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Geachte leden en adviseurs van de Generale Synode,  
 
Eind volgende maand, direct na het Paasfeest!, komen we als leden en adviseurs van de generale 
synode weer bijeen in Nieuw Hydepark, het huis van de kerk. Ook deze keer staat er een keur van 
zaken op de agenda. In deze brief worden enkele agendapunten toegelicht. Ook wordt aangegeven 
wat het doel van de bespreking is.  
 
Agendapunt 3: Benoemingen en mededelingen 
Daar deze bespreking in comitézitting plaatsvindt, kan hierover nu niets worden gezegd . Op één 
uitzondering na, namelijk dat we na de comitézitting afscheid zullen nemen van assessor II van het 
moderamen: ouderling-kerkrentmeester Max van der Klooster.  
 
Agendapunt 4: ‘ethisch’ thema: lezing dr. Gerrit Noort 
Voor het derde jaar op rij wordt aan het begin van de vergadering een lezing gehouden over een 
actueel thema. Deze lezing zet het jaarthema ‘een goed gesprek’ in het brede kader van onze 
seculiere samenleving. Hoe geef je als christen stem aan je geloof, buiten de veilige muren van de 
kerk. De lezing wordt verzorgd door de kersverse hoogleraar van de Nederlandse Zendingsraad dr. 
Gerrit Noort. Na de lezing volgt een inhoudelijk gesprek met de inleider.  
Het gesprek zal verwerkt worden tot een publicatie. Net als de lezingen van prof. De Graaf (2017) en 
prof. Nagy (2018) zal dit zijn beslag krijgen in een boek dat gemeenteleden wil toerusten en uitdagen 
om onbevangen vanuit hun geloof een goed gesprek te voeren met gelovigen en niet-gelovigen. 
 
Agendapunt 05: Kerkcampus 
Op vrijdag 8 maart hebben wij u bijgepraat over de idee van van een kerkcampus. Dit als mogelijke 
concretisering van door de generale synode eerder genomen besluiten over de huisvesting van de 
dienstenorganisatie.   
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Voor deze bespreking ontvangt u twee documenten:  
1. Visie op kerkcampus, geschreven door de Brink-groep in opdracht van de dienstenorganisatie, en 
2. begeleidende notitie kerkcampus, geschreven door de directeur en de scriba, naar aanleiding van 
de bespreking van de gedachtewisseling van 8 maart jl. Deze notitie wordt gedragen door het 
moderamen van de generale synode en door het bestuur van de dienstenorganisatie. 
In deze bespreking gaat het expliciet over de visie van de kerkcampus.  
Het punt van een mogelijke locatie komt pas aan de orde als de synode het concept van een 
kerkcampus heeft aanvaard. 
De bespreking wordt afgesloten met besluitvorming over het concept van de kerkcampus.  
 
Agendapunt 06: Presentatie JOP 
De medewerkers van JOP zullen de uitkomsten  van een onderzoek naar het Jeugdwerk binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland presenteren. Na deze presentatie is er volop gelegenheid te reageren 
op dit onderzoek. Na deze bespreking zullen de resultaten van dit onderzoek met u worden gedeeld.  
 
Agendapunt 07: Beproeving Liedboek 
In de afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar het gebruik en het draagvlak in de lokale 
gemeenten van het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. De generale synode heeft eerder 
besloten tot dit onderzoek als uitvoering van de zogenaamde ‘beproeving’ van het Liedboek. 
De resultaten van het onderzoek laten zien wat het resultaat van de beproeving is.  
Tijdens deze bespreking wordt verslag gedaan van het onderzoek. De uitkomst laat zien waar en hoe 
het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk is ingeburgerd in onze kerk.  
De bespreking wordt afgesloten met besluitvorming over de beproeving van dit liedboek.  
 
Agendapunten 8 en 9: Avondmaalsviering volgens de nieuwe Lutherse orde van dienst 
In de afgelopen maanden heeft de Evangelisch Lutherse Synode een nieuwe viering voor de 
hoofddienst aanvaard. Graag laat zij ons hierin delen. Voorafgaand aan de avondsluiting wordt deze 
nieuwe orde van een Lutherse hoofddienst toegelicht. Hierna zullen we deze ook vieren. Daar in deze 
orde van dienst het avondmaal een vaste plek heeft, vieren we dit in de afsluitende viering van deze 
eerste synodedag.  
 
Agendapunten 11,12 en 13: drie kerkordelijke zaken  
De bespreking van drie agendapunten, over de tijdelijke aanstelling van predikantswerkzaamheden 
en buitenlandse leden (11), Generale Regeling Preekconsenten (12) en rapportage met betrekking tot 
wijziging GR  Permanente Educatie (13),  gaat over de voorstellen die het moderamen u voorlegt en 
die door het Generaal College voor de Kerkorde (GCKO) zijn voorbereid. Agendapunt 11 en 13 
komen voort uit eerdere besprekingen in de synode.  
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Agendapunt 12 gaat over het preekconsent van kerkelijk werkers. Hierover is een rondetafelgesprek 
gevoerd door afgevaardigden van het GCKO, de Commissie Preekconsenten, de Academie van de 
dienstenorganisatie en het moderamen. De uitkomst van dit gesprek wordt door de deelnemers aan 
het rondetafelgesprek gedragen.  
Bijgaande notitie van het GCKO stelt voor de procedure te vereenvoudigen. De meer fundamentele 
discussie over preekconsenten voor kerkelijk werkers en hun preekdomein wordt meegenomen in de 
bij Mozaïek van kerkplekken voorgestelde nadere bezinning op het (predikants)ambt. De 
vereenvoudiging die nu wordt voorgesteld is daarmee met nadruk een voorlopige. Dit betekent dat de 
vooronderstellingen onder de regeling in stand blijven: het predikantsambt leidt tot een 
persoonsgebonden bevoegdheid en het preekconsent tot een situationaal gebonden bevoegdheid tot 
de Woordbediening. Als over de principiële vragen helderheid is verkregen, kan worden nagedacht 
over de vraag hoe een en ander in een grondige herziening van de regeling voor het preekconsent 
kan worden uitgewerkt.  
Elk van deze drie agendapunten wordt afgesloten met besluitvorming over de (tekst)voorstellen van 
het GCKO.  
 
Agendapunt 14: Mozaïek van kerkplekken 
Deze bespreking is een vervolg van de bespreking van Mozaïek van kerkplekken in de twee 
voorafgaande vergaderingen van de generale synode. Toen hebben we informatief met elkaar 
gesproken. Deze keer loopt de bespreking uit op besluitvorming. De voorstellen die eerder zijn 
besproken, zijn aangescherpt en bijgesteld naar aanleiding van de vijf regionale gespreksavonden in 
het land.  
Na een bespreking van de inhoud van dit rapport volgt besluitvorming. In deze vergadering zal het 
gaan om een principebesluit. In de vergadering van november volgt dan het definitieve besluit.  
Het gaat hierbij om het opnemen van nieuwe vormen van kerk-zijn als buitengewone gemeente van 
onze kerk, zoals beschreven in ord. 2-5-2 e.v. 
In een aparte toelichting bij het besluitvoorstel zijn de kerkordelijke en ‘technische’ aspecten van de 
besluitvorming beschreven. Daarbij wordt ook bezien hoe wij aandacht kunnen schenken aan de 
betekenis van Mozaïek van kerkplekken voor onze ambtsvisie. 
In de voorbereidende besprekingen van Mozaïek van kerkplekken is regelmatig aandacht gevraagd 
voor de positie van kleine gemeenten in onze kerk. Zouden zij niet ook gebruik moeten kunnen 
maken van aangepaste regelingen? Het moderamen herkent deze vraag en heeft hiervoor een apart 
besluitpunt in het besluitvoorstel opgenomen. Na bespreking van Mozaïek van kerkplekken en de 
hieruit voortvloeiende vragen over het (predikants)ambt en de nood van kleine gemeenten (14a), volgt 
de besluitvorming (14b). 
 
Agendapunt 15: Huishoudelijke regeling 
Ook de generale synode heeft een huishoudelijke regeling. Hierin vindt u enige aanpassingen van 
deze regeling. Deze wijzigingen liggen ter bespreking en ter besluitvorming voor.  
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Agendapunt 16: Aanbieden het boekje: ‘De Bijbel in het midden’  
Dit boekje is het resultaat van de bespreking van de lezing van prof. Maarten Wisse in de vergadering 
van de generale synode van november jl. Het boekje zal aan de auteur worden aangeboden.  
 
Agendapunt 17: Tussenrapportage ‘Schuilplaats in de wildernis’ 
In januari 1999 heeft de toenmalige triosynode (Hervormd, Gereformeerd en Luthers) het rapport 
Schuilplaats in de wildernis? Nota over kerkelijke beleid rond seksueel misbruik aangenomen. Eind 
2018 is er een evaluatie-opdracht geformuleerd en een projectgroep gevormd. Dit alles om als kerk in 
dezen uiterste zorgvuldigheid te betrachten. De verkennende notitie wordt voorafgegaan door een 
inleiding en leeswijzer. Hierin wordt aangegeven hoe deze evaluatie in twee vergaderingen van de 
generale synode besproken zal worden. Voor nu staat een oriënterende en meningsvormende 
bespreking geagendeerd; voor november a.s. een besluitvormende bespreking.  
 
Agendapunt 18: Eindrapportage Kerk 2025 
Beleidsmatig heeft de synode in de vergadering van november vorig jaar het proces van Kerk 2025 
afgerond. De ruimte is geschapen om de keuzes die in Kerk 2025 zijn gemaakt te implementeren in 
lokale gemeenten. Hierin vindt u een overzicht van de thema’s en keuzes die in de afgelopen jaren 
door de synode zijn genomen ten gevolge van Kerk 2025.  
De bespreking zal zich vooral richten op paragraaf 7 van de notitie. Voorafgaand aan de bespreking 
zal de schrijver van de notitie, ds. Lieuwe Giethoorn, de notitie inleiden.  
 
Van harte wens ik u een heel goede voorbereiding van de synodevergadering toe. Met u zie ik uit 
naar een gezegende vergadering. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Dr. R. de Reuver,  
Scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland 
 

 

 
 

 


