
Besluitenlijst van de generale synode d.d. 17 en 18 november 2016 
 
A.  Benoemingen 
 
Ingestemd is met de voorgenomen benoeming tot lid van de Raad van Toezicht van de 
Protestantse Theologische Universiteit 

● 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. van der Waaij 
 
Tot lid van het bestuur van de Dienstenorganisatie is herbenoemd: 

● Mr. W. van Leussen 
 

 
B. “De Maaltijd van de Heer” (LWK 16–07) 

De generale synode heeft kennisgenomen van:  

1.  de notitie ‘De Maaltijd van de Heer’ van de hand van prof. dr. J. Muis d.d. oktober 2016 
2.  de aanbiedingsbrief van het moderamen d.d. 26 oktober 2016; 
3.  het advies van de generale raad van advies d.d. 4 november 2016; 
4.  het rapport van de commissie van rapport LWK d.d. november 2016. 

 
De generale synode overweegt: 

1.  Het Heilig Avondmaal is een van de twee sacramenten die de Protestantse Kerk in Nederland 
kent. Bezinning op en gesprek over de betekenis ervan in de synode en in de gemeenten en 
haar kerkenraden is essentieel. 

2.  De notitie ‘De Maaltijd van de Heer’ biedt hiervoor een goede basis. 
3.  In de synode is het gesprek gevoerd aan de hand van enkele gespreksvragen.  De scriba van 

de synode  stelt een verslag op van de bespreking  in de generale synode. 
 

De generale synode besluit: 

1.  de notitie ‘De Maaltijd van de Heer’ te aanvaarden -aangevuld  met een gesprekshandleiding 
en een verslag van de bespreking in de synode- als een goede basis voor gesprek over en 
bezinning op het Heilig Avondmaal in de gemeenten en haar kerkenraden. 

2.  het moderamen op te 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 betrokken zijn geweest.  
 

 
C. Evaluatie permanente Educatie (LWK 16-06) 

De generale synode heeft kennisgenomen van:  

1 Het rapport ‘Rapportage Evaluatie voortgezette nascholing van de Permanente educatie’ van 
de Commissie voor de Permanente educatie 

2 Het advies van de generale raad van advies d.d. 4 november 2016; 
3. Het rapport van de Commissie van Rapport LWK d.d. november 2016 
 

De generale synode overweegt: 



1 Bij de invoering van de permanente educatie in 2012 besloot de synode dat deze ook 
geëvalueerd zou moeten worden. Het rapport betreft de evaluatie van het onderdeel 
‘voortgezette nascholing’ .  1

2 De uitkomsten van de evaluatie geven aanleiding om enkele wijzigingen door te voeren (deze 
wijzigingen zijn opgesomd onder de onderstaande besluitpunten). 

3 De wijzigingen vergen een aanpassing van de generale regeling permanente educatie. 
4.  Van de PThU is vernomen dat het gewijzigde programma van permanente educatie 

aangeboden kan worden vanaf het studiejaar 2017/2018. 
 

De generale synode besluit: 

1 De voortgezette nascholing wordt vereenvoudigd, in die zin, dat zij zal bestaan uit twee delen 
(aangestuurde nascholing en studieverlof onder eigen regie), in plaats van de huidige drie 
(aangestuurd, open erkend en vrij studieverlof). 
Voorts wordt de administratieve last verlaagd door afschaffing van de accreditatie en de 
registratie. 

2 Het aangestuurde deel behoudt de omvang van ongeveer 200 uur per 5 jaar. 
3 Het aangestuurde deel bestaat uit twee onderdelen: 

a) een begeleidingstraject van supervisie, coaching of geestelijke begeleiding of begeleide 
intervisie (gericht op reflectie op het eigen werk); 
b) het volgen van één tot drie (afhankelijk van de arbeidsomvang) cursussen uit het 
aangestuurde aanbod. 

4.  De overige (werktijdafhankelijke) studietijd wordt een studieverlof onder eigen regie. 
a) Voor dit studieverlof zendt de predikant een studieplan in aan de kerkenraad en aan de 
classispredikant. 
Ten minste de helft van de studietijd wordt besteed aan studieactiviteiten waarvoor certificaten 
en/of diploma’s worden afgegeven (toezegging: aangepaste formulering). 

5.  Predikanten en kerkelijk werkers zijn verplicht een persoonlijk portfolio bij te houden van 
gevolgde activiteiten.  
De bespreking van de voortgang van de studie is een verplicht onderdeel van het jaargesprek 
van de predikant en het functioneringsgesprek van de kerkelijk werker. 

6.  Het studieplan omvat een beschrijving van de persoonlijke ambtelijke ontwikkeling en van de 
beoogde studie.  
Elk nieuw studieplan wordt, na bespreking met een vertegenwoordiging van de kerkenraad,  
toegezonden aan de toekomstige voorzitter van de regionale classis, die dit kan bespreken in 
zijn contacten met de predikant. 

7.  In het aangestuurde deel komt de nadruk te liggen op een update van de laatste 
ontwikkelingen / stand van zaken op de bestaande drie onderzoeksvelden (Bijbelse theologie, 
systematische theologie en praktische theologie) met inachtneming van speerpunten in 
kerkelijk beleid. 

8.  Vertegenwoordigers van de beroepsgroepen worden meer bij de samenstelling van 
het cursusaanbod betrokken. 

9.  De cursussen worden op meer dan één niveau aangeboden (bijv. algemeen verdiepend en 
gespecialiseerd).  

10.  De cursussen worden in de regel in clusters aangeboden, wat studeren binnen een langere 
aaneengesloten periode (meer) mogelijk maakt. De cursussen worden in principe op Nieuw 
Hydepark aangeboden. 

11.  De cursussen binnen het aangestuurde deel blijven ondergebracht bij de PThU, als 
het (na)scholingsinstituut van de kerk; waarbij meer samenwerking met andere 
opleidingsinstituten wordt nagestreefd, waaronder de hbo-opleidingen theologie aan 
de CHE en Windesheim.  

12.  Kerkelijk werkers gaan eveneens deelnemen aan het aangestuurde aanbod van de PThU. 
13.  Het moderamen en het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken het nodige te doen 

om tot uitvoering van deze besluiten te komen; onder meer het generale college voor de 
kerkorde te verzoeken hiervoor een voorstel te doen voor een aangepaste tekst van de 
generale regeling permanente educatie en dit voorstel voor behandeling voor te leggen in de 
vergadering van april 2017. 

1 PE omvat ook: 1 jaar persoonlijke coaching door mentor en primaire nascholing. 



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

 

 
 
 
 

D. Kerk 2025 Kerkordevoorstellen (GS 16-06)  over de naamgeving van de (regionale 
classicale vergadering (artikel VI lid 2 PKO, pag. 5 en 6 van het rapport van het GCKO. 

De generale synode heeft kennis genomen van: 

1. Het rapport van het generale college voor de kerkorde ‘Kerk 2025 – in kerkordelijke 
voorstellen’(GS 16-06)  

2. Het advies van de Generale Raad van Advies d.d. 4 november 2016 
3. Het rapport van de bijzondere commissie van rapport Kerk 2025 d.d. november 2016 

De generale synode overweegt: 

1. Het generale college stelt in paragraaf 2.2. van haar rapport met redenen omkleed voor om de 
nieuwe ambtelijke vergadering in regio in de kerkorde aan te duiden als ‘regionale synode’. 

2. Kerk 2025 beoogt vereenvoudiging  en verlichting van de kerkelijke organisatie op alle 
niveaus zodat daarin de aandacht voluit kan worden gericht op de kern van kerk-zijn.  

3. In het profiel van de nieuwe ambtelijke vergadering, zoals beschreven in het rapport ‘Kerk 
2025: Een stap verder’ staan daarom de gezamenlijke bezinning op de roeping van 
gemeenten en ambtsdragers in deze tijd en de ontmoeting en het gesprek daarover tussen 
gemeenten en ambtsdragers centraal.  

4. De naam ‘regionale synode’ wekt de indruk van verzwaring van de bestuurlijke inrichting  van 
het tussenniveau en meer afstand van de gemeenten. Het begrip ‘classis’ staat dichtbij de 
gemeenten en is vanouds de plek voor ontmoeting en kerkelijk gesprek tussen gemeenten. 

5. In Kerk 2025 is de kerntaak van deze nieuwe ambtelijke vergadering van  meet af aan 
getypeerd als ‘toezien’ (episkopè) en als zodanig rechtstreeks ontleend aan de taak en het 
arbeidsveld van de classicale vergadering zoals die nu verwoord zijn in artikel VI-4 en 
ordinantie 4-15 van de kerkorde. Ook de concrete wijzigingsvoorstellen van het college zelf 
betreffende deze beide bepalingen sluiten nauw aan bij de bestaande taak en arbeidsveld van 
de classicale vergadering. 

6. In de voorstellen van het college over de vorming van de nieuwe vergadering (ord. 4-14) wordt 
bovendien gegarandeerd dat de leden worden voorgedragen en gekozen door de 
kerkenraden. 

7. Het verdient daarom sterke voorkeur om voor de nieuwe ambtelijke vergadering op het 
tussenniveau de naam ‘classicale vergadering’ te kiezen. 

De generale synode besluit: 

1. De huidige tekst van artikel VI lid 2 van de kerkorde ongewijzigd te laten. 
2. Dientengevolge  

- op alle andere relevante plaatsen in de  kerkorde de termen ‘classis’ en ‘classicale 
vergadering’ te handhaven en de term ‘regionaal’ te vervangen door ‘classicaal’ ; en 

- de voorzitter van deze classicale vergadering aan te duiden als ‘classispredikant’. 
3. Allen te danken die dit besluit hebben voorbereid. 

 
F.  Kerk 2025 Kerkordevoorstellen (GS 16-07) functieprofiel van de classispredikant) 
De generale synode heeft kennisgenomen van:  



1. de notitie ‘Profiel, benoeming en functieomschrijving van de classispredikant’ 
2. de aanbiedingsbrief van het moderamen d.d. 19 oktober 2016 
3. het advies van de generale raad van advies d.d. 4 november 2016 

 
4. het advies van de Bijzondere Commissie van Rapport Kerk 2025 d.d. november 2016 
 

De generale synode overweegt: 

1. De generale synode heeft met de aanvaarding van het rapport ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, 
is een weg’ (november 2015) gekozen voor een toekomstige inrichting van de Protestantse 
Kerk in Nederland waarin de voorzitter van de (regionale) classis een belangrijke rol speelt. 
De rol van deze vrijgestelde voorzitter, die classispredikant wordt genoemd, is nader 
beschreven in het door de generale synode aanvaarde rapport ‘Kerk 2025: een stap verder’ 
(april 2016). 

2. Om tot benoeming van deze elf classispredikanten te komen is een goede beschrijving van het 
profiel van deze ambtsdrager/functionaris, alsmede een goede functiebeschrijving, nodig. 
De notitie ‘Profiel, benoeming en functieomschrijving van de classispredikant’ voorziet hierin, 
en tevens in een beschrijving van de wijze waarop de classispredikant zal worden benoemd. 
 

 

De generale synode besluit: 

1. in te stemmen met de inhoud van de notitie ‘Profiel, benoeming en functieomschrijving van de 
classispredikant’, met inachtneming van het besprokene ter vergadering, als uitgangspunt voor 
de selectie- en benoemingsprocedure van de classispredikanten; 

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

 


