
 

Besluitenlijst van de generale synode d.d. 25 en 26 april 2019 
 
A. Benoemingen  
 
Samenstelling van de Kleine Synode 2019 
 
Diakenen (4)  
primi classis Synodelid 

t/m 
P.J. Hofman  Overijssel-Flevoland 2022 
M. Meun Overijssel-Flevoland 2020 
B.I. de Leeuw Delta 2020 
Mw. J. Galjaard Noord Brabant, Limburg en 

Réunion Wallonne 
2021 

 
 
secundi classis Synodelid 

t/m 
J.W. Boorsma Friesland 2023 
L.J. Teerink Gelderland zuid & oost 2022 
J.C. van der Kroon Noord Holland 2021 
J.A.A. Bas Zuid Holland zuid 2019 
 
Ouderlingen (4) 
primi classis Synodelid 

t/m 
A.M. Stolk Delta 2019 
Y. Luinenburg  Groningen-Drenthe 2021 
F.A. van der Duijn 
Schouten 

Zuid Holland zuid 2022 

Mw. A. Verbeek Noord Holland 2020 

 
secundi classis Synodelid 

t/m 
Mw. W. Kronemeijer Friesland 2022 
Mw. J. Opmeer-vd. 
Schee 

Noord Brabant, Limburg en 
Réunion Wallonne 

2020 

G. van Tol Overijssel-Flevoland 2023 
B.J. van Delft Gelderland zuid & oost 2021 

 
Ouderling-kerkrentmeester (6) 
primi classis Synodelid 

t/m 
R. van Mourik Utrecht 2022 
J.F. van Mossel Veluwe 2020 
J. Prij Noord Holland 2023 
C.A. de Vries Veluwe 2023 
H. Boersma  Friesland 2021 
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J. Kos Noord Brabant, Limburg 
en Réunion Wallonne 

2023 

 
secundi classis Synodelid 

t/m 
R. Vlot Zuid Holland zuid 2021 
P. Hoogendoorn Zuid Holland noord 2020 
vacature   
J. Engel Noord Holland 2019 
vacature   
vacature   
 
Predikanten (5) 
primi classis Synodelid 

t/m 
Mw.ds. E.J.M. Peersman  Friesland 2020 
Mw.ds. M. de Jager Groningen-Drenthe 2020 
Mw.ds. L.G. Bos Zuid Holland noord 2023 
Ds. A. Reitsma Overijssel-Flevoland 2020 
Mw.ds. S. van Meggelen Noord Brabant, 

Limburg en Réunion 
Wallonne 

2022 

Ds. R. de Reuver  2021 
 
secundi classis Synodelid 

t/m 
vacature   
Ds. H. Jansen Groningen-Drenthe 2019 
Ds. M. Pettinga Noord Holland 2022 
Ds. J. Wilschut Zuid Holland zuid 2021 
Ds. J.P. Eijgenraam Gelderland zuid & 

oost 
2020 

 
 
 
Adviseurs namens de Evangelisch-Lutherse synode: 
Oud. E.R. Fledderus 
Ds. A.H. Wöhle 
 

 
Samenstelling Commissies van rapport 2019 
 
Commissie van rapport OZ (Overige Zaken) 
ambt primi classis synodelid t/m 
ds. ds. M.G. Pettinga, voorzitter Noord Holland 2022 
diak J.A.A. Bas Zuid Holland-zuid 2019 
okr. J. Kippers Overijssel-Flevoland 2019 
oud B. van Delft Gelderland zuid & oost 2021 
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diak P. Kuipers Zuid Holland noord 2022 
ds.  H. Jansen Groningen-Drenthe 2019 
    
ambt secundus classis synodelid t/m 
oud P. Goudkamp Utrecht 2019 
ds A.Reitsma Overijssel-Flevoland 2021 
diak W. de Boer Friesland 2019 
 
 
Commissie van rapport LWK (Leven en werk van de kerk) 
ambt primi classis synodelid t/m 
ds M. van Dam, voorzitter Utrecht 2021 
oud E.R. Fledderus ELS 2023 
diak. J.W. Boorsma Friesland 2023 
okr C.A. de Vries Veluwe 2023 
diak P.J. Hofman Overijssel-Flevoland 2022 
ds. Mw. I. Pluim Noord Brabant, Limburg 

en Réunion Wallonne 
2019 

    
ambt secundus classis synodelid t/m 
ds Mw. L.E. Bassa Veluwe 2022 
oud Mw. W. Kronemeijer Friesland 2022 
diak L.J. Teerink Gelderland zuid & oost 2022 
 
 
 
commissie van rapport VA (vermogensrechtelijke aangelegenheden) 
ambt primi classis synodelid t/m 
diak M. Meun, voorzitter Overijssel-Flevoland 2020 
diak L. van der Heiden Veluwe 2021 
 vacature   
oud. Mw. A. Verbeek Noord Holland 2020 
okr. J.Kos Noord-Brabant, Limburg 

en Réunion Wallonne 
2023 

okr. J.F. van Mossel Veluwe 2020 
    
ambt secundus classis synodelid t/m 
diak D.J. van Kranenburg Gelderland zuid & oost 2019 
oud M. van Heijningen Groningen-Drenthe 2022 
ds mw. J. van Essen-Arbarbanel Gelderland zuid & oost 2023 
diak P. Kuipers Zuid Holland noord 2022 
okr. dhr. Boersma Friesland 2021 
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Tot lid van het moderamen, voor een periode van twee jaar, is gekozen: 

● dhr. C.A. de Vries 
 
Tot lid van het bestuur van de Dienstenorganisatie is benoemd: 

● dhr. C.A. de Vries 
 
Tot voorzitter van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden is herbenoemd: 

● dr. G.J. Mink 
 
Tot lid van het Generale College voor de Kerkorde zijn benoemd: 

● mw. mr. K. Schroten 
● mr. G.C.W. van der Feltz 

 
Tot lid van het Generale Raad voor Advies is benoemd: 

● ds. C. van der Leest 
 
Tot lid van de geschiktheidscommissie is benoemd: 

● ds. J. Bouwmeester 
 
Tot lid van het Generale College voor de Ambtsontheffing zijn herbenoemd: 

● mw. prof.mr. T.J. Mellema-Kranenburg 
● ds. A. Sterrenburg 

 
Ingestemd is met de bevordering tot persoonlijk hoogleraar van de PThU is: 

● dr. T.A. Boer 
 
B. de notitie ‘Kerkcampus’                                                                         (OZ 19-01) 
 
De generale synode heeft kennis genomen van: 
  

1.  de notitie ‘Kerkcampus’ van het moderamen en het bestuur dienstenorganisatie; 

2.  Het rapport van de Commissie van Rapport d.d. 15 april 2019; 

3. Het advies van de Generale Raad van Advies d.d. 9 april 2019. 

  

De generale synode overweegt: 

1.  In 2015 deed de commissie onder voorzitterschap van prof. dr. ir. G. van Dijk de 
aanbeveling dat organisaties actief op het christelijk erf, waaronder de  
(dienstenorganisatie van de) Protestantse Kerk in Nederland zouden overwegen om de 
Utrechtse locatie in te richten als een zgn. ‘kerkcampus’ in het belang van creatieve 
samenwerking;  

2.  In 2016 besloot de generale synode n.a.v. het strategisch huisvestingsplan en de 
vastgoednota dat -kort gezegd- het bestuur dienstenorganisatie mogelijkheden voor 
huisvesting verder zou onderzoeken en hierover te besluiten na overleg met de kleine 
synode.  
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 3. Huisvesting van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland dient 
(...) te geschieden in gezamenlijkheid met andere waardegedreven organisaties 
(christelijk en niet christelijk. Dit is het Campusmodel. 
De noodzaak voor het campusmodel ligt erin dat de Protestantse Kerk op niveau van 
gemeenten én van de Dienstenorganisatie allianties met partners in de samenleving nodig  
heeft en dient na te streven - de kerk heeft toekomst waar ze zich verbindt met anderen en  
als bruggenbouwer kan fungeren. De Dienstenorganisatie kan vanuit een ‘kerkcampus’ de 
dienstverlening aan kerk en gemeenten optimaal vormgeven en laten aansluiten bij lokale 
behoeften waar al steeds meer samenwerking met externe partners in de eigen context  
plaats vindt. 

4. Om de kerkcampus te laten functioneren is een overkoepelende onafhankelijke 
projectorganisatie nodig, bestaande uit terzake deskundigen.  

5. De kerkcampus dient -mede overwegende dat de meerwaarde niet volledig in geld 
uitgedrukt kan worden- binnen een sluitende businesscase gerealiseerd te kunnen 
worden, met als randvoorwaarden en aandachtspunten: 
- de architectuur van het campusgebouw dient bij het campus concept te passen; 
- duurzaamheid en -zo mogelijk- energieneutraliteit; 
- de businesscase omvat de kosten van de projectorganisatie; 
- aandacht voor de betekenis van samenwerking en efficiëntie voor de kosten van de 
meewerkende organisaties.  
- aandacht voor de betekenis van allianties met partners buiten de Protestantse Kerk, 
christelijk en seculier) voor de toekomst van de Protestantse Kerk en de plaatselijke 
gemeenten: samenwerken vergroot de geloofwaardigheid en aantrekkingskracht van de 
kerk. 
 

6.  De notitie bevat een tijdpad voor de verdere besluitvorming rond de kerkcampus. Op de 
synodevergadering van november 2019 zal besluitvorming plaatsvinden over de concrete 
locatie, dan wel daaraan te stellen eisen, en in november 2020 zal het volledige plan ter 
finale besluitvorming worden voorgelegd. 
 

7. De notitie stelt voor dat het kerkcampus-project wordt begeleid door een bijzondere 
commissie van rapport, aangevuld met enkele deskundige leden van de kerk.  

  
  De generale synode besluit: 
  

1.  De notitie ‘Kerkcampus’ te aanvaarden als mogelijkheid uitgangspunt voor het 
huisvestingsbeleid van de (landelijke) kerk en als toegevoegde waarde voor de 
dienstverlening in plaatselijke gemeenten en classes;  

2.  Het moderamen op te dragen het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken het 
concept van de kerkcampus verder te ontwikkelen overeenkomstig de inhoud en het 
tijdpad van deze notitie en met een concrete financiële onderbouwing.  

3 Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest. 
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C.  Aanbieding van het Nieuwe Liedboek (ord. 5-9)                    (LWK19-02) 
 
De generale synode heeft kennis genomen van:  
  

1.  de Rapportage evaluatie beproeving Liedboek 2013 met drie bijlagen; 

2.  het rapport van de Commissie van Rapport LWK d.d. 16 april 2019; 

3. het advies van de Generale Raad van Advies d.d. 11 april 2019. 

  
  
De generale synode overweegt: 
  

1.  Op grond van ord. 5-9 is het een taak en bevoegdheid van de generale synode om een of 
meer psalm- en gezangboeken aan te bieden aan de kerk en haar gemeenten om in de 
eredienst te gebruiken; dit gebeurt ter bevordering van de eenheid in de kerk;  

2.  Voordat de synode dit doet geeft zij een psalm- en gezangboek vrij ter beproeving door de 
gemeenten (lid 3 van genoemd artikel);  

3. In april 2013 besloot de synode het ‘Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk’ aan de 
gemeenten vrij te geven ter beproeving. 

4. De rapportage doet verslag van de evaluatie van deze beproeving; bijlage 3 doet verslag 
van het voorgeschreven (lid 3) horen van de classicale vergaderingen.  

5. De uitkomsten van de evaluatie zijn voldoende positief om nu tot aanbieding over te gaan. 

   
  
De generale synode besluit: 
  

1.  De generale synode besluit met vreugde en dankbaarheid ‘Liedboek - Zingen en bidden 
in huis en kerk’ als Psalm- en Gezangboek van de Protestantse Kerk aan de kerk en haar 
gemeenten aan te bieden; 

2. het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken de kerkenraden hierover op een 
geëigende manier te informeren;  

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

  
 
 
D.  Mozaïek van Kerkplekken                                                          (LWK- 19-01) 
 
De generale synode heeft kennis genomen van:  
  

1.  De nota ‘Mozaïek van kerkplekken’ van 13 maart 2019; 
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2.  De aanbiedingsbrief van het moderamen bij de nota alsmede de achtergrondinformatie bij 
dit besluitvoorstel; 

3. Het rapport van de Commissie van Rapport LWK d.d. april 2019; 

4. Het advies van de Generale Raad van Advies d.d. 4 april 2019; 

5. Het advies van de PThU d.d. 15 april 2019; 

6 Het advies van de president van de Evangelisch Lutherse Synode d.d. april 2019; 

7. Het advies van de RAGB d.d. 15 april 2019. 

 
 
De generale synode overweegt: 
  

1.  In het rapport ‘Mozaïek van kerkplekken’ wordt uiteengezet dat sommige nieuwe 
kerkplekken, verbonden aan de kerk, behoefte hebben aan de positie van een 
zelfstandige gemeente binnen de kerk, op een wijze die bij hen past.  

2.  In het rapport wordt gesteld, dat hiertoe ord. 2-5-2 kan worden gebruikt. Dit houdt in dat 
een nieuwe kerkplek onder de in dit artikel genoemde voorwaarden bij synodebesluit kan 
worden opgenomen als een ‘buitengewone gemeente’ van de kerk - met als naam 
‘kerngemeente’ -  en dat in het besluit wordt beschreven hoe de gemeente invulling geeft 
aan de kerkordelijke taken en verplichtingen.  1

3. Mede ontwikkelingen rond nieuwe kerkplekken vragen om een bredere bezinning op het 
ambt binnen de kerk. 

  
De generale synode besluit: 
 

1.  Akkoord te gaan met de verdere uitwerking van het voorstel de ‘kerngemeente’ vorm te 
geven als ‘ buitengewone gemeente’, beschreven in ord. 2-5-2, zoals beschreven in de 
nota ‘Mozaïek van kerkplekken’ en hierover een uitgewerkt besluitvoorstel voor te leggen 
in de synodevergadering van november 2019; 

2. Verder besluitvorming over de nota “Mozaïek van Kerkplekken” voort te zetten tijdens een 
extra te beleggen synodevergadering; 

 

3. het moderamen de opdracht te geven het bestuur van de dienstenorganisatie te 
verzoeken om een in te stellen werkgroep van deskundigen zich te laten bezinnen op het 
ambt in de Protestantse Kerk in Nederland en daarover een ambtsvisie te laten schrijven. 
Over de voortgang zal worden gerapporteerd in de synodevergadering van november 
2019. 

1 Letterlijk: ‘op welke wijze door de buitengewone gemeente wordt voorzien in taken en verplichtingen zoals die bij of krachtens de 
ordinanties zijn bepaald en welke rechten en verplichtingen predikanten hebben die aan de buitengewone gemeente verbonden 
zijn op het moment dat de betrokken gemeenschap wordt opgenomen in de kerk.’  

7 
 

 
 



 

4. het moderamen de opdracht te geven het bestuur van de dienstenorganisatie te 
verzoeken om een in te stellen werkgroep van deskundigen 
a) te laten onderzoeken welke mogelijkheden de huidige kerkorde kent voor kleine 
gemeenten om op een voor hen passende wijze te voldoen aan de kerkorde; 
b) zo nodig voorstellen te doen voor aanvulling van die mogelijkheden; 
c) hierover te rapporteren in de synodevergadering van november 2019.  

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