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Oplegbrief bij de agenda van de vergadering van de generale synode van 19 en 20 april 2018 
 
 
Geachte synodeleden en adviseurs,  
 
bij deze ontvangt u één oplegbrief voor het geheel van de vergadering. In deze brief volg ik de agenda zoals u 
die bij de stukken hebt ontvangen. Per onderdeel noem ik kort de voorgeschiedenis, het springende punt en hoe 
dit agendapunt behandeld zal worden.  
Hopelijk helpt deze toelichting u bij de bestudering van de stukken en ons als synode bij de bespreking en de 
besluitvorming.  
 
Veel wijsheid en vreugde bij de voorbereiding toegewenst!  
En: graag tot ziens in Nieuw Hydepark, bij de vergadering van 19 en 20 april a.s.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Dr. R. de Reuver, Scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland 
 
 
Toelichting 
 
Agendapunt 3: Benoemingen 
Er is een uur uitgetrokken voor de comité-zitting vanwege de vele benoemingen die moeten plaatsvinden in 
verband met de veranderingen in onze kerk per 1 mei a.s.. 
Hiernaast staan de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de PThU en van de 
nieuwe algemeen directeur van de dienstenorganisatie op.  
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Als u instemt met de voordracht van de nieuwe algemeen directeur dan zal deze u na de comité zitting kort 
toespreken.  
 
Agendapunt 4: Verkenning nieuwe vormen van kerk-zijn in de Protestantse kerk 
Eerder is in de generale synode gedeeld dat de dienstenorganisatie een onderzoek is gestart naar nieuwe 
vormen van kerk-zijn, mede in relatie tot de bestaande vormen van kerk-zijn. Tijdens de generale synode van 
april 2017 is het rapport  'Op hoop van zegen' besproken. 
Het onderzoek dat dit jaar wordt gedaan borduurt hierop voort. Het sluit ook aan bij het eerder gevoerde 
gesprek over huisgemeenten in missionaire context.  
De bespreking van nu is informatief. De vragen en de dilemma's die zich aandienen zullen worden gedeeld. 
Twee praktijkverhalen zullen dit illustreren. Hierna gaan we over het gehoorde in gesprek. 
De bevindingen van het onderzoek staan geagendeerd voor de vergadering van november a.s.  
 
Agendapunt 5: 70 jaar Wereldraad 
Dit jaar bestaat de Wereldraad van kerken 70 jaar. In 1948 is zij opgericht in Amsterdam. In augustus zal dit 
jubileum worden gevierd. Als Protestantse Kerk participeren wij hierin.  
Mevr. Rommie Nauta zal u hierover informeren.  
 
Agendapunt 6: Ethische bezinning: Migratie 
Als Protestantse Kerk stimuleren wij ethische bezinning op actuele maatschappelijk thema’s. Dit jaar is dit de 
wereldwijde migratie.  
De opzet is vergelijkbaar met de vorig jaar gehouden bezinning op het thema veiligheid. In deze synode wordt 
een lezing gehouden. Als synode gaan we hierover met elkaar in gesprek. De reacties worden verwerkt in een 
publicatie die in het najaar zal uitkomen.  
De inleider is prof. dr. Dorrotya Nagy, hoogleraar missiologie aan de PThU.  
De tekst van de inleiding wordt u, een week voor de vergadering, in de laatste zending van stukken toegestuurd.  
 
Agendapunt 7: Handreiking ‘Tot Gods eer’  
In de vergadering van november 2017 hebben we als synode het kerkbrede gesprek geopend over liturgie. De 
tekst van prof. dr. Marcel  Barnard diende als basis voor dit gesprek.  
Als synode heeft u toen besloten de tekst toegankelijker te maken en aangevuld met een aantal filmpjes 
beschikbaar te stellen voor de gemeenten.  
In samenwerking met Het Boekencentrum heeft dit geleid tot de uitgave ‘Tot Gods eer’. Het eerste exemplaar 
zal ter vergadering aan prof. Barnard worden aangeboden.  
 
Agendapunt 9: ontvangst proponenten en kerkelijk werkers 
Elk jaar ontvangt de generale synode de proponenten en kerkelijk werkers die aan het begin staan van hun 
werk in de kerk. Voor het diner worden zij geïntroduceerd. Hierdoor hebt u gelegenheid om tijdens het diner 
nader kennis met hen te maken. In de liturgische afsluiting van de dag wordt er verder aandacht aan hen 
gegeven.  
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Agendapunt 10: Generale Regeling ledenregistratie 
Deze generale regeling stond al geagendeerd voor de vergadering van maart j.l.De bespreking  is toen 
aangehouden vanwege de voortgaande discussie over de nieuwe privacy wetgeving. Ter voorbereiding van dit 
agendapunt heeft het moderamen een informatieavond georganiseerd (d.d. 10 april). U bent hier welkom! 
Hoewel de discussie over de AVG wetgeving nog niet is afgesloten, ligt de generale regeling ledenregistratie ter 
besluitvorming voor.  
 
Agendapunt 11: Vertrekcompensatie…..  
De vertrekcompensatie is een onderdeel uit het totaalpakket van maatregelen die de mobiliteit van predikanten 
kan bevorderen. In de vergadering van november ‘17 hebben we hier over gesproken. Op grond van de 
bezwaren die toen zij geuit is besloten dit onderdeel uit het het totale besluitvoorstel over mobiliteit te halen en 
nader onderzoek te doen naar de mogelijke effectiviteit en financiële consequenties van deze maatregel.  
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Het heeft ertoe geleid dat het moderamen u voorstelt de voorgestelde 
vertrekcompensatie niet in te voeren.  
 
Agendapunt 14: Catechese 
In 2013 heeft de generale synode besloten het thema catechese en geloofsoverdracht eens in de vier jaar zal te 
agenderen voor de generale synode. Dit is nu aan de orde. JOP en de HGJB houden een presentatie over de 
verschillende manieren en de verschillende plekken waarop er 'geleerd' wordt binnen gemeenten. Ook laten zij 
zien wat beide organisaties doen om  gemeenten in de catechese en de geloofsoverdracht te ondersteunen.  
De opening staat in het teken van catechese en geloofsoverdracht. De bespreking is informatief. 
 
Agendapunt 15: Kerkordeteksten deel 3, tweede lezing 
De bespreking van de classicale consideraties op tranche 3 kerkordeteksten vormen het sluitstuk van de 
kerkordelijke vertaling van Kerk2025.  Deze teksten gaan met name over de mobiliteit van predikanten, 
aangevuld met enkele slotopmerkingen en voorstellen (ten gevolge van de zgn. ‘veegronde’ van het GCKO). 
De wijzigingen op grond van de consideraties zullen worden toegelicht en besproken.  
De tekstwijzigingen zoals die door het GCKO worden voorgesteld zijn in het document (GS 18-05) opgenomen. 
Na toelichting en bespreking volgt stemming over de voorgestelde teksten.  
De bespreking van de mogelijkheid om na 12-jaar als gemeente en predikant met wederzijds goedvinden uiteen 
te gaan vraagt in het bijzonder aandacht.  
 
Agendapunt 17: Afscheid GCV, ds. Sonnenberg 
1 Mei a.s. is de datum waarop ook de visitatie overgaat naar de kerk2025-modus. De voorzitter van het 
generaal college van de visitatie (GCV), ds Wijnand Sonneberg, draagt hierbij het stokje over aan de te 
benoemen voorzitter van het nieuw te vormen college.  
 
Agendapunt 18: PERKI 
‘’PERKI’’ staat voor “Persekutuan Kristen Indonesia’’ (Christelijke Indonesische Gemeenschap). Een deel van 
deze vereniging, nl. de leden die in de omgeving wonen van Amstelveen Buitenveldert, Den Haag, Rotterdam 
en Utrecht, heeft de wens te kennen gegeven om onderdeel te worden van de Protestantse Kerk in Nederland.  
Aan de generale synode wordt voorgesteld om ten behoeve van deze groep een buitengewone gemeente te 
vormen, naar ord. 2-17a, zoals dat in 2015 is besloten met betrekking tot de Urdu gemeente. Bij de bespreking 
van dit onderdeel zijn vertegenwoordigers uitgenodigd van de gehele vereniging PERKI. 

 

 
 

 


