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Rapport 11 van het moderamen
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Met het oog op de synodezitting van D.V. 8 juni a.s. biedt het moderamen u hiermee haar
rapport 11 aan. Het besluit van de synode d.d. 16 maart 2021 geeft daar aanleiding toe,
alsmede een enkele actuele ontwikkeling.
Digitaal
Het moderamen heeft overwogen de zitting van 8 juni fysiek te doen plaatsvinden. In de
hoop dat dat inderdaad mogelijk zou zijn (besluit 16 maart, lid a.). Toen er een besluit
moest vallen, was er voor vergaderingen evenwel nog onvoldoende concreet zicht op een
verruiming van de toegestane groepsgrootte. Dat heeft het moderamen doen besluiten de
vergadering van 8 juni toch digitaal, en dan ook zo kort mogelijk te houden.
Dienstenbureau
Tijdens de laatste synodezitting kwam ter sprake dat rapport 10, dat oorspronkelijk als
comité bedoeld was, te vroeg in de pers naar buiten kwam. Ter vergadering gaven we al
aan dat er sprake was van een misverstand tussen het scribaat en het Dienstenbureau. Dat
werd in de vergadering opgenomen en door een van de afgevaardigden verwoord alsof ‘het
Dienstenbureau steken had laten vallen’. Zowel het antwoord van de scribae (die nog
suggereerden dat de vakantie er debet aan was) alsmede de reactie van de vergadering
troffen het Dienstenbureau op een oneigenlijke manier en daarmee deden we de
medewerkers onrecht aan.
Het moderamen hecht eraan om dat recht te zetten. Het misverstand dat kon ontstaan, staat
op conto van het scribaat dat te snel toestemming gaf voor de plaatsing van een comitéstuk
waar het Dienstenbureau nog grote twijfels uitte. Daarvoor hebben de scribae reeds in de
vorige zitting het boetekleed aangetrokken, maar goed is tevens te vermelden dat we
voorzichtig moeten omgaan met broeders en zusters op het Dienstenbureau die nauwgezet
en op een betrokken wijze hun werk doen. Graag zetten we dat bij dezen recht: laat
duidelijk zijn dat er vanuit het moderamen waardering en dankbaarheid is voor de inzet
van het Dienstenbureau.
Voortgang synode
Het moderamen stelt voor de volgende synodezittingen te plannen in de weken 19 (10 t/m
13 mei) en 25 (21 t/m 24 juni) van 2022. Later moet duidelijk worden of we met een deel
van deze midweken toe zullen kunnen.
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Standpunten dichter bij elkaar brengen
Het moderamen heeft zich al een en andermaal bezonnen op de opdracht die het van de
synode kreeg voor de periode tussen provisorische sluiting en heropening: ‘het uiterste te
doen om meerderheids- en minderheidsposities in de commissies 4 en 7 dichter bij elkaar
te brengen …’. Daarover valt op dit moment nog weinig te zeggen, al is het alleen al omdat
beide commissies het moderamen hebben laten weten zich op korte termijn eerst intern nog
een keer op de verschillende posities te willen bezinnen. Het moderamen heeft die wens
gerespecteerd en wacht de uitkomst ervan af.
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Hoogleraarsbenoeming
De synode gaf het moderamen ook de opdracht (g.) ‘nader te onderzoeken of het
kerkordelijk mogelijk is aan de agenda van de synode van 2019 toe te voegen het punt
‘hoogleraarsbenoeming’’. Het moderamen heeft deze vraag voorgelegd aan deputaten
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kerkorde en kerkrecht. Deputaten gaven als antwoord, dat na vaststelling van de agenda
geen nieuwe zaken kunnen worden opgevoerd. Dat het daarbij om een basisregel van het
gereformeerde kerkrecht gaat, die ter voorkoming van nare effecten niet licht terzijde moet
worden geschoven. Dat men tegelijkertijd beseft dat bijzondere tijden soms om bijzondere
maatregelen vragen. Daarom adviseert men het moderamen de synode van 2019 een apart
voorstel tot besluit voor te leggen om in dit geval een uitzondering te maken op de regel.
Het moderamen heeft zijn voorstel tot besluit uit rapport 10 in die zin aangescherpt.
Aanvulling besluitenboekje
Het besluitenboekje is online gepubliceerd. Een zeer oplettende lezer deed een ontdekking
op een punt in het dossier over het pensioenfonds. De zin over PFZW stond in de oude
tekst na de bepaling over weduwen. In de nieuwe opzet staan allerlei zaken over weduweuitkeringen samen vermeld in lid 5. De opmerking over PFZW is zo verplaatst naar lid 5b
en kwam daarmee los te staan van de opmerking over drie maanden traktement voor
emeriti in lid 2b. Wel staat in lid 5b dat ‘Uitkeringen van PFZW over deze drie maanden
worden in mindering gebracht op het doorbetaalde volle traktement of uitkering naar art 13
K.O.;’ zodat kerkenraden nog steeds die aftrek mogen plegen op grond van de aangenomen
teksten.
Het voorstel is dat de zinsnede uit lid 5b voor de helderheid herhaald wordt achter lid 2b en
deputaten kerkorde en kerkrecht en de scriba van de GS verzoeken die tekstwijziging
tussentijds door te voeren. Uw moderamen heeft dat voorgelegd aan commissie 6 die met
deze aanvulling akkoord ging. Omdat het geen nieuw punt betreft maar een verheldering
legt het moderamen deze aanvulling graag ter kennisgeving aan u voor.
Waken bij de pauzeknop
Lid h. van het besluit van 16 maart jl. luidt: ‘het moderamen mandaat te geven met
kerkenraden die zich voornemen van de geldende afspraken afwijkende besluiten te
nemen, of die besluiten blijkbaar recent namen, in contact te treden om hun de betekenis
van het eerder gedane synodale appel (pauzeknop) indringend voor te houden’. Het
moderamen heeft overwogen dat het hierbij vooral gaat om afwijkende besluiten
betreffende ‘vrouw en ambt’, en dat hij daarbij niet moet afgaan op geruchten, persoonlijke
signalen of verhalen in de landelijke pers, maar op officiële berichtgeving in
classisverslagen via De Wekker.
Brief Bewaar het Pand
Het moderamen heeft kennisgenomen van een artikel op de website van Bewaar het Pand
onder de titel: ‘Besluit generale synode is onacceptabel’. Dit betreft het besluit de synode
op 8 juni provisorisch te sluiten en te heropenen in het voorjaar van 2022. Naar de
overtuiging van het moderamen werden in dit artikel niet alleen feitelijke onjuistheden
vermeld, maar werd ook een frame gecreëerd dat geen recht doet aan de besluitvorming.
De algemene lijn van het moderamen is niet te reageren op commentaren bij
synodebesluiten en zeker niet ‘en publique’. Omdat het hier om een blad gaat dat in een
deel van onze kerken geestelijk leiding wil geven, hebben we gemeend in dit geval niet om
een reactie heen te kunnen. We hebben dat gedaan per brief, die voor afgevaardigden ter
inzage ligt bij de scribae. We wachten op een reactie van de kant van het bestuur van
Bewaar het Pand.
Generale synode 2024
Het laatste lid van het besluit van 16 maart jl. luidt: ‘de mogelijkheid te onderzoeken om
een volgende generale synode te houden in 2024.’ Het aanvankelijke voorstel van het
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moderamen was - uitgaande van een sluiting van de synode van 2019 in 2022 - om daartoe
eenvoudigweg te besluiten. Dat het na een amendement vanuit de vergadering een
opdracht werd om de mogelijkheid te onderzoeken, had vooral te maken met de lange
periode voor deputaatschappen tussen de opening van de synode van 2019 en die van zoals voorgesteld - 2024. Ook wat dit betreft vroegen we - de kerkorde vermeldt immers
dat de generale synode ‘naar de regel eenmaal in de drie jaren zal vergaderen’ - deputaten
kerkorde en kerkrecht met ons mee te denken.
Deputaten stellen dat het bij een toespitsing op het werk van de deputaatschappen meer om
een praktische dan om een kerkordelijke zaak gaat. Enkele deputaatschappen ontvingen
hun opdracht in 2019, andere in 2020, nog weer andere in 2021. Voor de meeste
deputaatschappen zal het wat de uitvoering van hun opdrachten betreft gaan om een
intersynodale periode van drie, of vier jaar. Niet veel langer dan normaal dus. Het
moderamen overweegt hierbij dat het vaker voorkomt dat deputaatschappen in hun
rapporten aangeven te weinig intersynodale tijd te hebben gehad dan te veel. Deputaten
adviseren om bij de deputaatschappen zelf te informeren of een volgende synode in 2024
hen op enige wijze in problemen zou brengen. Het moderamen heeft daarnaar
geïnformeerd, en bij geen van de deputaatschappen en synodale commissies
onoverkomelijke bezwaren aangetroffen.
Voorstellen
De generale synode besluit
1. bij uitzondering een nieuw punt aan de agenda van de generale synode van 2019 toe te
voegen: ‘emeritering en benoeming(en) hoogleraar’;
2. een volgende generale synode te houden in 2024.
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Namens het moderamen,
ds. S.P. Roosendaal, Scriba II

