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Geachte leden en adviseurs van de generale synode, 
 
Hierbij bieden wij u de tussenrapportage van de Commissie Werkzaam Vermogen aan.  
Er is geld beschikbaar in diverse gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. De uitwerking 
van de vraag welk vermogen er nu eigenlijk is en wat dat betekent in het kerk-zijn, is ons inziens 
van belang voor onze kerk als geheel. Daarbij gaat het om de actuele situatie én om de kerk in de 
toekomst, zeker als we kijken naar wat er in de samenleving gebeurt en de plaats die de 
Protestantse Kerk daarin inneemt.  
 
In de vergadering van de synode van november 2019 zal de voorzitter van de Commissie een 
toelichting geven. Wij stellen voor dat er aansluitend van gedachten wordt gewisseld over dit 
onderwerp, aan de hand van de volgende vraagstelling. 
  
Herkent u zich in de uitwerking die de Commissie aan dit vraagstuk geeft? 
Wilt u bij uw reactie mede ingaan op: 

i. wat u hierin mist; 
ii. welke mogelijkheden u ziet met betrekking tot het gezamenlijk aanwenden van 

kerkelijk en diaconaal vermogen; 
iii. de verhouding tussen de zelfstandigheid van de gemeenten en het voorkómen van 

vrijblijvendheid. 
 
In de laatste alinea van het rapport wijst de commissie erop dat actualisering van het inzicht in de 
financiële situatie noodzakelijk is. Het rapport uit 2015 ‘Krimpende middelen en toch vitaal’ 
baseerde zich op cijfers van 2011 en betrof alleen de drie noordelijke provincies. Wij zijn van 
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mening dat verder nadenken over mogelijkheden en veranderingen alleen zinvol kan zijn op basis 
van actuele (financiële) informatie. 
In de kerkorde is, in ordinantie 11 artikel 23 lid 5, opgenomen dat het Generaal College voor de 
Behandeling van Beheerszaken (GCBB) eens per twee jaren een rapportage opstelt aangaande 
de vermogensrechtelijke ontwikkeling in de gemeenten. Het GCBB bestaat nu ongeveer 1½ jaar. 
Wij hebben het GCBB verzocht een 0-meting op te stellen en de relevante informatie te delen met 
de commissie Werkzaam Vermogen. Wij hebben afgesproken dat anonimiteit is gewaarborgd en 
dat het zal gaan om een indruk te krijgen van de aard, omvang en verdeling van vermogens en 
niet om beoordelingen van gemeenten. 
 
 Met vriendelijke groet, namens het moderamen, 
 

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

 

 

 
 

 


