garderen binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 
  

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

 
 
C. Besluitvoorstel inzake het Jaarverslag 2016 van de Stichting Kerkelijk  

Geldbeheer (VA 17-01) 
 
De kleine synode heeft kennis genomen van: 

1. Het jaarverslag 2016 van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (VA 17-01) voorzien van een 
goedkeurende accountantsverklaring d.d. 20 april 2017 van Ernst & Young Accountants; 

2. Het rapport van de commissie van rapport VA d.d. 14 juni 2017. 
 
 
De kleine synode overweegt: 

1. De Stichting Kerkelijk Geldbeheer is een stichting in de zin van de Generale regeling 
stichtingen als bedoeld in ordinantie 11-27 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in 
Nederland; 

2. In de statuten van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer is - conform art. 3 generale regeling - 
bepaald, dat de jaarrekening van deze stichting aan de kleine synode ter goedkeuring dient te 
worden voorgelegd; 

3. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016; 

4. Het balanstotaal van de Stichting bedraagt € 423.722.000,-- en het eigen vermogen  
€ 27.070.000,-- 

5. Het voordelig netto exploitatieresultaat ad € 962.000,--is geheel toegevoegd aan het eigen 
vermogen. 

 
 
De kleine synode besluit: 

1. De jaarrekening 2016 van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer goed te keuren; 
2. Het bestuur van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer te dechargeren voor het in 2016 gevoerde 

beleid; 
3. Met de praktijk dat het bestuur van de Dienstenorganisatie, de externe accountant en de 

commissie van rapport wordt geïnformeerd over de begroting is voldaan aan de statutaire 
plicht tot indiening van deze begroting bij de kleine synode; akkoord in dit overleg mag worden 

 



beschouwd als goedkeuring door de kleine synode; 
4. Het bestuur van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer alsmede de directie en medewerkers te 

danken voor het verrichte werk. 
 
 
 
D. Besluitvoorstel inzake het Jaarverslag 2016 van Protestants Diaconaal Krediet  

Nederland (PDKN) VA 17-02 
 
 
De kleine synode heeft kennis genomen van: 

1. Het jaarverslag 2016 van de Protestants Diaconaal Krediet Nederland (VA 17-02) voorzien 
van een goedkeurende accountantsverklaring d.d. 21 april 2017 van Ernst & Young 
Accountants; 

2. Het rapport van de commissie van rapport VA d.d. 8 juni 2017. 
 
 
De kleine synode overweegt: 

1. Protestants Diaconaal Krediet Nederland is een stichting in de zin van de generale regeling 
stichtingen als bedoeld in ordinantie 11-27 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in 
Nederland; 

2. In de statuten van de Stichting is - conform art. 3 generale regeling - bepaald, dat de 
jaarrekening van deze stichting aan de kleine synode ter goedkeuring dient te worden 
voorgelegd; 

3. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016; 

4. Het balanstotaal van de Stichting bedraagt € 13.588.000,-- en het eigen vermogen 
€ 206.000,--; 

5. Het voordelig exploitatieresultaat ad € 32.000,-- is geheel toegevoegd aan het eigen 
vermogen. 

 
 
De kleine synode besluit: 

1. De jaarrekening 2016 van Protestants Diaconaal Krediet Nederland goed te keuren; 
2. Het bestuur van Protestants Diaconaal Krediet Nederland te dechargeren voor het in 2016 

gevoerde beleid; 
3. Het bestuur van Protestants Diaconaal Krediet Nederland alsmede de directie en 

medewerkers te danken voor het verrichte werk. 
 

 
E. Besluitvoorstel inzake de jaarrekeningen 2016 van de Protestantse Kerk in  

Nederland en van Kerk in Actie (VA 17-03 en 17-04)  
 
De kleine synode heeft kennis genomen van: 
1. Het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2016 van de Protestantse Kerk in              

Nederland, voorzien van een goedkeurende controleverklaring, en uitgebracht door het bestuur           
van de dienstenorganisatie d.d. 8 mei 2017 (VA 17-03); 

2. Het publieksverslag, waarin opgenomen de verkorte jaarrekening over het boekjaar 2016, van            
Kerk in Actie, voorzien van een goedkeurende controleverklaring, en uitgebracht door het            
bestuur van de dienstenorganisatie d.d. 8 mei 2017 (VA 17-04); 

3. De rapporten van de commissie van rapport VA d.d 15 juni 2017. 
 
 
De kleine synode overweegt ten aanzien van de jaarrekening 2016 van de Protestantse Kerk in               
Nederland:  
1. De jaarrekening over het boekjaar 2016 van de Protestantse Kerk in Nederland omvat het werk 

van de dienstenorganisatie inclusief het werk van Kerk in Actie; 

 



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

3. De jaarrekening 2016 is opgesteld volgens de Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen; 
4. Het balanstotaal over het boekjaar 2016 eindigt met een bedrag van € 124.262.000, waarvan              

als eigen vermogen (reserves en fondsen) € 108.264.000 kan worden beschouwd; 
5. De staat van baten en lasten over het boekjaar 2016 sluit met een positief resultaat ter grootte                 

van € 515.000, welk resultaat ten gunste is gebracht van de continuïteitsreserve; 
6.     De continuïteitsreserve bedraagt per 31 december 2016 € 14.664.000; hetgeen uitkomt op  

69,9% van de totale personeelskosten verhoogd met een opslag voor overige verplichtingen en             
dit percentage ligt, volgens de vastgestelde norm, binnen de door de kleine synode             
vastgestelde maximale bandbreedte of hoogte van deze risicoreserve; 

7. De jaarrekening van de Protestantse Kerk gaat vooraf aan de, nog op te stellen,              
geconsolideerde jaarrekening van de Kerk, waarin deze jaarrekening en de consolidatie met            
alle verbonden rechtspersonen verwerkt zullen worden. 

  
 
De kleine synode overweegt ten aanzien van het publieksverslag 2016 van Kerk in Actie: 
1. De in het publieksverslag opgenomen verkorte jaarrekening over het boekjaar 2016 van Kerk in              

Actie is eveneens opgesteld volgens de Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen; 
2. Het balanstotaal over het boekjaar 2016 bedraagt € 22.125.000; het eigen vermogen van Kerk              

in Actie per 31 december 2016 bedraagt € 19.055.000, waarvan ten behoeve van revolving              
funds Kerk in Actie een bedrag van € 15.315.000 beschikbaar is en aan specifieke              
noodhulpfondsen € 3.740.000. 

3. De staat van baten en lasten over het boekjaar 2016 sluit per saldo met een resultaat ter grootte                  
van € 890.000, waarbij € 1.390.000 is toegevoegd aan bestemmingsreserves (revolving funds)            
van Kerk in Actie en een bedrag van € 500.000 is onttrokken aan bestemmingsfondsen (met               
name noodhulpfondsen) van Kerk in Actie. 

 
 
De kleine synode besluit: 
1. Het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2016 van de Protestantse Kerk in              

Nederland vast te stellen; 
2. Het publieksverslag, waarin opgenomen de jaarrekening over het boekjaar 2016 van Kerk in             

Actie vast te stellen; 
3. Het bestuur van de dienstenorganisatie decharge te verlenen voor het gevoerde financieel            

beheer over het boekjaar 2016 en het bestuur, de directie en de betrokken medewerk(st)ers van               
de dienstenorganisatie te bedanken voor het werk dat ten grondslag heeft gelegen aan deze              
jaarrekeningen over het boekjaar 2016. 

 

 


