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Vooraf
Deze uitgave is in het bijzonder bestemd voor de kerkenraden, classes en particuliere synoden van
de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Ze bevat alle openbare besluiten van de generale
synode Nunspeet 2016-2017.
Het moderamen van de generale synode is de redactie van Ambtelijk Contact, Studieblad ten dienste van
ouderlingen en diakenen van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, zeer erkentelijk dat zij
opnieuw een uitgave van synodale besluiten mogelijk heeft gemaakt.
Toen deze uitgave werd samengesteld, was de generale synode nog niet definitief gesloten. Er moest
nog één dossier aan de orde komen, namelijk dat van de besluitvorming ten aanzien van de vorming
van een gereformeerde theologische universiteit (GTU).
De generale synode 2016-2017 heeft verscheidene uitspraken gedaan die ook buiten de ‘eigen’ kerken
aandacht hebben getrokken. Vooral kan worden gedacht aan de uitspraken inzake de verzoeken tot
revisie van het besluit dat de generale synode 2013 nam ten aanzien van homoseksualiteit en homoseksuele relaties. Daarnaast is ook te denken aan de uitspraak over de afvaardiging van niet-christelijkgereformeerde ambtsdragers naar de classisvergaderingen. Een besluit dat eveneens in de pers aandacht kreeg, was het besluit ten aanzien van dans en drama in de erediensten. Verder moest de synode
constateren dat gedachten aan een landelijke fusie van kerkverbanden op dit moment niet reëel zijn.
Desondanks moet – zo stelde zij – blijvend gezocht worden naar wegen die kunnen leiden tot eenheid
van de kerken van gereformeerd belijden in Nederland. Deze roeping geldt zowel de gezamenlijke
kerken alsook de plaatselijke gemeenten. Ook kreeg de vraag aandacht wat de verhouding is tussen de
uitspraken die een synode doet en de pastorale verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeente.
De synode heeft gebeden om de zegen van de Heere over haar besluiten. Zij deed dat in afhankelijkheid van de Koning van de kerk, met bereidheid tot dienst in zijn Koninkrijk, in het besef van haar
verantwoordelijkheid, en in de wetenschap dat zij niet geroepen is tot heerschappij, maar tot dienstbaarheid. Zo mag u ook dit ‘besluitenboekje’ zien: als een blijk van dienst aan uw arbeid in het eeuwig
Koninkrijk van onze God.
Namens het moderamen,
C. Westerink, scriba I
D.J. Steensma, scriba II
13 maart 2017
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I Artikelen van de kerkorde
De generale synode heeft een aantal artikelen uit de kerkorde gewijzigd.
Artikel 13
De synode besloot lid 1c en d als volgt te wijzigen:
c. Bij ongeschiktheid van een dienaar die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, is de
kerkenraad gehouden hem twee jaar ziekteverlof te geven, behoudens de situatie waarin het duidelijk is dat de dienaar niet meer in actieve dienst zal kunnen terugkeren, zulks naar het gezamenlijk
oordeel van kerkenraden en deputaten art. 13 K.O. De procedure voor het aanvragen van emeritaat
kan na een periode van tenminste één jaar ziekteverlof worden gestart. Indien emeritering plaatsvindt binnen twee jaar na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid dan behoudt de gemeente
de financiële verantwoordelijkheid jegens de predikant tot aan het einde van die periode. Vanuit
de emeritikas kan de gemeente over deze periode een vergoeding tegemoetzien ter grootte van
de uitkering aan arbeidsongeschikte predikanten. Na afloop van de periode van twee jaren wordt
uitgekeerd aan de betrokken predikant.
d. De classes zijn gehouden bij gevallen van emeritering beneden de AOW-gerechtigde leeftijd te onderzoeken of de in art. 13 bedoelde ongeschiktheid tot de dienst mogelijk heeft opgehouden en dus
het emeritaat moet worden ingetrokken. Door deputaten art. 13 K.O. wordt ingaande het jaar 2005
elke drie jaar bij de betreffende classes nagegaan of deze bepaling wordt toegepast tot het moment
dat de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.
Artikel 21
De synode besloot:
1.	lid 1b tot en met 1h te nummeren als lid 1c tot en met 1i en als 1b in te voegen: ‘b. Wanneer missionaire arbeid van een kerkenraad leidt tot gemeentevorming, zal de kerkenraad pas overgaan tot
het instellen van een zendingsgemeente na advies van de classis, die zich op haar beurt zal laten
adviseren door deputaten evangelisatie.’
2.	een nieuw lid 3 toe te voegen: ‘Deputaten kerk en Israël zullen de aandacht van de kerkenraden
vestigen op de wenselijkheid op de eerste zondag in oktober een Israëlzondag te houden.’
3.	de regel ‘De Paascollecte zal geheel bestemd zijn voor deputaten kerk en Israël’ te wijzigen in ‘De
paascollecte of de collecte op Israëlzondag zal geheel bestemd zijn voor deputaten kerk en Israël’.
Artikel 25
De synode besloot de tekst als volgt te wijzigen:
	De ambtelijke opdracht van de diakenen is het vervullen van de dienst der barmhartigheid. Zij zullen de gemeente voorgaan in een leven van barmhartigheid, gerechtigheid en rentmeesterschap in
kerk en wereld en de gemeente toerusten tot diaconaat. Daarom zullen zij zich op de hoogte stellen
van moeiten. Zij bemoedigen en troosten vanuit de Schrift en zorgen voor hulp waar nood is. Zij
roepen de gemeente op metterdaad betrokken te zijn op de naaste en coördineren dit waar nodig.
Zij zamelen gaven in, beheren die en zullen die na onderling overleg goed besteden. Van hun beleid
hebben zij rekening en verantwoording te doen aan de gehele kerkenraad en desgevraagd kunnen
zij dit doen aan de leden van de gemeente op een door de kerkenraad vast te stellen tijd en wijze.
(bij vertrek van ondersteunden: art. 83)
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Artikel 26
De synode besloot de tekst als volgt te wijzigen:
	De diakenen zullen waar nodig, hetzij met andere diaconieën (ook uit andere kerkverbanden), hetzij
met organisaties die zich bewegen op het terrein van het diaconaal werk, het maatschappelijk werk
en andere vormen van hulpverlening, geregeld contact onderhouden en zo mogelijk samenwerken,
om zodoende het diaconaat van de gemeente te voeden, te stimuleren en te faciliteren. Een algemene collecte in de kerken ten behoeve van plaatselijke of regionale belangen mag alleen worden
uitgeschreven door deputaten diaconaat. (2002/4).
Artikel 27
De synode besloot de tekst als volgt te wijzigen:
	De ouderlingen en diakenen dienen, afhankelijk van de plaatselijke regeling, drie of meer jaren. Elk
jaar treedt een evenredig deel af. Zij die aftreden zijn niet direct herkiesbaar. Alleen wanneer de toestand en het belang van een kerk bij de uitvoering van art. 22 en 24 K.O. een herverkiezing raadzaam
maken, kan van deze regel worden afgeweken.
Artikel 31
De synode besloot de tweede zin van de tweede alinea als volgt te wijzigen:
	‘Hij dient dan te bewijzen dat het bedoelde besluit in strijd is met de Heilige Schrift, de belijdenis
van de kerk en/of de aanvaarde kerkorde of dat de kerkelijke vergadering in redelijkheid niet tot het
besluit heeft kunnen komen.’
Artikel 41
De synode besloot het volgende lid toe te voegen:
6.	Samenwerkingsgemeenten zijn gerechtigd om niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers te zenden naar een classisvergadering, die hen als leden met adviserende stem zal aanvaarden.
Artikel 50
De synode besloot de tekst van het begin van dit artikel als volgt te wijzigen:
	De generale synode zal in de regel eenmaal in de drie jaren vergaderen, tenzij er gewichtige redenen zijn om eerder bijeen te komen. Naar deze vergadering worden uit elke particuliere synode zes
dienaren des Woords, zes ouderlingen en een diaken afgevaardigd … (De rest van het artikel blijft
ongewijzigd.)
Sub 1 bij dit artikel vervalt. De nummering bij de kleine letters wijzigt daardoor.
Artikel 84
De synode besloot de tekst van de leden bij dit artikel als volgt te wijzigen:
1.	
Voor de uitvoering van werk kan de generale synode medewerkers (doen) aanstellen. Deze
aanstelling zal geschieden met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde
rechtspositieregeling(en). De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland worden als werkgever
vertegenwoordigd door de deputaten landelijk kerkelijk bureau. Medewerkers vervullen hun taak
onder leiding van de deputaten op wier terrein zij werken.
2.	De Theologische Universiteit Apeldoorn is werkgever voor de algemeen bestuurder en de bij haar
werkzame docenten en onderwijsondersteunende medewerkers. (2007)
Het huidige sub 2 wordt sub 3.
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II Wijzigingen in
bijlagen van de kerkorde
De synode heeft een aantal bijlagen van de kerkorde gewijzigd.
Bijlage 1
De synode besloot
	de punten 4a en 4d van de instructie van deputaten geestelijke verzorging van de varenden samen
te voegen tot één punt, en punt 4b van de instructie te laten vervallen.
Bijlage 7A
De synode besloot de artikelen 5, 7, 12 en 15 als volgt te wijzigen:
5.	De uitkeringen uit de kas aan de emerituspredikanten en de predikantsweduwen zijn afgeleid van
de door de generale synode vastgestelde uitkeringsgrondslag. Deze is vanaf 2012 gefixeerd op
130% van het middelloon (gemiddelde van de aanvaarde minimumtraktementen gedurende 37
jaren). De in art. 7 en 12 bedoelde uitkeringen kunnen jaarlijks door middel van indexering worden
aangepast. Voor het toepassen van indexering gelden de volgende regels:
		 a. deputaten emeritikas volgen het indexeringsbeleid van PFZW;
		 b.	indexeert PFZW dan volgt de emeritikas, waarbij het door PFZW gehanteerde percentage als
maximum geldt. Het indexeringspercentage zal lager zijn indien het behaalde beleggingsresultaat van de emeritikas over het voorgaande jaar, zoals berekend door de vermogensbeheerder,
onder aftrek van 1%-punt, een lager niveau heeft dan dat van PFZW;
		 c. als de indexering van PFZW negatief is, beraden deputaten emeritikas zich op de situatie.
7. 	Voor de actuele hoogte van de diverse uitkeringen voor emerituspredikanten wordt verwezen naar
‘Overzicht uitkeringen emeriti’ op www.cgk.nl/emeritikas. Bovendien worden aan emerituspredikanten beneden de AOW-gerechtigde leeftijd de hun opgelegde aanslagen in de premieheffing
voor de volksverzekeringen gerestitueerd voor zover de aanslagen betrekking hebben op de tijd
die valt na de datum waarop hun uitkering uit de emeritikas is ingegaan.
12.	Voor de actuele hoogte van de diverse uitkeringen voor weduwen wordt verwezen naar ‘Overzicht
uitkeringen emeriti’ op www.cgk.nl/emeritikas. Bovendien worden aan de in dit artikel bedoelde
weduwen, die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, alsmede aan de in dit artikel
genoemde kinderen, de hun opgelegde aanslagen in de premieheffing voor de volksverzekeringen gerestitueerd voor zover de aanslagen betrekking hebben op de tijd die valt na de datum
waarop hun uitkering uit de emeritikas is ingegaan.
15. 	Aan volle wezen beneden de leeftijd van 16 jaar en aan volle wezen in de leeftijd van 16 tot 27 jaar
die studeren of invalide zijn en die niet over voldoende inkomsten beschikken, wordt een uitkering uit de kas verstrekt gelijk aan 50% van de door deze wezen genoten uitkering krachtens de
ANW, onder aftrek van eigen inkomsten, anders dan de genoten ANW-uitkering. Wordt de ANWuitkering voor een volle wees beëindigd of ingetrokken omdat hij voor een uitkering krachtens de
Wajong in aanmerking komt, dan blijft deze wees, indien zijn Wajong uitkering en zijn eventuele
overige inkomsten niet voldoende zijn om in zijn onderhoud te voorzien, tot het bereiken van de
27-jarige leeftijd een aanvullende uitkering uit de emeritikas genieten, zodanig dat zijn inkomen
gelijk is aan 150% van de uitkering krachtens de ANW voor wezen van 16-21 jaar.
Bijlage 7B
De synode besloot de artikelen 5, 7 en 12 als volgt te wijzigen:
5. 	De uitkeringen uit de kas aan de emerituspredikanten en de predikantsweduwen worden afgeleid
van een door de generale synode vastgestelde uitkeringsgrondslag. Deze is vanaf 2012 gefixeerd
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op 130% van het middelloon (gemiddelde van de aanvaarde minimum-traktementen gedurende
37 jaren). De in art. 7 en 12 bedoelde uitkeringen zijn zonder toepassing van de uitkeringsfactor en
kunnen jaarlijks door middel van indexering worden aangepast. De uitkering aan de predikant of
weduwe wordt bepaald door de ‘uitkeringsfactor’ [37-(het verschil tussen het maximaal bereikbare
aantal dienstjaren (minimaal 37) en de resterende diensttijd tot 65 jaar, gerekend vanaf 1 januari
2013)]/37. Het maximum van de formule is bepaald op 100%. Door deze factor te vermenigvuldigen met het uitkeringsbedrag wordt de te betalen uitkering bepaald. Voor het toepassen van
indexering gelden de volgende regels:
		 a. deputaten emeritikas volgen het indexeringsbeleid van PFZW;
		 b.	indexeert PFZW dan volgt emeritikas, waarbij het door PFZW gehanteerde percentage als maximum geldt. Het indexeringspercentage zal lager zijn indien het behaalde beleggingsresultaat
van de emeritikas over het voorgaande jaar, zoals berekend door de vermogensbeheerder, onder aftrek van 1%-punt, een lager niveau heeft dan dat van PFZW;
		 c. als de indexering van PFZW negatief is, beraden deputaten emeritikas zich op de situatie.
7. 	Voor de actuele hoogte van de diverse uitkeringen voor emerituspredikanten wordt verwezen naar
‘Overzicht uitkeringen emeriti’ op www.cgk.nl/emeritikas.
12. 	Voor de actuele hoogte van de diverse uitkeringen voor weduwen wordt verwezen naar ‘Overzicht
uitkeringen emeriti’ op www.cgk.nl/emeritikas.
De synode besloot het laatste deel van de laatste zin van art. 15 als volgt te wijzigen:
… krachtens de ANW voor wezen van 16-21 jaar.
Bijlage 8
De synode besloot sub 4a als volgt te wijzigen:
		Classes zullen kerkenraden die gekomen zijn tot een nauwer samenleven als in 3c bedoeld, machtigen om niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers te zenden naar de classicale vergadering, die
hen als leden met adviserende stem zal aanvaarden.
Bijlage 9
De synode besloot:
1. de titel te wijzigen in ‘Regelingen deputaten studiefonds’;
2. de regel ‘A. met betrekking tot het studiefonds’ (in de kerkorde, ed. 2011) te laten vervallen;
3.	
in art 1.1. de zinsnede ‘ingevolge de Wet Studiefinanciering (WSF 2000)’ te wijzigen in ‘ingevolge de
regeling Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)’;
4.	
aan art. 1.3 toe te voegen: ‘Ter overbrugging van de periode na de afronding van de studie en hun
eventuele intrede in een gemeente aan admissiale studenten die een bijdrage ontvingen uit het
studiefonds, zo nodig ondersteuning aan te bieden in de vorm van een lening die onder nader
door deputaten studiefonds te bepalen condities wordt verstrekt voor in principe een periode van
zes maanden, en dezelfde voorziening mutatis mutandis aan te bieden aan de andere admissiale
afgestudeerde studenten’;
5.	
in art. 3.1.1. aanduiding de Wet Studiefinanciering (WSF 2000) te wijzigen in: ‘ingevolge de regeling
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)’;
6. in art. 3.1.2 het genoemde te wijzigen in € 30.000,-;
7. in art. 3.1.3 het genoemde bedrag te verhogen tot € 60.000,-;
8. in art. 3.2 en 3.3. de aanduiding WSF te wijzigen in DUO;
9.	
art. 5.4 geheel te wijzigen in: ‘Indien de student verzoekt om alleen vergoeding van het instellingscollegegeld, maar verder geen gebruik maakt van het studiefonds, geldt een verhoogde inkomensnorm. De bijdrage is een schenking en wordt uitbetaald in een maandelijkse bedrag’;
10.	
art. 6 geheel te wijzigen in: ‘De lening dient in maximaal vijftien jaar te worden afgelost, te beginnen drie jaar na beëindiging van de studie. Deze aflossing geschiedt in maandelijkse termijnen’;
11.	
aan art. 9 het volgende toe te voegen: ‘Een en ander in het kalenderjaar waarin de bijdrage wordt
verleend. Voor de bepaling van het inkomen geldt het betreffende kalenderjaar. De bijdrage uit
het studiefonds en inkomsten uit preekbeurten tijdens de studietijd worden niet tot het inkomen
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gerekend. Ook inkomsten uit catechisaties worden niet meegerekend bij het bruto gezinsinkomen;
12.	
de bijlage bij de regeling studiefonds TUA als volgt te wijzigen:
		 art. 5.1. Bijdrage voor de kosten van collegegeld en studiemiddelen. Indien de student volledig
gebruikmaakt van de regeling studiefonds:
		 art. 5.1.1. bijdrage voor vergoeding van het collegegeld óf het instellingscollegegeld uit te betalen in een maandelijks bedrag, schenking (aantekening: collegegeld studiejaar 2015/2016 bedroeg € 1951,-; instellingscollegegeld studiejaar 2015/2016 bedroeg € 5100,-);
		 art. 5.1.2. bijdrage voor de kosten van studiemiddelen en reiskosten, schenking, (per jaar € 2100,afgerond) per maand € 175,-;
		 art. 5.2. persoonsgebonden budget, 50% schenking/50% lening, per maand € 575,-;
		 art. 5.3. gezinstoeslag, richtlijn €200,- per kind, 50% schenking/50% lening per maand max. € 800,-;
		 art. 5.4. indien de student verzoekt om alleen vergoeding van het instellingscollegegeld, maar verder geen gebruik maakt van het studiefonds, wordt de inkomensnorm verhoogd met € 5100,-.
De bijdrage is een schenking en wordt uitbetaald in een maandelijkse bedrag. De bedragen
gelden op basis van de gegevens 2016. Deze kunnen jaarlijks worden bijgesteld. Referentiepunt is DUO-norm.
Bijlage 24
De synode besloot:
1. het opschrift te wijzigen in ‘Instructie voor deputaten kerk en media’;
2. art. 1 te wijzigen in: ‘De generale synode benoemt vier deputaten voor kerk en media’;
3. art. 2a-d te laten vervallen en daarmee ook alle gekoppelde activiteiten.
Bijlage 27
De synode besloot
		art. 4 lid 4 van het reglement voor de commissie geschiloplossing aan te passen door ‘twee weken’
te wijzigen in ‘vier weken’.
Bijlage 27A
De synode besloot tot de volgende wijzigingen in de integrale regeling appelprocedure:
1. in art 2.3: De regeling is ook van toepassing op verzoeken om revisie;
2. in art 4.4/aanhef: ‘appel schrift’ vervangen door ‘appelschrift’;
3.	in art 4.4/tekst: de gronden waarop het appel berust, in die zin dat duidelijk is dat en waarom het
besluit volgens de appellant in strijd is met de Heilige Schrift, de belijdenis van de kerk en/of de
aanvaarde kerkorde en synodale besluiten, dan wel waarom de kerkelijke vergadering die het besluit heeft genomen in redelijkheid niet tot dit besluit heeft kunnen komen;
4.	in art 6.3/eerste zin: De kerkelijke vergadering stelt verweerder in de gelegenheid met een verweerschrift op het appel te reageren;
5. in art 7.3/tweede regel: ‘kerkelijke vergadering’ vervangen door ‘commissie’;
6. art 7.4: vervallen;
7. in art 8.1: invoegen: en degenen die hen hebben geadviseerd;
8.	in art 8.2: ook verwijzen naar artikel 7.3; en bij art. 8.2 in de eerste regel de woorden ‘zo nodig’ in te
voegen voor ‘zowel appellant als verweerder’;
9.	in art 8.4: de verwijzing naar artikel 7.5 vervangen door een verwijzing naar de (hernummerde)
bepalingen 7.4 en 7.5;
10. in art 8.5: de verwijzing naar artikel 7.9 wordt een verwijzing naar art 7.8;
11.	in art 8.6: invoegen aan het slot van de eerste zin: dan wel verweerder in redelijkheid niet tot dit
besluit heeft kunnen komen;
12.	in art 9.4/regel 1: het woord ‘appelbesluit’ in de eerste regel vervangen door: het appel tegen het
appelbesluit;
13.	in art 11: In afwijking van het bepaalde in artikel 4.5 heeft het instellen van revisie tegen een primair besluit geen opschortende werking tenzij de kerkelijke vergadering die het besluit heeft ge-
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nomen bij het nemen van dat besluit bepaalt dat het instellen van revisie opschortende werking
heeft;
14.	in art 11.4: na ‘revisieverzoek’ de woorden ‘tegen besluiten van andere kerkelijke vergaderingen
dan de generale synode’ in te voegen en aan het eind van 11.4 na ‘overwogen’ toe te voegen: ‘tenzij
het is gericht tegen een primair besluit van de generale synode’, om zo de tekst van art. 11.4 in lijn
te brengen met de hoofdtekst van art. 31 K.O.;
15.	toe te voegen aan artikel 9 (appel tegen het appelbesluit): ‘9.5 Indien het appel tegen het appelbesluit gegrond wordt verklaard, doet de PS (of de GS, indien sprake is van een appel tegen een appelbesluit van de PS) wat de classis (respectievelijk de PS) had behoren te doen op het appel tegen
het primaire besluit.’
Bijlage 28
I, 7 		
De synode besloot deze vraag als volgt te wijzigen:
		Studeert de predikant – mede met het oog op de prediking - ijverig? Voldoet hij aan de verplichting
tot permanente educatie volgens de besluiten van de generale synode, en stelt u hem als kerkenraad daartoe ook voldoende in staat? Hoe neemt u kennis van het resultaat?
IV, 1-7 		
De synode besloot deze paragraaf als volgt te wijzigen:
1.	Houden de diakenen afzonderlijk vergaderingen naar artikel 40 K.O. en doen zij verantwoording
van hun arbeid en beheer aan de kerkenraad?
2. Is er goed overleg tussen de diakenen enerzijds en de predikant en de ouderlingen anderzijds?
3.	Hoe geven de diakenen vorm aan de toerusting van de gemeente om te groeien naar een leven
van barmhartigheid, gerechtigheid en rentmeesterschap?
4.	Gaan de diakenen daarvoor ook op diaconaal huisbezoek, ook om noden in eigen gemeente op te
sporen?
5.	Met welke instellingen op maatschappelijk gebied, andere diaconale organisaties of kerken werken de diakenen samen?
6.	Op welke wijze schenken de diakenen aandacht aan hen die speciale zorg behoeven: werklozen,
gehandicapten, langdurig zieken, ouderen?
7. Bestaat er een diaconale steungroep of iets dergelijks die werkt onder auspiciën van de diaconie?
8.	Openbaren de diakenen christelijke bewogenheid in allerlei nood en gedragen zij zich zoals het
een christen betaamt?
Bijlage 37
De synode besloot artikel 4B aldus te formuleren:
		Ten behoeve van de generale synode het vertegenwoordigen van de Christelijke Gereformeerde
Kerken in Nederland als werkgever in de zin der wet, van alle medewerkers van de deputaatschappen die bedoeld worden in art. 84 K.O., lid 1.
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III Nieuwe bijlagen
in de kerkorde
De synode heeft een drietal bijlagen aan de kerkorde toegevoegd.

1. Reglement partners zendingsgemeenten
Art. 1 - Doelstelling
De commissie heeft als doel steun te zoeken voor en steun te geven aan zendingsgemeenten met
financieel minder draagkrachtige leden zodat een evangelist of predikant beroepen en bevestigd kan
worden.
Art. 2 - Machtiging
De commissie wordt door de generale synode gemachtigd en geïnstrueerd tot beheer van gelden om
deze steun te verlenen. Zij is verantwoording schuldig van al haar handelingen aan de generale synode
via deputaten evangelisatie en is bevoegd binnen de grenzen van haar taak tot het in ontvangst nemen
van gelden en tot het verrichten van betalingen. De financiële administratie wordt uitgevoerd door het
Dienstenbureau, onder verantwoordelijkheid van deputaten evangelisatie. De financiële controle vindt
plaats door deputaten financiële zaken en hun externe accountant.
Art. 3 - Leden
De commissie bestaat minstens uit zeven leden die benoemd zijn door de generale synode, waarvan drie
rechtstreeks en vier op voordracht van deputaten buitenlandse zending, diaconaat, evangelisatie en onderlinge bijstand en advies. Minimaal dienen onder de commissieleden vier expertises aanwezig te zijn:
1. de financiële, met specifiek diaconale deskundigheid;
2. de theologische, met specifiek missionaire deskundigheid;
3. de communicatieve, met specifieke deskundigheid op het terrein van pr en fondsenwerving;
4. de sociaal maatschappelijke, met deskundigheid zowel op macro- als microniveau.
Art. 4 - Werkzaamheden
1.	De commissie beoordeelt aanvragen van zendingsgemeenten voor financiële steun met het oog
op verlichting van de lasten van gemeenten met financieel minder draagkrachtige leden;
2.	de commissie neemt alleen aanvragen in overweging van gemeenten die zijn aangemerkt als zendingsgemeente conform artikel 21 K.O.;
3. de commissie overtuigt zich van het evidente missionaire karakter van de gemeente;
4.	de commissie overtuigt zich van de inzet en de betrokkenheid van de leden van de betrokken
zendingsgemeente;
5.	de commissie overtuigt zich van voldoende toekomstperspectief voor de aanvragende gemeente,
waarbij de kans tot zelfstandigheid groot moet zijn;
6.	de commissie baseert zich in haar besluit om steun te verlenen met name op sociaal-demografische kaart van de betrokken zendingsgemeente (waarbij de sociaal-demografische kaart van de
regio of het stadsdeel behulpzaam kan zijn);
7.	beslissingen worden voor elke gemeente afzonderlijk genomen, er bestaat geen recht op een bijdrage uit het steunfonds partners in zending;
8.	de steunverlening vindt vooralsnog plaats voor een periode van drie jaar en zolang er fondsen
beschikbaar zijn;
9.	naast het verlenen van financiële steun kan de commissie ook coaching aanbieden aan de zendingsgemeenten waarmee zij geholpen worden op de weg naar (financiële) zelfstandigheid;
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10.	voorafgaand aan het toezeggen van steun zal er voldoende overleg zijn met deputaten evangelisatie, deputaten onderlinge bijstand en advies en indien nodig een van de andere deputaatschappen.
Art. 5 - Middelen
De commissie wordt, ten einde steun te kunnen geven, van financiële middelen voorzien door de deputaatschappen buitenlandse zending, diaconaat en evangelisatie. Het is de commissie niet toegestaan verplichtingen aan te gaan waardoor een negatief saldo ontstaat. Fondsen die geworven zijn
met een specifiek oormerk dienen overeenkomstig te worden aangewend; externe fondsen zijn altijd
geoormerkt en dienen dienovereenkomstig verantwoord te worden.
Art. 6 - Publiciteit
De commissie zal binnen de kerken actief publiciteit voeren om:
1.	de zendingsgemeenten als nieuwe vormen van kerkelijk leven binnen ons kerkverband onder de
aandacht te brengen;
2.	de gevestigde kerken te stimuleren een band aan te gaan (jumelage) met een zendingsgemeente
en in een wederkerige relatie elkaar van dienst te zijn. Dat betreft een geestelijke steun, wederzijdse bemoediging in de opdracht om te getuigen van het evangelie in ieders situatie, en ook een
financiële steun, waarin de financieel sterkere bereid is de zwakkere te helpen.

2. Model voor de plaatselijke regeling
voor de roeping van een predikant in een samenwerkingsgemeente
Art. 1 - Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder stemgerechtigde leden: de belijdende leden van de samenwerkingsgemeente, met uitzondering van hen die in verband met een tuchtmaatregel het stemrecht niet
mogen uitoefenen. Onder predikant wordt verstaan: wie reeds predikant is en wie door een kerkelijke
vergadering beroepbaar gesteld is.
Art. 2 - Beroeping
De beroeping van een predikant vindt plaats door de raad van de samenwerkingsgemeente en met
medewerking van de gemeente, overeenkomstig de plaatselijke afspraken en in overeenstemming
met deze regeling.
Art. 3 - Voornemen start beroepingswerk
Wanneer de kerkenraad overgaat tot het beroepingswerk ter voorziening in een vacante predikantsplaats, maakt hij zijn voornemen hiertoe aan de gemeente bekend.
Art. 4 - Beroepingscommissie
1.	De kerkenraad benoemt een beroepingscommissie die tot taak heeft de besluitvorming voor te bereiden en na instemming van de gemeente zorg te dragen voor de uitvoering.
2.	De beroepingscommissie bestaat uit leden van de gemeente; van hen is minimaal één lid tevens lid
van de kerkenraad.
3.	De kerkenraad stelt de werkwijze van de beroepingscommissie vast en zal daarbij met name wijzen
op de noodzaak van professionaliteit, discretie en vertrouwelijkheid.
Art. 5 - Profielschetsen
1.	De beroepingscommissie maakt een ontwerp van een profielschets van de gemeente en van de te
beroepen predikant.
2. De beroepingscommissie legt de ontwerp-profielschetsen voor aan de gemeente.
3. De termijn voor het inbrengen van zienswijzen door de gemeente bedraagt tenminste vier weken.
4.	De beroepingscommissie adviseert de kerkenraad inzake de profielschetsen, waarbij de door de ge		
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meenteleden ingebrachte zienswijzen worden betrokken.
5. De kerkenraad stelt de profielschetsen vast.
6. De kerkenraad maakt de vastgestelde profielschetsen aan de gemeente bekend.
Art. 6 - Namen
1.	De beroepingscommissie nodigt de gemeenteleden uit namen op te geven van predikanten, die zij
geschikt achten voor de gemeente, met inachtneming van de vastgestelde profielschetsen.
2. De termijn voor het opgeven van namen bedraagt tenminste twee weken.
3. Het opgeven van namen dient schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren.
4.	In dit stadium kan informatie ingewonnen worden bij landelijke commissies die indirect te maken
hebben met het beroepingswerk.
5.	Het is mogelijk om predikanten die naar objectieve maatstaven voor een beroep in aanmerking
kunnen komen (leeftijd, dienstjaren), een brief te sturen, waarin in ieder geval de profielschets van
de eigen gemeente en een omschrijving van de gewenste nieuwe voorganger zijn opgenomen. Ook
het plaatsen van een advertentie kan overwogen worden.
Art. 7 - Groslijst en kandidatenlijst
1. De beroepingscommissie plaatst de namen van mogelijk te beroepen predikanten op een groslijst.
2.	De beroepingscommissie adviseert de kerkenraad inzake de potentiële kandidaten en geeft daarbij
een voorkeursvolgorde aan.
3.	De kerkenraad besluit inzake de geadviseerde kandidatenlijst en geeft daarbij eventueel een voorkeursvolgorde aan.
Art. 8 - Benoeming en taak hoorcommissies
1.	De kerkenraad benoemt een of meer hoorcommissies op voorstel van de beroepings-commissie.
2.	De hoorcommissie(s) bestaa(t)(n) uit leden van de gemeente en tenminste een lid van de kerkenraad.
3.	De hoorcommissie(s) he(eft)(bben) tot taak zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de potentiële kandidaten overeenkomstig een door de kerkenraad vastgestelde instructie waarbij met name
ook gewezen zal worden op de noodzakelijke discretie en vertrouwelijkheid.
4. De hoorcommissie(s) rapporte(ert)(ren) zo spoedig mogelijk aan de beroepingscommissie.
Art. 9 - Advies en besluit voordracht
1.	De beroepingscommissie adviseert de kerkenraad over de voordracht aan de gemeente inzake de
beroeping van een predikant.
2. De voordracht kan een of meer namen van predikanten inhouden.
3. De kerkenraad besluit over de voordracht.
Art. 10 - Beroepingsvergadering
1.	De kerkenraad roept de gemeente bijeen in een beroepingsvergadering om onder aanroeping van
de Naam van de Heer tot verkiezing van een te beroepen predikant over te gaan.
2.	De termijn tussen het bijeenroepen en de datum van de beroepingsvergadering bedraagt tenminste twee weken.
3.	De kerkenraad maakt tegelijk met de bijeenroeping of tijdens de beroepingsvergadering de na(a)
m(en) van predikant(en) die in de voordracht staan bekend.
4.	De kerkenraad legt in de beroepingsvergadering verantwoording af van de beroepings-werkzaamheden. Daartoe behoort een beknopt verslag van de werkzaamheden van de beroepingscommissie
en het verstrekken van informatie over de predikant(en) die in de voordracht is (zijn) vermeld.
5.	De kerkenraad draagt er zorg voor dat de gemeente tijdens of kort voor de beroepingsvergadering
in de gelegenheid is (geweest) kennis te nemen van een dienst waarin de te beroepen predikant is
of wordt gehoord.
6. De kerkenraad geeft de voordracht in bespreking.
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7.	Na beëindiging van de bespreking volgt een schriftelijke stemming door de aanwezige stemgerechtigde leden. Bij de kandidatuur van één predikant is er een meerderheid van twee derde (alternatief:
75%) van de uitgebrachte geldige stemmen vereist. Bij de kandidatuur van meer predikanten is de
predikant gekozen die de meeste van de uitgebrachte geldige stemmen heeft gekregen.
8.	Stembriefjes zijn ongeldig als:
a. meer dan een kandidaat is aangekruist;
b. er een andere persoon is opgeschreven dan genoemd in de voordracht;
c. er opmerkingen of aantekeningen zijn bijgeschreven;
d. er geen kandidaat is aangekruist.
9.	Stemgerechtigde leden kunnen staande de beroepingsvergadering bezwaren tegen de gevolgde
verkiezingsprocedure bij de kerkenraad indienen.
Art. 11 - Beroeping
1. De kerkenraad beroept de gekozen predikant.
2. De kerkenraad deelt het uitgebrachte beroep zo spoedig mogelijk aan betrokkene(n) mee.
3.	Een delegatie van de kerkenraad overhandigt betrokkene een ondertekende beroepsbrief waarin
staat omschreven wat de gemeente en de predikant elkaar verschuldigd zijn. De beroepsbrief bevat
bijlagen waarin de rechtspositie van de predikant is omschreven.
4.	Op de twee zondagen volgend op de beroepingsvergadering, maakt de kerkenraad de naam van de
beroepen predikant aan de gemeente bekend.
Art. 12 - Besluit op uitgebracht beroep
De beroepen predikant deelt (binnen drie tot zes weken) na de ontvangst van de beroepsbrief schriftelijk aan de kerkenraad mee of hij het beroep aanvaardt.
Art. 13 - Bekendmaking, bezwaren, instemming gemeente
1.	De kerkenraad maakt gedurende de twee achtereenvolgende zondagen nadat de beroepen predikant zijn besluit heeft meegedeeld, dit besluit aan de gemeente bekend.
2.	Indien de beroepen predikant het beroep heeft aanvaard, wordt de gemeente gewezen op de mogelijkheid voor stemgerechtigde leden om bij de kerkenraad bezwaren in te dienen tegen diens
bevestiging als predikant van de gemeente.
3.	Bezwaren dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de kerkenraad te worden ingediend binnen veertien dagen vanaf de eerste afkondiging, als bedoeld in lid 1. De kerkenraad beslist zo spoedig mogelijk op het bezwaar, doch uiterlijk binnen drie weken na de termijn van indiening.
4.	Als geen bezwaren als bedoeld in dit artikel worden ingediend of de ingediende bezwaren ongegrond worden verklaard, is de instemming van de gemeente verkregen.
Art. 14 - Goedkeuring kerkverband
Wanneer de instemming van de gemeente is verkregen, dient de kerkenraad het verzoek tot goedkeuring van de bevestiging in bij de classis of regio van het kerkverband waartoe de te bevestigen
predikant behoort.
Art. 15 - Bevestiging
Als de beroepen predikant het beroep heeft aanvaard, de instemming van de gemeente en de goedkeuring van de meerdere vergadering is verkregen, wordt hij in een kerkdienst van de gemeente in zijn
ambt bevestigd met gebruikmaking van een daarvoor bestemd formulier. Als de beroepene niet eerder
het ambt van predikant heeft bekleed, geschiedt de bevestiging onder handoplegging.
Art. 16 - Procedure na niet-aanvaarding beroep
1.	Als de beroepen predikant het beroep niet aanvaardt, besluit de kerkenraad over een nieuwe voordracht aan de gemeente.
2.	De kerkenraad kan voor de nieuwe voordracht gebruik maken van de groslijst of de kandidatenlijst
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als bedoeld in artikel 7. De artikelen 8 tot en met 14 van deze regeling zijn van overeenkomstige
toepassing.
3.	Als de groslijst en de kandidatenlijst als bedoeld in artikel 7 zijn uitgeput, handelt de kerkenraad
overeenkomstig de artikelen 6 tot en met 14 van deze regeling.
Art. 17 - Slotbepaling
In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de kerkenraad. De kerkenraad heeft de mogelijkheid om in bijzondere situaties af te wijken van dit reglement. Een besluit daartoe mag niet in strijd
zijn met de kerkorde en zal gemotiveerd worden meegedeeld aan de gemeente.
Aldus vastgesteld door de kerkenraad van de ……………….
samenwerkingsgemeente te ………………. in zijn vergadering van ……………….

3. Reglement interkerkelijke commissie geschiloplossing
Art. 1 - Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
1. commissie: de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG);
2.	geschil: een (begin van een) conflict (al dan niet met een persoonlijk karakter) tussen kerkenraad of
predikant en een of meer gemeenteleden, tussen (leden van de) kerkenraad en predikant of tussen
kerkenraadsleden onderling. Tuchtzaken zijn geen geschil in de zin van dit reglement;
3. partijen: de bij het geschil betrokken personen of colleges;
4.	behandelcommissie: het door de commissie ingestelde gremium ter behandeling van een aangemeld geschil.
Art. 2 - De commissie
1.	De commissie werkt landelijk.
2.	De commissie bestaat uit tenminste twaalf leden, bij voorkeur een even groot aantal en tenminste één predikant uit elk van de deelnemende kerkgenootschappen. De leden van de commissie
worden benoemd door de generale synodes/landelijke vergaderingen van de deelnemende kerken.
Voor elk lid van de commissie kan een secundus worden benoemd. De secundus heeft dezelfde
competentie als zijn/haar primus.
3.	Commissieleden dienen te beschikken over persoonlijke kwaliteiten, zoals een goed analytisch vermogen, een onafhankelijke opstelling, inzicht in bestuurlijke en organisatorische verhoudingen,
sociale vaardigheden, relativeringsvermogen, inzicht in de leef- en werkwereld van een predikant
en het werkterrein van een kerkenraad, ervaring met mediation en algemeen juridisch en kerkelijk
inzicht.
4.	De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van drie jaren en kunnen tweemaal
worden herbenoemd.
5.	De commissie wijst zelf een voorzitter, een waarnemend voorzitter en een secretaris aan. Deze komen bij voorkeur uit de verschillende geledingen. Het is haar ook toegestaan een secretaris, niet
commissielid, te benoemen.
Art. 3 - Bevoegdheid en taak van de commissie
1.	De commissie geeft advies, coacht en bemiddelt zo nodig bij geschillen die bij haar aanhangig worden gemaakt. Ze richt zich op het oplossen van spanningsrelaties tussen partijen. Zij schakelt, als ze
dat in de gegeven situatie nodig vindt, externe deskundigen in.
2.	De commissie streeft ernaar het geschil te beëindigen door een regeling op te stellen of een advies
te geven waarmee de betrokken partijen kunnen instemmen. Een advies kan inhouden dat partijen
of een van hen het geschil ter beslissing of verdere advisering aan een kerkelijke of andere instantie
voorlegt. De commissie kan ook verklaren niet in staat te zijn partijen verder te dienen.
3.	De commissie probeert de vrede te herstellen door met partijen te spreken om zicht te krijgen op de
onvrede, door het gesprek tussen partijen te bevorderen en door partijen te adviseren over en op
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welke manier zij ook zelf kunnen bijdragen aan het bereiken van een oplossing.
4.	De commissie treedt niet op als vertegenwoordiger of belangenbehartiger van een der partijen,
maar stelt zich onafhankelijk op jegens partijen. Zij past hoor en wederhoor toe.
Art. 4 - Het aanhangig maken van een geschil
1.	Een partij die een geschil bij de commissie aanhangig wil maken, dient daartoe een schriftelijk en
gemotiveerd verzoek in bij de secretaris van de commissie.
2.	Op basis van de ontvangen bescheiden beoordeelt de voorzitter of wnd. voorzitter of er sprake is
van een geschil in de zin van artikel 1 onder b. dan wel of het bepaalde in artikel 7 een in behandeling nemen van het geschil in de weg staat. Indien hij/zij tot het oordeel komt dat de commissie het
geschil niet in behandeling kan nemen, deelt de secretaris dat onder opgaaf van redenen schriftelijk
aan partijen mee.
3.	De secretaris van de commissie stuurt binnen een week een afschrift van het verzoek naar de andere
betrokken partij(en) en verzoekt hem (hen) om hem/haar binnen twee weken te doen weten of hij
(zij) kan (kunnen) instemmen met de behandeling van het geschil door de commissie en meldt deze
partij(en) dat zij de gelegenheid heeft/hebben desgewenst schriftelijk te reageren op het verzoek.
4.	Indien de andere betrokken partij(en) of een van hen niet kan (kunnen) instemmen met de behandeling van het geschil door de commissie, wordt het geschil niet door de commissie in behandeling
genomen. De secretaris stelt de partijen daarvan schriftelijk in kennis.
5.	Indien de andere betrokken partij(en) heeft (hebben) meegedeeld met de behandeling van het geschil door de commissie in te stemmen, stelt de voorzitter een behandelcommissie samen en wijst
tevens de wnd. voorzitter daarvan aan. De secretaris informeert partijen hierover.
Art. 5 - De instelling van een behandelcommissie
1.	De behandelcommissie bestaat, afhankelijk van het conflict, uit drie of meer personen en wordt
desgewenst bijgestaan door de secretaris van de commissie. De behandelcommissie is bij voorkeur
samengesteld uit leden van het kerkgenootschap waarvan de betreffende gemeente deel uitmaakt,
alsmede tenminste een persoon die lid is van een ander deelnemend kerkgenootschap. Ook wordt
gerekend met de verschillende disciplines van de leden.
2.	De leden van de behandelcommissie dienen vrij te staan ten opzichte van partijen en geen persoonlijke relatie te hebben met een van betrokkenen, een en ander zodanig dat zij zelfs de schijn van
partijdigheid vermijden.
3.	Partijen mogen onder opgave van redenen bij de secretaris bezwaren tegen een lid van de behandelcommissie indienen. Indien de voorzitter van de commissie de bezwaren gegrond acht, wijst hij
een ander commissielid aan.
4.	De behandelcommissie neemt zo spoedig mogelijk contact op met partijen om de bemiddelingswerkzaamheden te kunnen aanvangen.
Art. 6 - De werkwijze van de behandelcommissie
1.	De behandelcommissie bepaalt haar werkwijze in overleg met partijen met inachtneming van het in
artikel 3 gestelde.
2.	Tot haar werkzaamheden kunnen mede behoren: het adviseren bij het opstellen van kanselmededelingen, bij het geven van informatie in het kerkblad of aan een gemeentevergadering, en het maken
van gespreksverslagen.
3.	Indien een partij een klacht heeft over het optreden, handelen of nalaten van een of meerdere leden
van de behandelcommissie, dient deze partij de klacht schriftelijk in bij de voorzitter van de commissie. Deze doet zo spoedig mogelijk en met hoor en wederhoor uitspraak.
4.	De behandelcommissie schakelt, wanneer ze dat nodig acht, externe deskundigen in om de door
een der partijen gevraagde hulp te verlenen. Zij kan voor de uitvoering van haar werkzaamheden
advies vragen aan en overleg plegen met het SKW.
5.	De behandelcommissie brengt aan het einde van de sessie rapport uit ten behoeve van betrokken
partijen.
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Art. 7 - De verhouding tot kerkelijke beroepsprocedures
1.	Indien een geschil onderwerp is geweest van een kerkelijke beroepsprocedure en deze procedure
heeft geleid tot een beslissing van een kerkelijke vergadering waartegen geen beroep meer mogelijk is, zal de uitslag van de kerkelijke vergadering worden gerespecteerd. Die uitspraak zal geen
onderwerp van discussie meer zijn.
2.	Indien het geschil onderwerp is van een kerkelijke beroepsprocedure, kan het geschil op verzoek
van partijen of van de beroepsinstantie naar de commissie worden verwezen. Indien het geschil
door de commissie in behandeling wordt genomen, wordt de kerkelijke beroepsprocedure opgeschort. Indien de commissie meedeelt niet in staat te zijn het geschil op te lossen dan wel een of
meer partijen verklaren niet met de adviezen van de commissie akkoord te gaan, wordt de kerkelijke
beroepsprocedure hervat. Indien alle partijen verklaren met de adviezen van de commissie akkoord
te gaan, wordt de kerkelijke beroepsprocedure beëindigd.
3.	De partij die het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de commissie, kan op enig moment de commissie verzoeken haar werkzaamheden te staken en alsnog gebruikmaken van het beroepsrecht
binnen het eigen kerkverband.
Art. 8 - Geheimhouding
1.	De leden van de commissie zijn verplicht tot strikte geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van
hun lidmaatschap van de commissie bij de behandeling van geschillen ter kennis is gekomen.
2.	De leden van de commissie onthouden zich van deelname aan de beraadslagingen in een kerkelijke
beroepsprocedure indien deze betrekking heeft op of samenhangt met een door de commissie behandeld geschil.
3.	Uiterlijk één jaar nadat de commissie haar werkzaamheden met betrekking tot de behandeling van
een geschil heeft beëindigd, vernietigt zij de op het geschil betrekking hebbende bescheiden met
uitzondering van de door haar uitgebrachte rapporten. Deze rapporten blijven vertrouwelijk en
worden opgeslagen bij het SKW.
Art. 9 - Verantwoording
1.	De commissie informeert de generale synodes/landelijke vergaderingen over het aantal door haar
behandelde geschillen, de aard van de geschillen, de globale wijze van behandeling van de geschillen en het aantal bereikte oplossingen.
2. De commissie verstrekt geen inhoudelijke informatie over door haar behandelde geschillen.
Art. 10 - Kosten
1.	Bij de aanvang van haar werkzaamheden informeert de behandelcommissie de kerkenraad van de
betreffende gemeente over de mogelijk hieraan verbonden kosten. Kosten van een extern deskundige komen voor rekening van de betreffende kerkgemeente. Bij gemeenten kleiner dan driehonderd leden kan, afhankelijk van de financiële situatie, een deel door het betreffende kerkverband
worden gedragen.
2.	De commissie brengt de betreffende kerkenraad reis- en andere directe kosten die haar leden maken
in het kader van hun werkzaamheden ten behoeve van het commissiewerk in rekening. Ter plaatse
bestede tijd wordt in rekening gebracht ten behoeve van de kas van de commissie tot maximaal
honderd euro per dagdeel, andere werkzaamheden in beginsel niet.
Artikel 11 - Wijziging van het reglement
De commissie is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen. Dergelijke wijzigingen hebben geen
effect op zaken die lopen. Op dergelijke zaken zal uitsluitend het reglement van toepassing zijn zoals
dat bij de aanvang van de zaken van kracht was.
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IV Uitspraken over instructies
De synode deed een aantal uitspraken naar aanleiding van instructies vanuit particuliere synodes.

1. Artikel 3. K.O., lid 1
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	de instructie van de particuliere synode van het Oosten d.d. 20 mei 2015 en 25 augustus 2015 inzake
art. 3 K.O., lid 1;
2. het desbetreffende rapport van haar commissie van onderzoek en rapport;
heeft gehoord
de bespreking ter vergadering;
constateert
1.	dat uit de overzichten van de verschillende jaarboeken blijkt dat classes de laatste twee decennia
steeds vaker kerkenraden conform art. 3 K.O., lid 1 toestemming geven om een bekwaam geachte
broeder uit de gemeente onder opzicht van de kerkenraad een stichtelijk woord in de gemeente te
laten spreken en andere arbeid in de gemeente te laten verrichten;
2.	dat art. 3 K.O., lid 1 wel spreekt over de wijze waarop deze toestemming verkregen kan worden,
maar – behalve het bepaalde in art. 3 K.O., lid 5 – verder niet spreekt over de verantwoordelijkheden
die deze toestemming met zich meebrengt voor de betrokken kerkenraden en voor de betrokken
broeders;
3.	dat de gegroeide praktijk van het verlenen van toestemming om naar art. 3 K.O., lid 1 een stichtelijk
woord in de gemeente te spreken tot dusver niet gevolgd is door een nadere kerkelijke inkadering
hiervan;
4.	dat het rapport van ds. D. Quant duidelijkheid geeft over de relatie tussen art. 3 K.O., lid 1 en de oorspronkelijke bedoeling van art. 3 K.O., namelijk dat art. 3 K.O., lid 1 toegevoegd is vanwege de nood
der kerken;
5.	dat niet helder omschreven is onder welke voorwaarden op lokaal of classicaal niveau van ‘nood’ kan
worden gesproken die gebruikmaking van art 3 K.O., lid 1 of lid 2 rechtvaardigt;
overweegt
1.	dat het zowel voor de betrokken kerkenraden als voor de betrokken broeders van belang is dat de
kerken zich bezinnen op de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verkregen toestemming
en die eventueel nader bepalen;
2.	dat daarbij in ieder geval ook de vraag overwogen dient te worden of de kerkvisitatie het geschikte
moment is om de verantwoordelijkheid van de classis tot uitdrukking te brengen door in het reglement voor de kerkvisitatie een passage op te nemen met betrekking tot de broeders die conform art.
3 K.O., lid 1 een stichtelijk woord in de gemeente spreken;
is van oordeel
1.	dat bezinning op de groeiende praktijk om een broeder toestemming te verlenen naar art. 3 K.O. lid
1 een stichtelijk woord te spreken wenselijk is, in rapport met de oorspronkelijke bedoeling van art.
3 K.O.;
2.	dat duidelijkheid over het begrip ‘nood der kerken’ en de toepassing daarvan heden ten dage noodzakelijk is;
3.	dat de verantwoordelijkheden zowel voor de betrokken kerkenraden en classes als voor de betrokken broeders, die voortvloeien uit de verkregen toestemming nader geformuleerd dienen te worden;
en besluit
1.	deputaten kerkorde en kerkrecht op te dragen zich nader te bezinnen op verdere doordenking, uitwerking en eventueel nadere kerkelijke inkadering van het bepaalde in art. 3 K.O., lid 1 en de verhou		
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ding daarvan tot de positie van een evangelist en een dienaar van het Woord, en de generale synode
2019 te dienen met een voorstel;
2. hiervan kennis te geven aan de particuliere synode van het Oosten.

2. Evangelist art. 4 K.O. – Instructie ps van het Westen
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	de instructie van de particuliere synode van het Westen d.d.6 april 2016 inzake voorgaan van de
evangelist naar art. 4 K.O.;
2.	de instructie van de particuliere synode van het Oosten d.d. 6 april 2016 inzake de positie van de
evangelist naar art. 4 K.O.;
3.	het desbetreffende rapport van haar commissie van onderzoek en rapport;
heeft gehoord
de bespreking op de vergadering;
constateert
1.	dat de instructie van de particuliere synode van het Westen ten onrechte stelt dat aanwezigheid van
deputaten naar art. 49 K.O. bij het examen bevestigt dat de bevoegdheid van de evangelist classisoverstijgend is;
2.	dat deze instructie wel spreekt van mogelijkheden die men meent te zien maar niet van knelpunten;
3.	dat de instructie van de particuliere synode van het Oosten juist vraagt om een evaluatie van de
gegroeide praktijk;
4.	dat in de praktijk soms onwenselijke situaties kunnen ontstaan, zoals het voorbeeld vanuit Apeldoorn laat zien;
oordeelt
1.	dat het noodzakelijk is de gegroeide praktijk te evalueren zoals de instructie van de particuliere
synode van het Oosten voorstelt;
2.	dat de uitspraak van de generale synode 2004 (dat er een duidelijk onderscheid dient te zijn tussen
de bevoegdheden van een predikant naar art. 4 K.O. en die van een evangelist naar art. 4 K.O.) het
onmogelijk maakt zonder nader onderzoek de instructie van de PS van het Westen aan te nemen;
en besluit
1.	de instructie van de particuliere synode van het Westen af te wijzen, in de wetenschap dat de vraag
van deze instructie wordt meegenomen in het besluit ten aanzien van de instructie van de particuliere synode van het Oosten;
2. daarvan kennis te geven aan de particuliere synode van het Westen.

3. Evangelist art. 4 K.O. – instructie ps van het Oosten
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	de instructie van de particuliere synode van het Oosten d.d. 6 april 2016 inzake evaluatie van de
positie van de evangelist;
2.	de instructie van de particuliere synode van het Westen d.d. 6 april 2016 inzake voorgaan van de
evangelist;
3. het desbetreffende rapport van haar commissie van onderzoek en rapport;
heeft gehoord
de bespreking op de vergadering;
constateert
1.	dat het studierapport van deputaten evangelisatie uit 2004 op basis van de Schriftgegevens, genoemd in hoofdstuk 6 van dit rapport, de evangelist beschouwt als een pionier en opbouwwerker in
een door zendingswerk nog maar pas ontstane kerk;
2.	dat in het rapport uit 2004 in grote lijnen wordt verondersteld (hoofdstuk 6 en 7) dat de evangelist
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zijn werk tijdelijk in een bepaalde zendingsgemeente uitvoert en wel tot het moment dat een gemeente zelfstandig kan voortbestaan onder de leiding van een aangestelde herder en leraar, en dat
de evangelist vervolgens (eventueel) elders zijn werk kan voortzetten;
3.	dat deputaten evangelisatie in 2004 (in hun rapport, § 7.3.2.3) bewust aan de generale synode hebben voorgesteld om de evangelist naar artikel 4 K.O. te bevestigen als een dienaar van het Woord,
waarbij zij het wenselijk achtten dat deze evangelist dan positioneel niet volledig werd gelijkgesteld
aan een (gemeente)predikant;
4.	dat deputaten evangelisatie in hun rapport van 2004 (§ 7.3.2.2) opmerken dat het niet noodzakelijk
en mogelijk zelfs belastend zou zijn wanneer een voorganger in een zendingsgemeente dezelfde
rechten en plichten zou krijgen als een predikant;
5.	dat de instructie van de PS van het Westen vraagt om een uitbreiding van de preekbevoegdheid van
de evangelist;
overweegt
1.	dat het twaalf jaar geleden is dat de kerken besloten om het mogelijk te maken dat via artikel 4 K.O.
evangelisten bevestigd kunnen worden;
2.	dat het steeds vaker voorkomt dat in de kerken bevestigde evangelisten na een periode van opbouwwerk ook de taken van predikant op zich nemen;
3.	dat het verschil in positie van predikant en evangelist vragen oproept omdat de taken van evangelist en predikant in de praktijk sterk overeenkomen;
4.	dat er in de kerken vragen leven die laten zien dat het verschil in positie en mogelijkheden van predikanten en evangelisten niet altijd goed begrepen wordt, bijvoorbeeld het feit dat een predikant
wel mag voorgaan in een zendingsgemeente, maar een evangelist niet in andere gemeenten van
ons kerkverband dan de zendingsgemeente waarin hij bevestigd is;
5.	dat predikanten opgeleid worden aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en beoordeeld worden door het curatorium, terwijl evangelisten via heel verschillende routes op hun plek terechtkomen;
6.	dat het feit dat na verloop van jaren evangelisten vaak (ook) dezelfde taken uitvoeren als predikanten, de vraag oproept waarom aan een evangelist andere opleidingseisen worden gesteld en hij ook
een andere positie krijgt dan een predikant;
7.	dat de vragen die de instructie van de particuliere synode van het Westen stelt over onduidelijkheden in de positie van evangelisten gaan en daarom kerkordelijke bezinning vereisen;
en besluit
1.	deputaten kerkorde en kerkrecht op te dragen in overleg met deputaten evangelisatie:
a.	te onderzoeken of de in de kerken gegroeide praktijk van werkzaamheden van de bevestigde
evangelisten overeenkomt met de visie die in 2004 leidde tot de bevestiging van evangelisten;
b.	op basis van de conclusies van dit onderzoek te bezien of artikel 4 K.O., lid 6 wijziging behoeft;
c.	op basis van de conclusies van het onderzoek te bezien of de overwegingen van de generale
synode 2004 om een evangelist niet te bevestigen naar artikel 8 K.O. nog steeds valide zijn;
d.	te onderzoeken of het wenselijk geacht wordt dat evangelisten een bredere preekbevoegdheid
krijgen (zie de desbetreffende instructie van de particuliere synode van het Westen) en, indien
hier positief over gedacht wordt, zich te bezinnen op de wenselijkheid/noodzakelijkheid van een
nadere theologische opleiding;
e.	zich te bezinnen op de vraag of het wenselijk is dat er verschil in positie blijft bestaan tussen
predikant en evangelist, en daarbij in ieder geval te betrekken het verschil in opleiding, de betrokkenheid van de kerken bij de opleiding, het verschil in wijze van beroeping tot het werk en het
verschil in beloning;
f.	zich te bezinnen op de vraag of de evangelist genoemd zou moeten worden bij de ‘diensten’ in
art. 2 K.O.;
g.	te onderzoeken op welke wijze de posities van de predikant en de evangelist gelijkgeschakeld
kunnen worden wanneer het niet wenselijk blijkt dat er positioneel verschillen blijven bestaan;
2.	hiervan kennis te geven aan de particuliere synode van het Oosten en de particuliere synode van het
Westen.
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4. Artikel 5 k.O.
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1. de instructie van de particuliere synode van het Noorden d.d. 7 april 2016 inzake art. 5 lid 5 K.O.;
2. het desbetreffende rapport van haar commissie van onderzoek en rapport;
heeft gehoord
de bespreking op de vergadering;
constateert
	dat het verschillende keren voorgekomen is dat een predikant zijn eerste gemeente verliet, terwijl
hij er nog geen vier jaar gediend had;
overweegt
1. dat het niet wijs is in reactie op incidenten regels aan de kerkorde toe te voegen;
2.	dat als de kerkenraad van mening is dat de predikant te vroeg zijn eerste gemeente dreigt te verlaten, dit in de periode dat het beroep loopt in een gesprek met de predikant aan de orde gesteld kan
worden;
3.	dat kerkenraden die een predikant willen beroepen die in zijn eerste gemeente staat, zeker zullen
overwegen of het verstandig is deze predikant te beroepen, wanneer die nog maar kort in zijn eerste
gemeente staat;
is van oordeel
	dat art. 5 lid 5 K.O. de kerken voldoende richting geeft betreffende de gewenste minimale duur van
de ambtelijke bearbeiding van een gemeente;
en besluit
1. de instructie niet over te nemen;
2. hiervan mededeling te doen aan de particuliere synode van het Noorden.

5. Ondertekeningsformulieren
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	de instructie van de particuliere synode van het Oosten, d.d. 20 mei en 25 augustus 2015 inzake
herformulering ondertekeningsformulieren (bijlage 39 en 40 K.O.);
2.	de instructie van de particuliere synode van het Westen, d.d. 6 april 2016 inzake hetzelfde onderwerp;
3. het desbetreffende rapport van haar commissie van onderzoek en rapport;
heeft gehoord
de bespreking op de vergadering;
constateert
1.	dat er binnen verschillende kerkenraden, classes en particuliere synodes vragen gerezen zijn ten
aanzien van de bewoording van de ondertekeningsformulieren;
2. dat de ondertekeningsformulieren verouderd taalgebruik bevatten;
overweegt
1.	dat het, blijkens de verlegenheid die er is bij de bewoording van de ondertekeningsformulieren,
goed zou zijn de formulieren te herschrijven;
2.	dat de binding aan de gereformeerde belijdenis het doel is van de ondertekeningsformulieren en er
daarom ook bij een eventueel positievere en minder defensieve formulering niet gerelativeerd mag
worden;
3.	dat in de ontmoeting met christenen die het gereformeerd belijden niet onderschrijven op bepaalde
punten, de gesprekken niet als vanzelf een defensief karakter hoeven te krijgen, terwijl de bereidheid
om de gereformeerde belijdenis te verdedigen tegen wat zich daartegen verzet, geheel blijft bestaan;
4.	dat het goed zou zijn als nog duidelijker beschreven wordt dat de Bijbel Gods Woord is en goddelijk
gezag heeft en dat het gezag van de gereformeerde belijdenis daarvan afgeleid is;
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5.	dat het goed zou zijn als in het ondertekeningsformulier verwezen wordt naar het bevestigingsformulier;
6.	dat bijlage 12 K.O., het ondertekeningsformulier voor de hoogleraren in de theologie, vrijwel gelijk
is aan bijlagen 39 en 40 K.O., en daarom ook bij de herschrijving betrokken zou moeten worden;
is van oordeel
1.	dat de ondertekeningsformulieren (bijlagen 39 en 40 K.O.) herschreven dienen te worden, waarbij
de inhoud helder verwoord wordt en niets van de betekenis wordt afgedaan;
2.	dat de kerken gediend zouden zijn met uitleg over het nut en de noodzaak van art. 52 en 53 K.O., en
dus van bijlagen 39 en 40 K.O.;
3.	dat het goed is te onderzoeken of de herschrijving van bijlagen 39 en 40 K.O. het wenselijk maakt
ook het ondertekeningsformulier voor de hoogleraren in de theologie (bijlage 12 K.O.);
en besluit
1.	deputaten kerkorde en kerkrecht de opdracht te geven de ondertekeningsformulieren in bijlagen 39
en 40 K.O. te herschrijven, en daarover te rapporteren aan de generale synode van 2019;
2.	deputaten kerkorde en kerkrecht de opdracht te geven onderzoek te doen naar en uitleg te bieden
over de noodzaak en de bedoeling van de ondertekening van de desbetreffende formulieren;
3.	deputaten kerkorde en kerkrecht de opdracht te geven te onderzoeken of de herschrijving van bijlagen 39 en 40 K.O. het wenselijk maakt ook het ondertekeningsformulier voor de hoogleraren in de
theologie (bijlage 12 K.O.) te herschrijven en indien dit naar hun oordeel wenselijk is de synode een
herschreven versie voor te leggen;
4. hiervan mededeling te doen aan de particuliere synodes van het Oosten en van het Westen.

6. Artikel 78 en 80 k.O.
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	de instructie van de particuliere synode van het Westen, d.d. 6 april 2016 inzake onderzoek art. 79 en
80 en bijlage 44 K.O.;
2.	het desbetreffende rapport van haar commissie van onderzoek en rapport;
heeft gehoord
de bespreking op de vergadering;
constateert
1.	dat in art.79 K.O. gesproken wordt over ‘openbare grove zonde’ zonder dat daarbij iets gezegd wordt
over de vraag hoe die zonde openbaar is geworden;
2.	dat in de artikelen 79 en 80 K.O. niet gesproken wordt over factoren die mogelijk tot de ‘openbare
grove zonde’ geleid kunnen hebben;
3.	dat er in art.73 K.O. voor gemeenteleden wel aandacht is voor heimelijke zonden, maar dat in de
artikelen over tucht over ambtsdragers deze aandacht niet voorkomt;
4.	dat er in de artikelen geen mogelijkheid bestaat voor een tijdelijk op non-actief stellen na beleden
schuld, waarna na een bepaalde periode weer een beroepbaarstelling kan volgen;
overweegt
1.	dat er verschillend geoordeeld kan worden over zonde die openbaar is gekomen doordat iemand is
betrapt of ontmaskerd én zonde die openbaar is geworden doordat iemand zelf tot inkeer is gekomen, de zonde heeft beleden en vergeving ontvangen heeft;
2.	dat omstandigheden, (psychische) ziekte en andere factoren die mogelijk van invloed zijn geweest
op het handelen van de predikant, meegewogen dienen te worden in een eventueel besluit tot
schorsing of afzetting;
3.	dat de formulering van art. 80 K.O. (‘behoren gestraft te worden’) weinig ruimte laat voor het meewegen van allerlei factoren;
4.	dat het mogelijk is dat een ambtsdrager een zonde belijdt die niet openbaar is of hoeft te worden;
5.	dat de behandeling van tuchtzaken doorgaans in comité plaatsvindt, waardoor eerder gevonden
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wijsheid veelal niet toegankelijk is, met als mogelijk gevolg dat in vergelijkbare situaties verschillend
opgetreden wordt;
6. dat een breder instrumentarium dan de kerkorde nu biedt, mogelijk dienstig zou zijn;
is van oordeel
1.	dat de kerken gediend zijn met een grondige kerkrechtelijke doordenking van bovenstaande constateringen en overwegingen;
2.	dat het voor de hand ligt dat deze doordenking in eerste instantie plaatsvindt binnen het deputaatschap kerkorde en kerkrecht;
en besluit
1.	deputaten kerkorde en kerkrecht op te dragen onderzoek te doen naar de volgende vragen:
a.	of de huidige bepalingen voldoende duidelijkheid geven over de verhouding tussen persoonlijke
belijdenis, verzoening en de voortzetting van de ambtsbediening;
b.	of er naast de tuchtmaatregelen van art. 79 en 80 K.O. een breder instrumentarium wenselijk is;
c.	welke mogelijkheden er zijn om kennis te nemen van eerder gevonden wijsheid in gevallen van
schorsing en afzetting;
2. daarover aan de generale synode van 2019 te rapporteren en eventueel voorstellen te doen;
3. hiervan mededeling te doen aan de particuliere synode van het Westen.

7. Bijlage 8 k.O. – Samenwerkingsgemeenten
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1. de instructie van de particuliere synode van het Westen d.d. 6 april 2016 inzake bijlage 8 K.O.;
2. het desbetreffende rapport van haar commissie van onderzoek en rapport;
overweegt
1.	dat de instructie van de particuliere synode van het Westen inzake bijlage 8 K.O. geen concrete probleempunten noemt en daarmee ook geen concrete opdracht bevat voor deputaten kerkorde en
kerkrecht, noch voor deputaten eenheid;
2.	dat een samenwerkingsgemeente via haar afgevaardigden wel degelijk betrokken is bij besluitvorming en dat zij het recht van revisie en appel heeft als zij zich door besluiten niet recht gedaan voelt;
3.	dat in de instructie het onder ‘overwegend 4’ genoemde veel verder gaat dan vorige generale synoden hebben uitgesproken;
4.	dat het besluit dat in samenwerkingsgemeenten de minst ver strekkende kerkorde vigeert, nog
steeds geldt en dat de instructie geen verzoek tot herziening hiervan bevat;
5.	dat er in samenwerkingsgemeenten kennelijk wel een probleem ligt als het gaat om divergerende
besluiten van een meerdere vergadering van de diverse kerkverbanden;
6. dat dit probleem wel aandacht verdient;
en besluit
1. de instructie als zodanig af te wijzen, maar de intentie ervan over te nemen;
2.	deputaten eenheid gereformeerde belijders in Nederland de opdracht te geven om in samenspraak
met deputaten kerkorde en kerkrecht te inventariseren op welke punten samenwerkingsgemeenten
een probleem ervaren bij divergerende besluiten en de komende generale synode zo mogelijk met
adviezen te dienen;
3. daarvan mededeling te doen aan de particuliere synode van het Westen.

8. Geregistreerd partnerschap
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	de instructie van de particuliere synode van het Noorden ten aanzien van geregistreerd partnerschap;
2.	het gedeelte van het rapport van deputaten kerkorde en kerkrecht betreffende huwelijk en geregistreerd partnerschap;
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3.	het gedeelte van het rapport van deputaten contact met de overheid betreffende huwelijk en geregistreerd partnerschap;
4. het desbetreffende rapport van haar commissie van onderzoek en rapport;
heeft gehoord
de bespreking ter vergadering;
is van oordeel
1.	dat de bezinning op dit onderwerp van blijvend belang is;
2. dat de informatie over dit onderwerp zo actueel mogelijk dient te zijn;
en besluit
1.	deputaten kerkorde en kerkrecht op te dragen een studie te verrichten naar de vraag wat de eventuele kerkordelijke implicaties zijn van de gewijzigde wetgeving ten aanzien van geregistreerd partnerschap; zo mogelijk studieresultaten van andere kerkgenootschappen hierbij te betrekken en de
synode van 2019 te dienen met het resultaat van deze studie;
2.	de kerken op te roepen om vooralsnog te blijven onderscheiden tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap;
3. actuele informatie over dit onderwerp beschikbaar te stellen aan de kerken;
4. van dit besluit kennis te geven aan de particuliere synode van het Noorden.

9. Regeling deputaten onderlinge bijstand en advies
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	de instructie van de particuliere synode van het Noorden d.d. 7 april 2016 inzake de regeling van
deputaten onderlinge bijstand en advies;
2.	het desbetreffende rapport van haar commissie van onderzoek en rapport;
heeft gehoord
de bespreking op de vergadering;
constateert
1.	dat de particuliere synode verzoekt om een uitzonderingssituatie te creëren voor kerken die door
het besluit van de vorige generale synode inzake korting op ondersteuning in predikantskosten niet
meer kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen jegens hun predikant;
2.	dat de particuliere synode tevens verzoekt om de gevolgen van genoemd besluit van de vorige
generale synode met terugwerkende kracht te repareren;
overweegt
1.	dat deputaten onderlinge bijstand en advies tot taak hebben om jaarlijks opnieuw te berekenen
welke steun een kerk zal ontvangen, onder andere op basis van de in dat jaar geldende, door de
generale synode vastgestelde instructie;
2.	dat het in het licht daarvan onjuist is te stellen dat vigerende regels mogen worden opgevat als een
na te komen toezegging of belofte voor komende jaren;
3.	dat een uitzonderingspositie voor bestaande gevallen een ongelijkheid in behandeling introduceert
ten opzichte van nieuwe gevallen, die ongewenst is;
4.	dat, wanneer een situatie als onder ‘constateert 1’ genoemd zich voordoet, voor een financiële oplossing toch in eerste instantie naar de eigen gemeente moet worden gekeken en niet naar het kerkverband;
5.	dat bij de behandeling van een instructie van de particuliere synode van het Zuiden dezelfde problematiek aan de orde komt met een beter alternatief dan het nu gedeeltelijk terugdraaien van het
besluit uit 2013;
is van oordeel
dat het desbetreffende besluit van de vorige synode geen aanpassing behoeft;
en besluit
1. de instructie af te wijzen;
2. hiervan mededeling te doen aan de particuliere synode van het Noorden.
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10. Kleine kerken
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	instructie van de particuliere synode van het Zuiden inzake een taakgroep tot herbezinning op
steun aan kleine kerken;
2. het desbetreffende rapport van haar commissie van onderzoek en rapport;
heeft gehoord
de bespreking ter vergadering;
constateert
1.	dat de generale synode 2013 moest besluiten de bijdrage aan gemeenten inzake ondersteuning van
predikantsonderhoud met vijf procent te verlagen;
2.	dat op basis van de huidige tendens te vrezen valt dat in de toekomst meerdere gemeenten geen
(volledige) predikant kunnen onderhouden;
3.	dat veel kerken de afgelopen jaren in financiële problemen zijn gekomen of zelfs moesten worden
opgeheven, waarbij niet altijd duidelijk is wat de oorzaken hiervoor waren;
4.	dat in het buitenland kleine gemeenten wel in staat blijken te zijn een eigen predikant te hebben,
waarbij niet duidelijk is hoe dat mogelijk is;
5.	dat in de plaatselijke gemeenten het belang van landelijk kerkelijk werk steeds minder wordt gezien
en de nadruk meer is komen te liggen op de plaatselijke gemeente;
6.	dat meerdere keren vanuit de kerken signalen zijn afgegeven dat de afdracht aan de landelijke kerkelijke kassen (te) zwaar drukt op de begroting van de plaatselijke kerk;
7. dat de kerken krimpen en de kosten niet krimpen;
overweegt
	dat de vraag zich opdringt of de huidige structuur en inrichting van het kerkverband en de daaraan
gelieerde prioriteitsstellingen nog wel werkbaar en verantwoord zijn casu quo blijven;
is van oordeel
1.	dat de voortgang van de prediking prioriteit dient te hebben in het gemeentelijke leven;
2.	dat een eigen predikant voor de prediking en de verdere bearbeiding van de gemeente van duidelijke meerwaarde is;
3.	dat het onwenselijk is dat steeds meer gemeenten in ons kerkverband geen (volledige) predikant
meer kunnen onderhouden;
4.	dat het zinvol is onderzoek te doen naar de oorzaken van het sluiten van kerken in de Christelijke
Gereformeerde Kerken in de afgelopen twintig jaar en de verwachting dienaangaande voor de toekomst en mogelijke oplossingen hiervoor (waarbij breder moet worden gezien dan financiële aspecten alleen);
5.	dat het zinvol is te onderzoeken hoe kleine kerken in het buitenland kunnen voortbestaan én een
predikant kunnen onderhouden;
6.	dat hoezeer de ontwikkeling dat landelijk kerkelijk werk minder de aandacht heeft van de kerkleden
ook betreurd kan worden, tegelijkertijd er mee gerekend dient te worden;
7. dat dit vraagt om een heroriëntatie op de inrichting van ons kerkelijke leven;
8. de vragen omtrent de offervaardigheid niet buiten beschouwing mogen blijven;
en besluit
1. een commissie van zeven personen te benoemen met verschillende expertise met als opdracht:
a.	te onderzoeken waarom gemeenten in de afgelopen twintig jaar opgeheven moesten worden en
welke lessen daaruit te trekken zijn;
b.	onderzoek te doen naar de offervaardigheid in onze kerken en de solidariteit binnen het kerkverband, zo mogelijk in samenwerking met de commissie die vanuit het rapport van de desbetreffende synodale commissie over de minimumbijdragen wordt voorgesteld;
c.	onderzoek te doen onder kerken in het buitenland waarmee onze kerken een relatie hebben en
die uit veelal kleine gemeenten bestaan, hoe het mogelijk is dat kleine gemeenten kunnen voortbestaan én een eigen predikant hebben en welke aanbevelingen dit met zich meebrengt;
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d.	onderzoek te doen naar de mogelijkheden van heroriëntatie op de inrichting van ons kerkelijke
leven;
e. onderzoek te doen naar de bekostiging van de nascholing van predikanten;
f.	te onderzoeken hoe het mogelijk gemaakt kan worden dat kleine gemeenten toch een eigen
predikant hebben;
g.	bij het onderzoek ook de studies van de commissie doelmatigheid en de commissie zichtbaarheid te betrekken;
h.	bij dit onderzoek gebruik te maken van deputaatschappen, de Theologische Universiteit Apeldoorn en zo nodig andere expertise van buiten de commissie;
i.	daarover te rapporteren aan de generale synode 2019 en deze synode zo mogelijk met concrete
voorstellen te dienen;
2. daarvan kennis te geven aan de particuliere synode van het Zuiden.

11. Rentmeesterschap en duurzaamheid
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1. de instructie van de particuliere synode van het Westen ten aanzien van rentmeesterschap;
2. de bevindingen en adviezen van deputaten onderlinge bijstand en advies in deze zaak;
3. het desbetreffende rapport van haar commissie van onderzoek en rapport;
heeft gehoord
de bespreking ter vergadering;
constateert
1.	dat de kerken als rentmeesters zeker op een goede en bewuste manier met de schepping moeten
omgaan en daarom positief moeten staan ten opzichte van initiatieven om een ‘groene kerk’ te zijn;
2.	dat de instructie gaat over mogelijke belemmeringen in de regelgeving van deputaten onderlinge
bijstand en advies in relatie tot duurzaam kerk-zijn;
overweegt
1. dat deputaten aangeven sympathiek te staan ten opzichte van rentmeesterschap en duurzaamheid;
2. dat deputaten hebben laten zien dat ze in de praktijk soepel omgaan met de regels;
3. dat deputaten waarschuwen voor allerlei aparte regelingen;
4. dat deputaten geen voorstander zijn van regelingen met terugwerkende kracht;
is van oordeel
1.	dat we als kerken positief moeten staan tegenover initiatieven aangaande zorgvuldig rentmeesterschap;
2.	dat de instructie berust op het misverstand dat de huidige regelgeving van deputaten onderlinge
bijstand en advies belemmerend werkt om tot duurzame investeringen te komen;
3.	dat het huidige financiële beleid niet belemmerend werkt voor concrete stappen die kerken wensen
te zetten met het oog op duurzaamheid;
4.	dat de huidige regelgeving van deputaten onderlinge bijstand en advies op dit punt geen revisie
behoeft;
en besluit
1.	deze instructie niet over te nemen maar wel uit te spreken het nemen van initiatieven aangaande
zorgvuldig rentmeesterschap dringend in de aandacht van de kerken aan te bevelen;
2. en daarvan mededeling te doen aan de particuliere synode van het Westen.
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V Uitspraken
inzake revisieverzoeken
De synode heeft uitspraak gedaan ten aanzien van verzoeken om revisie van een eerder synodebesluit,
en in verband daarmee verdere besluiten genomen.

1. Revisieverzoek Almere
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit
besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a.	de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b.	de generale synode heeft ten onrechte een landelijk besluit genomen over een zaak die hoort bij
de plaatselijke gemeente;
c.	de generale synode heeft ten onrechte een leeruitspraak gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1.	dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de exegetische onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is en dat de hermeneutische
onderbouwing weliswaar sterker zou kunnen maar toch voldoende is om de conclusies te dragen;
2.	dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de generale synode niet is getreden in de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente;
3.	dat hoofdstuk 9 van het commissierapport duidelijk maakt dat de generale synode geen leeruitspraak heeft gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
is van oordeel
	dat de raad van Almere geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit
van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan
verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Almere af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Almere.

2. Revisieverzoek Amersfoort
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit
besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a.	de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende (exegetische en hermeneutische bezwaren);
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b.	het is niet juist om homoseksuele gemeenteleden die in een relatie van liefde en trouw leven
kerkelijk te vermanen en eventueel onder de tucht te stellen;
c.	de generale synode heeft in strijd met de belijdenis haar gezag gebruikt om een landelijk besluit
te nemen om dat vervolgens plaatselijke gemeenten dwingend op te leggen;
d.	de generale synode heeft een besluit genomen dat kerkordelijk niet juist is (kerkordelijke bezwaren);
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1.	dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de
Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is;
2.	dat de hoofdstukken 4 en 7 van het commissierapport laten zien dat de generale synode terecht
geen ruimte ziet voor seksuele relaties buiten het huwelijk en dat de synode aandringt op een wijze
van pastoraat en kerkelijke vermaning waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente
en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van
Christus dient te geschieden;
3.	dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de generale synode geen misbruik heeft gemaakt van haar gezag en niet is getreden in de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente;
4.	dat de hoofdstukken 7 tot en met 9 van het commissierapport duidelijk maken dat de generale
synode geen kerkordelijke grenzen heeft overschreden bij de uitspraak over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties;
is van oordeel
	dat de raad van Amersfoort geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Amersfoort af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Amersfoort.

3. Revisieverzoek Apeldoorn-Centrum, -Oost en -Zuid
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit
besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a.	de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b.	het is niet juist om homoseksuele gemeenteleden die in een relatie van liefde en trouw leven
kerkelijk te vermanen en eventueel onder de tucht te stellen;
c.	de generale synode heeft in strijd met de belijdenis haar gezag gebruikt om een landelijk besluit
te nemen om dat vervolgens plaatselijke gemeenten dwingend op te leggen;
d. de generale synode heeft een besluit genomen dat kerkordelijk niet juist is (kerkordelijke twijfels);
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1.	dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de
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Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is;
2.	dat de hoofdstukken 4 en 7 van het commissierapport laten zien dat de generale synode terecht
geen ruimte ziet voor seksuele relaties buiten het huwelijk en dat de synode aandringt op een wijze
van pastoraat en kerkelijke vermaning waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente
en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van
Christus dient te geschieden;
3.	dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de generale synode geen misbruik heeft gemaakt van haar gezag en niet is getreden in de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente;
4.	dat de hoofdstukken 7 tot en met 9 van het commissierapport duidelijk maken dat de generale
synode geen kerkordelijke grenzen heeft overschreden bij de uitspraak over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties;
is van oordeel
	dat de raden van Apeldoorn-Centrum, -Oost en -Zuid geen argumenten aandragen die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raden Apeldoorn-Centrum, -Oost en -Zuid af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raden van Apeldoorn-Centrum, -Oost en -Zuid.

4. Revisieverzoek Boskoop
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit
besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a.	de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b.	het is niet juist om homoseksuele gemeenteleden die in een relatie van liefde en trouw leven
kerkelijk te vermanen en eventueel onder de tucht te stellen;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1.	dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de
Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is;
2.	dat hoofdstuk 7 van het commissierapport laat zien dat de generale synode aandringt op een wijze
van pastoraat en kerkelijke vermaning waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente
en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van
Christus dient te geschieden;
is van oordeel
	dat de raad van Boskoop geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit
van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan
verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Boskoop af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Boskoop.
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5. Revisieverzoek Den Haag
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit
besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a.	over de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende zekerheid (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b.	de manier waarop het synodebesluit spreekt over kerkelijke vermaning en tucht geeft te weinig
ruimte voor het pastoraat van de plaatselijke gemeente;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1.	dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is en dat de hermeneutische
onderbouwing weliswaar sterker zou kunnen maar toch voldoende is om de conclusies te dragen;
2.	dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de synode aandringt op een
wijze van pastoraat en kerkelijke vermaning door de plaatselijke gemeente waarin de eer van de
Heere, de heiligheid van de gemeente en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles
met wijsheid en in de gezindheid van Christus dient te geschieden en dat zo in de plaatselijke gemeente recht wordt gedaan aan wat het kerkverband gezamenlijk ter synode heeft besloten;
is van oordeel
	dat de raad van Den Haag geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit
van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan
verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Den Haag af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Den Haag.

6. Revisieverzoek Gorinchem
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit
besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a. bepaalde neurobiologische aspecten zijn onvoldoende meegewogen;
b.	in de pastorale handreiking wordt niet de juiste weg gewezen omdat voornoemde neurobiologische aspecten niet voldoende in rekening worden gebracht;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1.	dat de bespreking in hoofdstuk 6 van het commissierapport laat zien dat de neurobiologische aspecten voldoende zijn meegewogen;
2.	dat de pastorale handreiking geen aanpassing behoeft op grond van neurobiologische argumenten;
is van oordeel
	dat de raad van Gorinchem geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het be		
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sluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Gorinchem af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Gorinchem.

7. Revisieverzoek Gouda
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit
besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a.	de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b.	het is niet juist om homoseksuele gemeenteleden die in een relatie van liefde en trouw leven
kerkelijk te vermanen en eventueel onder de tucht te stellen;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1.	dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is en dat de hermeneutische
onderbouwing weliswaar sterker zou kunnen maar toch voldoende is om de conclusies te dragen;
2.	dat hoofdstuk 7 van het commissierapport laat zien dat de generale synode aandringt op een wijze
van pastoraat en kerkelijke vermaning waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente
en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van
Christus dient te geschieden;
is van oordeel
	dat de raad van Gouda geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit
van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan
verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Gouda af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Gouda.

8. Revisieverzoek Groningen
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit
besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a. over de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende zekerheid;
b.	de manier waarop het synodebesluit spreekt over kerkelijke vermaning en tucht geeft te weinig
ruimte voor het pastoraat van de plaatselijke gemeente;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
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1.	dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de
Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is;
2.	dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de synode aandringt op een
wijze van pastoraat en kerkelijke vermaning door de plaatselijke gemeente waarin de eer van de
Heere, de heiligheid van de gemeente en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles
met wijsheid en in de gezindheid van Christus dient te geschieden en dat zo in de plaatselijke gemeente recht wordt gedaan aan wat het kerkverband gezamenlijk ter synode heeft besloten;
is van oordeel
	dat de raad van Groningen geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit
van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan
verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Groningen af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Groningen.

9. Revisieverzoek Hilversum
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit
besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a.	de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b.	de generale synode heeft ten onrechte een landelijk besluit genomen over een zaak die hoort bij
de plaatselijke gemeente;
c.	de generale synode heeft ten onrechte een leeruitspraak gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1.	dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de
Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is;
2.	dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de generale synode niet is getreden in de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente;
3.	dat hoofdstuk 9 van het commissierapport duidelijk maakt dat de generale synode geen leeruitspraak heeft gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
is van oordeel
	dat de raad van Hilversum geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit
van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan
verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Hilversum af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Hilversum.

10. Revisieverzoek Leeuwarden
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en
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homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit
besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a.	over de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende zekerheid (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b.	de manier waarop het synodebesluit spreekt over kerkelijke vermaning en tucht geeft te weinig
ruimte voor het pastoraat van de plaatselijke gemeente;
c.	de generale synode heeft een besluit genomen dat kerkordelijk niet juist is (kerkordelijke bezwaren);
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1.	dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is en dat de hermeneutische
onderbouwing weliswaar sterker zou kunnen maar toch voldoende is om de conclusies te dragen;
2.	dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de synode aandringt op een
wijze van pastoraat en kerkelijke vermaning door de plaatselijke gemeente waarin de eer van de
Heere, de heiligheid van de gemeente en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles
met wijsheid en in de gezindheid van Christus dient te geschieden en dat zo in de plaatselijke gemeente recht wordt gedaan aan wat het kerkverband gezamenlijk ter synode heeft besloten;
3.	dat de hoofdstukken 7 tot en met 9 van het commissierapport duidelijk maken dat de generale
synode geen kerkordelijke grenzen heeft overschreden bij de uitspraak over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties;
is van oordeel
	dat de raad van Leeuwarden geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het
besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de
daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Leeuwarden af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Leeuwarden.

11. Revisieverzoek Purmerend
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit
besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a.	de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b.	het is niet juist om homoseksuele gemeenteleden die in een relatie van liefde en trouw leven
kerkelijk te vermanen en eventueel onder de tucht te stellen;
c.	de generale synode heeft ten onrechte een landelijk besluit genomen over een zaak die hoort bij
de plaatselijke gemeente;
d.	de generale synode heeft ten onrechte een leeruitspraak gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
e.	er wordt onvoldoende recht gedaan aan een aantal neurobiologische en psychologische aspecten;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
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constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1.	dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is en dat de hermeneutische
onderbouwing weliswaar sterker zou kunnen maar toch voldoende is om de conclusies te dragen;
2.	dat hoofdstuk 7 van het commissierapport laat zien dat de generale synode aandringt op een wijze
van pastoraat en kerkelijke vermaning waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente
en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van
Christus dient te geschieden;
3.	dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de generale synode niet is getreden in de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente;
4.	dat hoofdstuk 9 van het commissierapport duidelijk maakt dat de generale synode geen leeruitspraak heeft gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
5.	dat de bespreking in hoofdstuk 6 van het commissierapport laat zien dat de neurobiologische en
psychologische aspecten voldoende zijn meegewogen;
is van oordeel
	dat de raad van Purmerend geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Purmerend af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Purmerend.

12. Revisieverzoek Utrecht-Centrum
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit
besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a.	de generale synode heeft ten onrechte een leeruitspraak gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
b.	de generale synode heeft een besluit genomen dat kerkordelijk niet juist is (kerkordelijke bezwaren);
c.	de manier waarop het synodebesluit spreekt over kerkelijke vermaning en tucht geeft te weinig
ruimte voor het pastoraat van de plaatselijke gemeente;
d.	over de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende zekerheid (exegetische en hermeneutische bezwaren);
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1.	dat hoofdstuk 9 van het commissierapport duidelijk maakt dat de generale synode geen leeruitspraak heeft gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
2.	dat de hoofdstukken 7 tot en met 9 van het commissierapport duidelijk maken dat de generale
synode geen kerkordelijke grenzen heeft overschreden bij de uitspraak over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties;
3.	dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de synode aandringt op een
wijze van pastoraat en kerkelijke vermaning door de plaatselijke gemeente waarin de eer van de
Heere, de heiligheid van de gemeente en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles
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met wijsheid en in de gezindheid van Christus dient te geschieden en dat zo in de plaatselijke gemeente recht wordt gedaan aan wat het kerkverband gezamenlijk ter synode heeft besloten;
4.	dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is en dat de hermeneutische
onderbouwing weliswaar sterker zou kunnen maar toch voldoende is om de conclusies te dragen;
is van oordeel
	dat de raad van Utrecht-Centrum geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het
besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de
daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Utrecht-Centrum af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Utrecht-Centrum.

13. Revisieverzoek Veenendaal-Bethel
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit
besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a.	de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b.	het is niet juist om homoseksuele gemeenteleden die in een relatie van liefde en trouw leven
kerkelijk te vermanen en eventueel onder de tucht te stellen;
c.	de generale synode heeft ten onrechte een landelijk besluit genomen over een zaak die hoort bij
de plaatselijke gemeente;
d.	de generale synode heeft ten onrechte een leeruitspraak gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1.	dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is en dat de hermeneutische
onderbouwing weliswaar sterker zou kunnen maar toch voldoende is om de conclusies te dragen;
2.	dat hoofdstuk 7 van het commissierapport laat zien dat de generale synode aandringt op een wijze
van pastoraat en kerkelijke vermaning waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente
en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van
Christus dient te geschieden;
3.	dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de generale synode niet is getreden in de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente;
4.	dat hoofdstuk 9 van het commissierapport duidelijk maakt dat de generale synode geen leeruitspraak heeft gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
is van oordeel
	dat de raad van Veenendaal-Bethel geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van
het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met
de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Veenendaal-Bethel af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Veenendaal-Bethel.
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14. Revisieverzoek Zoetermeer
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit
besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a.	er wordt onvoldoende rekening gehouden met de situatie van gebrokenheid waarin wij leven
(reeds en nog niet);
b.	het pastorale gesprek met homoseksuele gemeenteleden wordt ernstig gehinderd door de manier waarop het synodebesluit spreekt over kerkelijke vermaning en tucht;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1.	dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat het
synodebesluit veel pastorale ruimte biedt voor situaties waarin de gebrokenheid waarin wij leven
naar voren komt;
2.	dat hoofdstuk 7 van het commissierapport laat zien dat de generale synode aandringt op een wijze
van pastoraat waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente en het behoud van de
zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van Christus dient te geschieden;
is van oordeel
	dat de raad van Zoetermeer geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Zoetermeer af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Zoetermeer.

15. Revisieverzoek Zwolle
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit
besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a.	de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b.	het is niet juist om homoseksuele gemeenteleden die in een relatie van liefde en trouw leven
kerkelijk te vermanen en eventueel onder de tucht te stellen;
c.	de generale synode heeft ten onrechte een landelijk besluit genomen over een zaak waar in
plaatselijke gemeenten verschillend over wordt gedacht;
d.	de generale synode heeft in strijd met de belijdenis haar gezag gebruikt om een landelijk besluit
te nemen om dat vervolgens plaatselijke gemeenten dwingend op te leggen;
e.	er is onvoldoende recht gedaan aan belangrijke aspecten van het verschijnsel ‘homoseksualiteit’;
f.	de generale synode heeft uitspraak gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties
waardoor de eenheid in het kerkverband onder grote druk is komen te staan;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
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constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1.	dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is en dat de hermeneutische
onderbouwing weliswaar sterker zou kunnen maar toch voldoende is om de conclusies te dragen;
2.	dat de hoofdstukken 4 en 7 van het commissierapport laten zien dat de generale synode terecht
geen ruimte ziet voor seksuele relaties buiten het huwelijk en dat de synode aandringt op een wijze
van pastoraat en kerkelijke vermaning waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente
en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van
Christus dient te geschieden;
3.	dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de generale synode niet is getreden in de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente;
4.	dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de generale synode geen misbruik heeft gemaakt van haar gezag;
5.	dat de hoofdstukken 2 tot en met 6 van het commissierapport laten zien dat de generale synode
voldoende is ingegaan op de aspecten van homoseksualiteit die in het verzoek van Zwolle worden
genoemd;
6.	dat de hoofdstukken 8 en 9 van het commissierapport duidelijk maken dat de generale synode geen
confessionele of kerkordelijke grenzen heeft overschreden bij de uitspraak over homoseksualiteit en
homoseksuele relaties;
is van oordeel
	dat de raad van Zwolle geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit
van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan
verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Zwolle af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Zwolle.

16. Totaalbesluit revisieverzoeken
De synode besloot
1. 	de revisieverzoeken die betrekking hebben op het besluit van de generale synode van 2013 inzake
homoseksualiteit en homoseksuele relaties af te wijzen; dit betreft revisieverzoeken van de kerkenraden van Almere, Amersfoort, Apeldoorn-Centrum, -Oost en -Zuid, Boskoop, Den Haag, Gorinchem,
Gouda, Groningen, Hilversum, Leeuwarden, Purmerend, Utrecht-centrum, Veenendaal-Bethel, Zoetermeer en Zwolle;
2. 	met voorrang de betreffende kerkenraden hiervan bericht te doen toekomen, ingeleid door een
pastorale brief, en daarbij het rapport van de commissie die de revisieverzoeken in eerste aanleg had
te beoordelen, toe te voegen, inclusief de revisieverzoeken maar uitgezonderd de verdere bijlagen;
3. 	een persverklaring te doen uitgaan waarin dit besluit verder wordt toegelicht. Deze persverklaring
wordt de pers onder embargo ter hand gesteld, omdat de synode het juist acht dat eerst de betreffende kerkenraden kennis kunnen nemen van het besluit. Op woensdag 15 februari 2017 wordt de
persverklaring ook op de website van de kerken geplaatst, daarna kan verdere openbaarmaking
plaatsvinden;
4. 	ook van de afgevaardigden te vragen het besluit comité te houden, totdat de volgende dag publicatie heeft plaatsgevonden via de website van de kerken.

17. Taakgroep
De synode besloot
een synodale taakgroep in te stellen, die
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1. als opdracht krijgt:
a.	een brochure gereed te maken voor publicatie, waarin een samenvatting wordt gegeven van de
hoofdpunten van de revisieverzoeken en van de reactie van het commissierapport daarop; deze
brochure, geschreven in toegankelijke taal, te presenteren als een aanvulling op het gepubliceerde studierapport uit 2013 en te doen verspreiden in de kerken;
b.	het gesprek te voeren met kerkenraden die een revisieverzoek indienden en mogelijk andere,
met als doel het commissierapport nader toe te lichten, te luisteren naar moeite, zorg en gewetensnood, ten einde te komen tot een gedeelde overtuiging in het dragen en uitdragen van de
kerkelijke uitspraak van 2013;
c.	het classicaal gesprek over homoseksualiteit te entameren door een gespreksnotitie op te stellen
bij de rapporten van 2013 en 2016, en de classes desgewenst bij te staan bij dat gesprek;
d.	in samenwerking met deputaten eenheid het gesprek met verwante kerken te zoeken, met als
doel een inhoudelijke reactie te ontvangen op rapporten en uitspraak van 2013 en meer gezamenlijkheid te vinden in de bezinning op homoseksualiteit;
e.	van de gesprekken verslag te doen op de generale synode van 2019;
f.	de genoemde brochure in het Engels te (laten) vertalen en als addendum bij het studierapport
2013 aan de zusterkerken in het buitenland ter beschikking te stellen;
2.	bestaat uit leden van de voormalige studiecommissie homoseksualiteit, leden van de huidige commissie 7, leden van het moderamen van de synode en enkele andere synodeleden. Om het werk
beheersbaar te houden, kan deze taakgroep een verdeling van de gesprekken maken, bijvoorbeeld
per particuliere synode, om die in teams te voeren.

18. Omgaan met elkaar binnen de classis
De synode besloot
	er middels een brief bij de classes sterk op aan te dringen in vertrouwen, wijsheid en geduld met
elkaar om te gaan, waar het erop aankomt de kerkelijke uitspraak in het plaatselijk pastorale beleid
te verwerken en na te leven, met name wat betreft het kerkelijke vermaan.
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VI Andere uitspraken
De synode deed uitspraak naar aanleiding van brieven die zij kreeg, en in een zaak waarvan de bespreking door een deputaatschap was voorbereid.

1. Dans en drama
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1. het rapport van deputaten eredienst;
2. het desbetreffende rapport van haar commissie van onderzoek en rapport;
3. de bespreking ter synode;
constateert
1.	dat er in het Oude Testament weliswaar voorbeelden zijn van dans, waarbij overigens de liturgische
context niet altijd duidelijk aanwijsbaar is, terwijl er geen voorbeelden zijn van drama in een liturgische context;
2.	dat er geen voorbeelden zijn van dans en drama die terugkeren in de nieuwtestamentische liturgische context;
3.	dat na Pinksteren de nadruk ligt op de prediking van het Woord en de ondersteuning van de boodschap met zichtbare elementen terugtreedt;
4.	dat vanwege deze voortgang in de heilsgeschiedenis het niet mogelijk is om uit Bijbelse voorbeelden, zoals de wonderen en profetische handelingen, directe conclusies te trekken zijn die de invoering van dans en drama in de eredienst zouden rechtvaardigen;
5.	dat voor de gereformeerde eredienst het uitgangspunt principieel is dat ‘de levende verkondiging
van Gods Woord’ (Heidelbergse Catechismus, z. 35) door God gegeven en geboden is om het heil
bekend te maken en te bemiddelen (Rom. 10: 17; 1 Kor. 1: 18-21);
6.	dat de Bijbel geen aanwijzingen of aanmoedigingen geeft om eigentijdse en wereldse communicatiemiddelen als uitgangspunt te nemen voor de overdracht van Gods Woord, terwijl het tegendeel
wel het geval is (1 Kor. 2);
7.	dat deputaten terecht stellen dat er vanuit de gereformeerde traditie geen aanleiding is voor het
gebruik van dans en drama in de eredienst;
8.	dat bij dans en drama de gemeente toeschouwer wordt, hetgeen in strijd is met het karakter van de
gereformeerde eredienst;
9. dat er voldoende materiaal is aangedragen door deputaten om te kunnen komen tot een conclusie;
is van oordeel
1.	dat er onvoldoende Bijbelse grond is te vinden om dans en drama een plaats te geven in de gereformeerde eredienst;
2.	dat in het licht van de Bijbelse gegevens, de voortgang van de heilsgeschiedenis, en de invulling van
dans en drama als uitingen van de huidige cultuur, het gebruik van dans en drama niet past bij het
karakter van de gereformeerde eredienst;
en besluit
het gebruik van dans en drama in de eredienst af te wijzen.

2. Jaarlijks gesprek ambtelijk werk
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1. het revisieverzoek van de kerkenraad van Kornhorn d.d. 21 maart 2014;
2. het desbetreffende rapport van haar commissie van onderzoek en rapport;
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heeft gehoord
de bespreking op de vergadering;
constateert
1. dat de kerkenraad van Kornhorn geen revisie aanvraagt van een kerkelijk besluit als zodanig;
2.	dat de kerkenraad van Kornhorn de handreiking voor het ‘jaarlijks gesprek ambtelijk werk’ graag
verbeterd zou zien;
3.	dat de kerkenraad van Kornhorn moeite heeft met de bijlage ‘Het kader waarbinnen bovengenoemde gespreksnotitie een plaats dient te hebben’, en die graag op punten verbeterd zou zien;
overweegt
1. de zaken die bij ad a tot en met d in haar rapport genoemd worden;
2.	dat het goed zou zijn dat de vertrouwenscommissie predikanten kennis neemt van deze zaken en
de opdracht krijgt deze te wegen en eventueel te komen met voorstellen tot verbetering en de generale synode van 2019 te rapporteren over haar bevindingen;
is van oordeel
1.	dat het revisieverzoek niet beantwoordt aan de eisen die de appelprocedure (bijlage 27A K.O.) aan
een revisieverzoek stelt;
2.	dat de door de kerkenraad gemaakte opmerkingen betreffende de handreiking voor het ‘jaarlijks
gesprek ambtelijk werk’ en de daarbij behorende bijlage ‘Het kader waarbinnen bovengenoemde
gespreksnotitie een plaats dient te hebben’ overweging verdienen die mogelijk kan leiden tot verbeteringen;
en besluit
1. het revisieverzoek niet-ontvankelijk te verklaren;
2.	de vertrouwenscommissie predikanten op te dragen kennis te nemen van dit revisieverzoek en de
overwegingen van commissie 7 (ad a tot en met d) te wegen en eventueel te komen met voorstellen
tot verbetering, en de generale synode van 2019 te rapporteren over haar bevindingen;
3. hiervan mededeling te doen aan de kerkenraad van Kornhorn.

3. Commissie geschiloplossing - reactietermijn
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	het verzoek tot aanpassing van het reglement voor de commissie geschiloplossing, ingediend door
de particuliere synode van het Zuiden d.d. 28 mei 2015;
2. het desbetreffende rapport van haar commissie van onderzoek en rapport;
heeft gehoord
de bespreking op de vergadering;
constateert
1. dat uit de praktijk gebleken is dat een reactietermijn van twee weken te kort is;
2.	dat het verzoek de reactietermijn te wijzigen in vier weken veel draagvlak heeft, gezien de peiling
die gedaan is bij andere particulier-synodale geschillencommissies;
en besluit
1.	art. 4 lid 4 van het reglement voor de commissie geschiloplossing in bijlage 27 K.O. aan te passen
door ‘twee weken’ te wijzigen in ‘vier weken’;
2. hiervan mededeling te doen aan alle particuliere synoden.

4. Commissie geschiloplossing – gemeenteleden
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	de brief van de particuliere synode van het Oosten met verzoeken tot wijziging van het reglement
van de commissie geschiloplossing d.d. 20 april 2016;
2. het desbetreffende rapport van haar commissie van onderzoek en rapport;
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heeft gehoord
de bespreking op de vergadering;
overweegt
betreffende voorstel 1 dat
1.	de toevoeging ‘geschillen tussen gemeenteleden onderling’ aan de definitie van ‘geschil’ in artikel 1
van het reglement van de commissie geschiloplossing een uitbreiding van haar opdracht is, die niet
past bij het doel waartoe deze commissie in het leven geroepen is;
2.	de kerkenraad aangewezen is hier geestelijk leiding te geven;
3.	de kerkenraad niet snel zal (moeten) oordelen dat zijn mogelijkheden uitgeput zijn, zolang hij geen
partij geworden is in het geschil;
4.	de kerkenraad te allen tijde advies en hulp kan vragen bij consulent, kerkvisitator en classis;
betreffende voorstel 2, dat
dit reeds besloten is op de generale synode van 2013;
is van oordeel
	dat de voorstellen van de particuliere synode van het Oosten betreffende de wijziging van het reglement voor de commissie geschiloplossing niet overgenomen dienen te worden;
en besluit
1.	de voorstellen van de particuliere synode van het Oosten betreffende de wijziging van het reglement voor de commissie geschiloplossing niet over te nemen;
2. daarvan mededeling te doen aan de particuliere synode van het Oosten.

5. Mentoraat beginnende predikanten
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	de brief van de particuliere synode van het Oosten d.d. 28 september 2015 inzake mentoraat beginnende predikanten;
2. het desbetreffende rapport van haar commissie van onderzoek en rapport;
heeft gehoord
de bespreking op de vergadering;
constateert
1.	dat de particuliere synode vraagt of het wenselijk is de kosten van het mentoraat bij de generale
synode te laten vallen en niet bij de particuliere synode;
2.	dat de particuliere synode van mening is dat de kerkenraad meer inhoudelijk bij het mentoraat moet
worden en zich afvraagt of de kerkenraad niet mede de mentoraatovereenkomst moet ondertekenen;
overweegt
1.	dat het mentoraat georganiseerd is per particuliere synode, zodat het logisch is ook de kosten daar
te leggen;
2.	dat, als de kosten bij de generale synode terechtkomen, dit zal leiden tot een navenant hogere bijdrage van de particuliere synode aan de generale synode;
3.	dat de inhoudelijke betrokkenheid van de kerkenraad bij het mentoraat beperkt moet blijven tot
wat de mentorant zelf aan zijn kerkenraad meedeelt;
is van oordeel
dat er geen duidelijke noodzaak bestaat om de vigerende regeling aan te passen;
en besluit
de particuliere synode van het Oosten overeenkomstig het bovenstaande te antwoorden.
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6. Predikanten met psychiatrische problematiek
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1.	de brief van de particuliere synode van het Zuiden d.d. 12 april 2016 inzake omgang met predikanten met psychiatrische problematiek;
2. het desbetreffende rapport van haar commissie van onderzoek en rapport;
heeft gehoord
de bespreking op de vergadering;
constateert
1.	dat de classis Dordrecht een instructie bij de particuliere synode heeft ingediend inzake ‘het omgaan
met predikanten met een psychiatrische problematiek’;
2.	dat de particuliere synode geen vrijmoedigheid had om deze instructie door te sturen naar de generale synode, maar wel overtuigd was van het belang en de urgentie van de onderhavige problematiek;
3.	dat er sprake is van het doorsturen van de inhoud van de instructie van de classis Dordrecht in de
vorm van een brief aan de generale synode;
4.	dat het maatschappelijke leven ter voorkoming van groter onheil op dit gebied wet- en regelgeving
kent die het kerkelijke leven ontbeert;
5.	dat de verschillende voorzieningen van het kerkelijke leven in geval van disfunctioneren van een
predikant niet direct passend zijn voor dergelijke omstandigheden;
6. dat er onvoldoende inzicht is in de implicaties voor de zakelijke kant van de beroepsbrief;
overweegt
	dat het goed zou zijn om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een kerkelijke regeling in het
kader van art. 11 en 13 K.O., naar analogie van regelingen die in het maatschappelijk leven functioneren;
en besluit
1.	deputaten kerkorde en kerkrecht de opdracht te geven in verband met het omgaan met predikanten met een psychiatrische problematiek de noodzaak en de mogelijkheden te onderzoeken voor
een kerkelijke regeling in het kader van art. 11 en 13 K.O., naar analogie van regelingen die in het
maatschappelijk leven functioneren, en bij gebleken noodzaak en mogelijkheden een voorstel voor
een dergelijke regeling aan de generale synode van 2019 aan te bieden;
2. van dit besluit kennis te geven aan de particuliere synode van het Zuiden.
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VII Deputaatschappen
en commissies
De synode nam besluiten naar aanleiding van rapporten van deputaatschappen en commissies.

1. Theologische Universiteit
De synode besloot
ten aanzien van het curatorium
1. aan prof.dr. G.C. den Hertog op de meest eervolle wijze emeritaat te verlenen;
2. in te stemmen met de (voorlopige) nieuwe opzet van het proponentsexamen;
3.	goedkeuring te hechten aan het nieuwe voorstel voor de aanwezigheid van het curatorium bij de
masterexamens van admissiaal studenten;
4.	goedkeuring te hechten aan de verandering van naamgeving van gereformeerde praktische theologie naar praktische theologie;
5.	het curatorium op te dragen zich te bezinnen op de vraag of het aantal te beoordelen preekvoorstellen uitgebreid dient te worden en hierover aan de volgende synode te rapporteren.
6.	dr. A. Huijgen te Kampen te benoemen tot hoogleraar systematische theologie voor 1,0 fte;
7. dr. M.J. Kater te Kampen te benoemen tot hoogleraar praktische theologie voor 1,0 fte;
8.	goedkeuring te hechten aan de benoeming van drs. H. de Waard te Dordrecht als universitair docent Hebreeuws/Aramees, voor 0.7 fte;
9.	goedkeuring te hechten aan de benoeming van dr. M.C. Mulder te Ermelo als universitair hoofddocent Nieuwe Testament, voor 0,8 fte;
10.	goedkeuring te hechten aan de benoeming van dr. D.J. Steensma te Veenwouden tot universitair
docent ethiek, voor 0.4 fte;
11.	het curatorium op te dragen - samen met het college van hoogleraren - zich nader te bezinnen op
de figuur van de ‘kerkelijk docent’ zodat er duidelijkheid komt hoe de kerken zelf hun verantwoordelijkheid voor de opleiding van haar dienaren inhoud geven, en daarover aan de generale synode
van 2019 te rapporteren;
12.	goedkeuring te hechten aan de maatregelen die al genomen zijn om uitvoering te geven aan de
opdrachten van de generale synode 2013 met het oog op het verbeteren van de communicatieve
vaardigheden van de admissiale student (zie rapport curatorium, bijlage 3, sub 2, Uitvoering Ad A);
13.	het curatorium op te dragen vormingsmiddagen te organiseren ten dienste van het versterken van
de professionaliteit en taakidentiteit van de admissiale student (zie rapport curatorium, bijlage 3,
sub 2, Uitvoering Ad A);
14.	het curatorium op te dragen voorlopig bij tien admissiale studenten een verplicht ontwikkelassessment af te laten nemen (zie rapport curatorium, bijlage 3, sub 2, Uitvoering Ad A), dit daarna te
evalueren en daarvan verslag te doen aan de generale synode;
15.	met betrekking tot de permanente educatie van predikanten:
		 a.	opnieuw uit te spreken dat de permanente educatie van predikanten een verplicht karakter
heeft;
		 b.	uit te spreken dat het - met het oog op een gezond functionerend predikantschap - noodzakelijk is dat predikanten blijven leren langs drie lijnen: geestelijke groei, persoonlijke vorming en
theologische kennis;
		 c.	uit te spreken dat de kerkenraden verantwoordelijk zijn voor een juiste permanente educatie
voor predikanten en dat zij hierop dienen toe te zien in een jaarlijks gesprek met de predikant;
		 d.	uit te spreken dat de classes hierop dienen toe te zien door bij de kerkvisitatie in het gesprek
met de predikant, alsook met de kerkenraad, hiervoor aandacht te vragen aan de hand van
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vraag I,7 van het reglement op de kerkvisitatie. De kerkvisitatoren doen van dit alles verslag aan
de betreffende classis;
		 e.	in het reglement op de kerkvisitatie (bijlage 28 K.O.) vraag I,7 aldus te formuleren: ‘Studeert de
predikant – mede met het oog op de prediking - ijverig? Voldoet hij aan de verplichting tot permanente educatie volgens de besluiten van de generale synode, en stelt u hem als kerkenraad
daartoe ook voldoende in staat? Hoe neemt u kennis van het resultaat?’;
		 f.	het in bijlage 3 van voornoemd rapport voorgestelde evaluatiedocument aan te passen en toe
te voegen aan het document dat dient als handreiking voor de kerkenraden ten dienste van het
‘jaarlijks gesprek ambtelijk werk’, en deze handreiking nogmaals aan de kerken toe te sturen;
		 g.	een brief te doen uitgaan naar alle kerkenraden en classes waarin erop wordt gewezen dat het
mentoraat voor beginnende predikanten toevertrouwd dient te worden aan het Steunpunt Kerkenwerk;
		 h.	in deze brief tevens de kerken en classes te informeren over het verplichtend karakter van de
permanente educatie en de verantwoordelijkheid van kerkenraden en classes daarbij, en te wijzen op de faciliterende rol van de Theologische Universiteit Apeldoorn in dezen;
		 i.	de Theologische Universiteit Apeldoorn op te dragen de nodige faciliteiten te ontwikkelen die
behulpzaam kunnen zijn bij de permanente educatie van predikanten, bijvoorbeeld door op de
website regelmatig een overzicht te geven van datgene wat geschikt zou kunnen zijn voor bedoelde permanente educatie, en iemand aan te stellen als coördinator van de PE-programma’s;
16.	uit te spreken dat ten aanzien van de vervulling van vacatures bij hoogleraarsposten de voorkeur
blijft uitgaan naar de benoeming van een christelijk-gereformeerde predikant als kerkelijk hoogleraar;
17.	het curatorium en het college van bestuur op te dragen het benoemingsbeleid opnieuw te doordenken in relatie tot de vraag hoe de band met de kerken optimaal gewaarborgd kan worden;
ten aanzien van de raad van toezicht
1. de raad hartelijk te danken voor het gevoerde beleid en hem daarvoor decharge te verlenen;
2. uit te spreken dat de inschaling van een universitair hoofddocent passend is;
3.	ermee in te stemmen dat – naast op leer en leven – ook op het functioneren van een docent toezicht dient te zijn, en ten aanzien hiervan het initiatief bij het college van bestuur te leggen;
4.	de tekst van de formele regelingen vast te stellen conform het voorstel van de raad van toezicht;
5. opnieuw leden van de raad te benoemen;
en ten aanzien van deputaten studiefonds
1. deputaten te bedanken voor de uitgevoerde werkzaamheden;
2.	het stimuleringsfonds op te heffen waarbij het resterende saldo dient te worden overgeboekt naar
het studiefonds;
3.	de voorgestelde wijzigingen in de regeling studiefonds en aanpassing van de bijdragen over te
nemen, behalve het onderdeel in het bepaalde in art. 1.3, namelijk de verlenging van de looptijdbijdrage met zes maanden, en dus de oorspronkelijke tekst van art. 1.3 te handhaven: ‘De bijdrage
uit het studiefonds wordt toegekend gedurende ten hoogste zes en een half jaar, gerekend vanaf
het begin van de bachelor, en wordt beëindigd aan het eind van de maand waarin de studie is
afgerond’;
4.	ter overbrugging van de periode na de afronding van de studie en hun eventuele intrede in een
gemeente aan admissiale studenten die een bijdrage ontvingen uit het studiefonds, zo nodig ondersteuning aan te bieden in de vorm van een lening die onder nader door deputaten studiefonds
te bepalen condities wordt verstrekt voor in principe een periode van zes maanden, en dezelfde
voorziening mutatis mutandis aan te bieden aan de andere admissiale afgestudeerde studenten;
5. opnieuw deputaten te benoemen.
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2. Kerk en Israël
De synode besloot
1. de handelingen van deputaten goed te keuren;
2. met betrekking tot de eerste zondag van oktober
		 a.	de kerken aan te bevelen in het bijzonder aandacht te geven aan de blijvende verbondenheid
met Israël, ten einde in de plaatselijke kerken bewustwording daarvan te kweken of deze te
versterken;
		 b.	daarbij uit te spreken dat het aanbeveling verdient om op deze zondag de jaarlijkse Israëlcollecte te houden, die ten goede komt aan het werk onder Israël vanuit onze kerken;
		 c.	en art. 21 K.O. als volgt aan te passen: sub 3 ‘Deputaten kerk en Israël zullen de aandacht van de
kerkenraden vestigen op de wenselijkheid op de eerste zondag in oktober een Israëlzondag te
houden.’ En de regel ‘De paascollecte zal geheel bestemd zijn voor deputaten kerk en Israël’ te
wijzigen in ‘De paascollecte of de collecte op Israëlzondag zal geheel bestemd zijn voor deputaten kerk en Israël’;
3.	deputaten op te dragen om de resultaten van hun studie en bezinning met plaatselijke gemeenten
te blijven delen en daarbij gebruik te maken van de deskundigheid die in andere deputaatschappen aanwezig is op het gebied van pr;
4.	in te stemmen met het beleidsplan op hoofdlijnen, zoals verwoord onder hoofdstuk 8 van dit rapport;
5. opnieuw deputaten te benoemen.

3. Buitenlandse zending
De synode besloot
1. de handelingen van deputaten goed te keuren;
2.	goedkeuring te verlenen aan het in voorbereiding zijnde zendingswerk in Europa en de daaraan
verbonden deelbegroting;
3.	deputaten op te dragen bij de driejaarlijkse voortgangsrapportage aan de generale synode per
project aan te geven welk perspectief er is om de volledige verantwoordelijkheid aan lokale betrokkenen over te dragen en hoe dit zich verhoudt tot wat in de vorige rapportage werd gemeld;
4.	goedkeuring te geven aan de herziene relatie met de Gereja Toraja Mamasa (GTM), met dien verstande dat zendingsdeputaten de kerkelijke relatie overlaten aan deputaten buitenlandse kerken
en zich in de samenwerking met de GTM beperken tot het behartigen van de gemeenschappelijke
zendingsprojecten;
5.	opnieuw goedkeuring te geven aan de voorgenomen verdere ondersteuning op projectbasis van
onderwijsprojecten van de GTM en van het primaire zendingswerk in Mada’ en Bunggu;
6.	opnieuw goedkeuring te geven aan de ondersteuning van het Iyani Bible and Training Institute in
Sibasa Venda, waarbij het gesprek met het bestuur van Iyani zal worden voortgezet over de vraag
op welke wijze en op welke termijn de kerken van de synode Soutpansberg zelf de volledige financiële verantwoordelijkheid voor dit instituut kunnen dragen;
7.	dankbaarheid uit te spreken voor de tot stand gekomen samenwerking tussen het Heidelberg Seminarie van de synode Soutpansberg en het Mukhanyo Theological College te KwaMhlanga met
het oog op de eenheid in opleiding van predikanten voor de kerken in Venda en in KwaNdebele;
8.	goedkeuring te geven aan de herziene relatie met de synode Soutpansberg, met dien verstande
dat zendingsdeputaten de kerkelijke relatie overlaten aan de deputaten buitenlandse kerken en
zich beperken tot het behartigen van de belangen van de gemeenschappelijke zendingsprojecten;
9.	goedkeuring te verlenen aan het voornemen de reorganisatie van de kerken van KwaNdebele te
blijven ondersteunen, waarbij deze kerken nadrukkelijk gevraagd wordt meer dan voorheen de
lasten van het eigen kerkelijke leven te dragen;
10.	goedkeuring te verlenen aan de overdracht van de leiding van het Naro Language Project (NLP)
door drs. H. Visser aan broeder I.K. Saul;
11.	in het verlengde van de besluitvorming van 2013 goedkeuring te verlenen aan de uitbreiding tot
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honderd procent van de werkzaamheden van drs. H. Visser als taalconsulent voor zuidelijk Afrika;
12.	goedkeuring te verlenen aan de realisering van het voornemen van 2013 om de opbouw van het
kerkelijke leven van de Reformed Churches in Botswana te ondersteunen (en daarin in het bijzonder het zendingswerk onder de Sanmensen) door bij te dragen aan de bekostiging van vier predikanten;
13.	goedkeuring te verlenen aan de instemming van deputaten zending met het ontslag van pastor
A.A. Mala;
14.	goedkeuring te verlenen aan de voortzetting van de steun aan InForTeM, dat zowel het decentrale
(ETE) als het centrale (EBOM) theologische onderwijs in de provincie Zambézia behartigt;
15.	opnieuw goedkeuring te verlenen aan de voortgezette assistentie aan de Église Protestante Réformée du Burundi;
16.	opnieuw goedkeuring te verlenen aan de ondersteuning van het zendingswerk van Overseas Missionary Fellowship in Isaan, Thailand, zoals dat thans gestalte krijgt door de inzet van ds. W.M. den
Hertog in Khon Sawan;
17.	goedkeuring te verlenen aan het streven van deputaten zending om meer zendingswerkers naar
Isaan uit te zenden in (financiële) samenwerking met een kerk en een thuisfrontcommissie;
18.	opnieuw goedkeuring te verlenen aan de ondersteuning van het zendingswerk van de Russische
onafhankelijke bapstistenkerken in Tajmyr, Siberië, in goed overleg met de stichting Friedensstimme Nederland;
19.	opnieuw goedkeuring te verlenen aan de wijze waarop deputaten zending de evangeliever-kondiging van IFES onder buitenlandse studenten in verschillende Nederlandse universiteitssteden
ondersteunt;
20.	goedkeuring te geven aan de eenmalige ondersteuning van missionaire diaconale werkers in de
aanloop naar hun uitzending van € 1500,- (voor een alleengaande) of € 2500,- (voor een echtpaar),
en aan de ondersteuning ten bedrage van € 1500,- bij een incidenteel aanwijsbaar tekort in een
jaarbegroting;
21. opnieuw deputaten te benoemen;
en verder
22.	deputaten financiële zaken, onderlinge bijstand en advies, emeritikas, zending en landelijk kerkelijk bureau opdracht te geven op basis van overleg en consensus één beleggingsstatuut op te
stellen dat voor alle deputaatschappen van toepassing wordt. Deputaten kunnen daarbij een of
meerdere beleggingsspecialisten raadplegen. Als in dat op die manier tot stand gekomen statuut
zou zijn opgenomen dat er sprake moet zijn van een centrale beleggingscommissie, dan kan die
georganiseerd en geactiveerd worden na toestemming van de volgende generale synode, mede
op grond van de ervaringen die in de komende periode worden opgedaan met het werken met
een beleggingsstatuut. Als het onverhoopt weer niet zou lukken te komen tot een gezamenlijk
beleggingsstatuut, wordt van elk van de genoemde deputaatschappen een verantwoording daarover verwacht in hun rapportage aan de volgende synode.

4. Evangelisatie
De synode besloot
1. de handelingen van deputaten goed te keuren;
2. met betrekking tot de zendingsgemeenten:
		
a.	vast te stellen dat een classis pas een positief advies kan afgeven inzake het verzoek van een
plaatselijke kerk om te komen tot het institueren van een zendingsgemeente nadat er advies is
gegeven door deputaten evangelisatie;
		 b.	deputaten opnieuw op te dragen samen met deputaten eredienst de formulieren voor doop en
avondmaal wat taal en vormgeving betreft geschikt te maken voor gebruik in de context van de
zendingsgemeenten;
3. met betrekking tot de evangelist:
		 a.	deputaten kerkorde en kerkrecht op te dragen in overleg met deputaten evangelisatie breder
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onderzoek te doen naar het principe en de praktijk van de ambten, en daarbij rekenschap af te
leggen van de missionaire context waarin we vandaag kerk zijn;
		 b.	in dit onderzoek nadrukkelijk mee te nemen wat de positie is van de evangelist in relatie tot de
ambten;
		 c.	in dezen op advies van deputaten kerkorde en kerkrecht vooralsnog de evangelist te zien als
een ambtsdrager en daarmee als lid van de kerkenraad, waarbij het ambt van de evangelist het
karakter draagt van een bijzonder dienaar van het Woord die het Woord en de sacramenten
slechts mag bedienen in de gemeente waaraan hij verbonden is;
4. met betrekking tot de gevestigde kerken deputaten op te dragen:
		 a.	wederkerigheid en uitwisseling te stimuleren en te faciliteren tussen zendingsgemeenten en
missionaire plekken om
		 b.	de gevestigde kerken zelf te doen groeien in missionair bewustzijn en missionaire presentie, onder
meer in relatie tot de grote toestroom van vluchtelingen naar ons land in de afgelopen jaren;
		 c.	daarnaast omgekeerd de nieuwe gemeenten (in wording) te dienen met personele, financiële
en theologische ondersteuning, alsmede met de ervaring die is opgedaan in de geloofsoverdracht van generatie op generatie binnen het kader van de gereformeerde verbondsopvatting;
		 d.	de handreikingen over doop en avondmaal te verspreiden ten dienste van bespreking in kerkenraden en op classes;
5. met betrekking tot de plek van zendingsgemeenten in relatie tot het kerkverband:
		 a.	de classes op te wekken om in hun onderling meeleven (via art. 41 en 44 van de kerkorde) ruime
aandacht te geven aan de wijze waarop de gemeente haar missionaire opdracht gestalte geeft;
		 b.	er bij de classes op aan te dringen om, zodra zich in het ressort van de classis een missionair
project voordoet dat de potentie heeft om uit te groeien tot een zendingsgemeente, visitatoren
aan te stellen die de mogelijkheid en de bereidheid hebben om de moedergemeente, het missionaire project c.q. de zendingsgemeente met advies bij te staan;
		 c.	dit evenzo te doen voor alle bestaande zendingsgemeenten;
		 d.	er bij de classes met nadruk op aan te dringen daarbij gebruik te maken van de mogelijkheid om
aan de visitatoren vanuit de classis een lid van het deputaatschap evangelisatie toe te voegen
als adviseur;
		 e.	de classes aan te sporen om door middel van visitatierapporten een inhoudelijke bespreking
daarvan ter vergadering en met andere daartoe geëigende middelen te bevorderen, dat niet alleen de visitatoren, maar alle gemeenten uit het ressort zich betrokken weten bij het missionaire
project c.q. de zendingsgemeente;
		 f.	de classes te wijzen op de door deputaten evangelisatie opgestelde handreikingen (zie bijlage
9.2) en de vragenlijst voor voortgangsgesprekken over missionaire projecten;
6. met betrekking tot de missionaire roeping van de kerken deputaten op te dragen:
		 a.	zich voortdurend te blijven bezinnen op de wijze waarop de missionaire roeping binnen onze
kerken in wederkerigheid gestalte dient te krijgen;
		 b.	daarbij gebruik te maken van de kennis die beschikbaar is op de Theologische Universiteit Apeldoorn, op hogescholen en bij andere organisaties;
		 c. de resultaten van deze bezinning vruchtbaar te maken voor de kerken;
		 d. de kerken te stimuleren om actief te participeren in missionaire leertrajecten;
7. opnieuw deputaten te benoemen.

5. Emeritikas
De synode besloot
1.	de handelingen van deputaten goed te keuren en waardering uit te spreken voor de grote hoeveelheid verricht werk;
2.	de controle op voortduring van arbeidsongeschiktheid te laten stoppen als de AOW-leeftijd wordt
bereikt;
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3.	te borgen dat pensioenopbouw blijft plaatsvinden bij emeritering gedurende arbeidsongeschiktheid;
4.	het voorgestelde indexatiebeleid goed te keuren, wat inhoudt dat PFZW-indexatiebesluiten worden
gevolgd, behalve indien daarvoor de financiën ontbreken of indien PFZW besluit tot negatieve indexatie, in welke gevallen deputaten naar art. 13 K.O. zullen handelen naar bevind van zaken;
5.	vaste (eventueel te indexeren) uitkeringsbedragen te introduceren conform bijlage 4 van het deputatenrapport, die ook onafhankelijk worden gemaakt voor de volksverzekeringen;
6.	waar van toepassing te verwijzen naar gegevens op de website in plaats van die gegevens in de
bijlagen bij de kerkorde op te nemen;
7.	conform de voorstellen van deputaten de uitkeringen aan wezen aan te passen;
8.	akkoord te gaan met de wijzigingen in de kerkorde die nodig zijn vanwege de besluiten 2 tot en
met 7, conform bijlage 1 bij rapport 2 van commissie 6;
9.	de gevolgen van het vervallen van de partnertoeslag in de AOW deels en voor een beperkte periode te compenseren door, als de predikantsvrouw nog geen AOW ontvangt, de emeritaatsuitkering
aan te vullen met een bedrag van vijfhonderd euro per maand in de jaren 2017 tot en met 2021,
waarna de compensatie zal stoppen voor allen die nog in de betreffende situatie zitten;
10.	scriba I op te dragen de brieven die de synode ontving over de AOW-partnertoeslag te beantwoorden door het voorgaande besluit op pastorale wijze te delen met de briefschrijvers;
11.	deputaten op te dragen in overleg met deputaten kerkorde en kerkrecht onderzoek te doen naar
en zo mogelijk een regeling te ontwerpen voor deeltijdemeritaat (zowel voor als na de pensioengerechtigde leeftijd, in een beperkt aantal varianten) en daarover te rapporteren aan de generale
synode van 2019;
12.	in het besluit uit 2013 over de beleggingsrichtlijn de tekst ‘Tevens een bank met minimaal een
A-rating (Standard & Poor’s)’ te vervangen door ‘Tevens een bank met minimaal een A-rating. De
bedoelde rating is afgegeven door ten minste twee gezaghebbende ratingbureaus, zoals Fitch,
Moody’s en Standard & Poor’s’;
13.	dat problematieken rond onderlinge solidariteit tussen gemeenten in betaling van pensioenpremies of rond inkomenspositie van predikanten niet thuishoren bij emeritikas maar bij deputaten
financiële zaken en in dat verband verder te bespreken;
14.	deputaten emeritikas op te dragen verder contact op te nemen met het landelijk kerkelijk bureau
om na te gaan of de software voor de administratie van deputaten daar geprofessionaliseerd en
beheerd kan worden en in hoeverre het betalen van uitkeringen kan worden opgenomen in de
taken van het landelijk kerkelijk bureau, de mogelijkheden daartoe daadwerkelijk te benutten en
hierover te rapporteren aan de generale synode van 2019;
15. opnieuw deputaten te benoemen;
en verder
16.	opdracht te geven aan deputaten emeritikas om de predikanten (geanonimiseerd) te informeren
over de uitkomsten van de enquête inkomenspositie predikanten;
17.	deputaten financiële zaken, onderlinge bijstand en advies, emeritikas, zending en landelijk kerkelijk bureau opdracht te geven op basis van overleg en consensus één beleggingsstatuut op te
stellen dat voor alle deputaatschappen van toepassing wordt. Deputaten kunnen daarbij een of
meerdere beleggingsspecialisten raadplegen. Als in dat op die manier tot stand gekomen statuut
zou zijn opgenomen dat er sprake moet zijn van een centrale beleggingscommissie, dan kan die
georganiseerd en geactiveerd worden na toestemming van de volgende generale synode, mede
op grond van de ervaringen die in de komende periode worden opgedaan met het werken met
een beleggingsstatuut. Als het onverhoopt weer niet zou lukken te komen tot een gezamenlijk
beleggingsstatuut, wordt van elk van de genoemde deputaatschappen een verantwoording daarover verwacht in hun rapportage aan de volgende synode;
en besloot ten aanzien van de evaluatiecommissie emeritikas
1.	de handelingen van evaluatiecommissie II goed te keuren en dank uit te spreken voor de verrichte
werkzaamheden;
2.	dank uit te spreken voor de verrichte werkzaamheden van de klankbordgroep;
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3. de evaluatiecommissie II en de klankbordgroep op te heffen.

6. Onderlinge bijstand en advies
De synode besloot
1.	de handelingen van deputaten goed te keuren en waardering uit te spreken voor het verrichte werk
en de intensieve contacten met steun ontvangende kerken;
2.	de afschaffing van de draagkrachtsteun (dertig procent van de omslag) op te schorten voor de periode 2017 tot en met 2019;
3. opnieuw deputaten te benoemen;
en verder
4.	deputaten financiële zaken, onderlinge bijstand en advies, emeritikas, zending en landelijk kerkelijk
bureau opdracht te geven op basis van overleg en consensus één beleggingsstatuut op te stellen
dat voor alle deputaatschappen van toepassing wordt. Deputaten kunnen daarbij een of meerdere
beleggingsspecialisten raadplegen. Als in dat op die manier tot stand gekomen statuut zou zijn opgenomen dat er sprake moet zijn van een centrale beleggingscommissie, dan kan die georganiseerd
en geactiveerd worden na toestemming van de volgende generale synode, mede op grond van
de ervaringen die in de komende periode worden opgedaan met het werken met een beleggingsstatuut. Als het onverhoopt weer niet zou lukken te komen tot een gezamenlijk beleggingsstatuut,
wordt van elk van de genoemde deputaatschappen een verantwoording daarover verwacht in hun
rapportage aan de volgende synode.

7. Kerk en media
De synode besloot
1. de handelingen van deputaten goed te keuren;
2.	in verband met het opheffen van de Stichting Zendtijd voor Kerken bijlage 24 K.O. (art. 21) als volgt
te wijzigen:
a. opschrift: Instructie voor deputaten kerk en media;
b. art. 1. De generale synode benoemt vier deputaten voor kerk en media;
c.	van de instructie van deputaten art. 2a-d te laten vervallen en daarmee ook alle gekoppelde activiteiten;
3.	deputaten kerk en media te vragen zich te bezinnen op de (on)mogelijkheden van moderne media
om het evangelie landelijk en plaatselijk te verbreiden, het deputaatschap evangelisatie hierbij te
betrekken en daarvan verslag te doen aan de komende generale synode;
4. deputaten op te dragen:
a.	om het project Kerk-zijn online voort te zetten in samenwerking met de deputaten van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, en toe te staan dat deputaten de aanwezige financiële fondsen
voor dit project gebruiken, en
b.	in de intersynodale periode de kerken een inhoudsvolle brochure toe te sturen, gebaseerd op de
opgedane praktijkervaring en bezinning in het project Kerk-zijn online;
5.	deputaten kerk en media te vragen zich te bezinnen op de landelijke presentie van de Christelijke
Gereformeerde Kerken in de moderne media, met name op de vragen welk doel die presentie heeft,
welke mensen we willen bereiken en welke middelen daartoe geëigend zijn;
6.	in het licht hiervan een visie te ontwikkelen voor de website www.cgk.nl, zich te bezinnen op de
vraag hoe deze visie zich verhoudt tot de bestaande visie van het Dienstenbureau op de website om
neutraal informatie door te geven via deze website, en hierover met het Dienstenbureau in gesprek
te gaan en het Dienstenbureau advies te geven over visie en invulling van deze website;
7.	deputaten te vragen om - zo nodig in overleg met het Dienstenbureau - hun wens om een of twee
vaste aanspreekpersonen te hebben voor alles wat met communicatie in de media te maken heeft,
nader uit te werken tot een concreet voorstel, en dat voor te leggen aan de synode van 2019;
8. opnieuw deputaten te benoemen.
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8. Geestelijke verzorging varenden
De synode besloot
1. de handelingen van deputaten onder dankzegging goed te keuren;
2.	het besluit te handhaven om na het emeritaat van ds. H. van der Ham geen nieuwe schipperspredikant te benoemen en daarmee voorstel 7.1.b. van het deputatenrapport niet over te nemen;
3.	de punten 4a en 4d van de instructie van deputaten samen te voegen tot één punt, en punt 4b van
de instructie te laten vervallen;
4. deputaten opdracht te geven:
a.	in contact te treden met deputaten evangelisatie, zending en diaconaat om op termijn een weg
te zoeken naar mogelijkheden om het werk onder deze deputaatschappen onder te brengen, en
daarbij voorstel 7.1.a. van het deputatenrapport met hen door te spreken;
b.	te onderzoeken op welke manier er intensiever interkerkelijk samengewerkt zou kunnen worden,
en daarbij te onderzoeken hoe het missionaire werk doorgang zal kunnen hebben na emeritering
van de schipperspredikant;
c.	te onderzoeken hoe het kerkelijke werk op termijn kan worden overgedragen aan de gemeenten
waarvan varenden lid zijn;
d.	verslag uit te brengen aan de volgende synode;
5. zes deputaten te benoemen.

9. Geestelijke verzorging militairen
De synode besloot
1. de handelingen van deputaten goed te keuren;
2.	ernaar te blijven streven het contingent christelijk-gereformeerde krijgsmachtpredikanten op twee
te houden en deputaten op te dragen bij nieuwe vacatures díe wervingsactiviteiten te ontplooien
die nodig zijn om dat doel te bereiken;
3.	deputaten te verzoeken in hun rapport aan de volgende synode inzicht te verschaffen in de inhoud
en de voortgang van het werk van de krijgsmachtpredikanten, dit in overeenstemming met het
gestelde in art. 6 K.O., lid 2f;
4. opnieuw deputaten te benoemen.

10. Kerkjeugd en onderwijs
De synode besloot
1. de handelingen van deputaten onder dankzegging goed te keuren;
2.	deputaten op te dragen om in samenwerking met beide jeugdwerkorganisaties het jeugdwerk in
het geheel van de kerken te blijven stimuleren;
3.	deputaten op te dragen het project Geloof in het gezin voort te zetten en de continuïteit ervan te
waarborgen;
4.	deputaten op te dragen een verkennend onderzoek uit te laten voeren hoe de kerken alle jongeren
kunnen bereiken, zo mogelijk gevolgd door een project waardoor de kerken daartoe worden toegerust;
5. deputaten op te dragen:
a.	bewustwording op gang te brengen bij de classes dat geloof en kerk voor jongeren hun relevantie verliezen;
b.	wegen te zoeken om op een verantwoorde wijze om te gaan met de beeld- en belevingscultuur
onder de jongeren;
c. en hiervan verslag te doen op de synode van 2019;
6. opnieuw deputaten te benoemen;
en verder
7.	deputaten kerkjeugd en onderwijs de opdracht te geven de cijfers van de beide jeugdwerkorganisaties te verwerken in hun rapportage aan de generale synode.
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11. Pastoraat in de gezondheidszorg
De synode besloot
1. de handelingen van deputaten goed te keuren;
2.	deputaten op te dragen te zoeken naar een goede vorm waarin kerken kunnen worden doorverwezen naar instanties die voorlichting kunnen verzorgen over theologische, medische en ethische
thema’s op het gebied van de gezondheidszorg;
3.	deputaten op te dragen te onderzoeken hoe doven en slechthorenden die nu nog niet in beeld zijn,
bereikt kunnen worden en dit te doen in samenwerking met kerken waarmee reeds een vorm van
samenwerking bestaat;
4.	deputaten kerkorde en kerkrecht de opdracht te geven in samenspraak met deputaten pastoraat
in de gezondheidszorg te onderzoeken wie bevoegd is of kan zijn om in voorkomende gevallen
een ‘bevoegdheidsverklaring’ namens de kerken af te geven, en daarover zo mogelijk nog aan deze
synode te rapporteren;
5. opnieuw deputaten te benoemen.

12. Diaconaat
De synode besloot
1. goedkeuring te geven aan het werk dat deputaten hebben verricht in de achterliggende periode;
2.	opnieuw deputaten te benoemen op basis van de bestaande instructie en het beleids- en werkplan
‘De ander de naaste, over betrouwbaar present zijn’;
3.	eerst goedkeuring te verlenen aan de onder punt 5 van het commissierapport genoemde wijzigingsvoorstellen ten aanzien van de kerkorde en vervolgens goedkeuring te geven aan de herformulering
van de artikelen 25-27 en 50 K.O. en bijlage 28 K.O. (de vragen onder paragraaf IV Diaconie), met
inachtneming van de volgende wijzigingen die zijn aangebracht in de voorstellen van de synodecommissie:
a.	in art. 25 K.O. de eerste zin als volgt te wijzigen: ‘De ambtelijke opdracht van de diakenen is het
vervullen van de dienst der barmhartigheid. Zij zullen de gemeente voorgaan in een leven van
barmhartigheid, gerechtigheid en rentmeesterschap in kerk en wereld en de gemeente toerusten
tot diaconaat.’;
b.	in art. 25 K.O. de derde zin als volgt te wijzigen: ‘Daarom zullen zij zich op de hoogte stellen van
moeiten. Zij bemoedigen en troosten vanuit de Schrift en zorgen voor hulp waar nood is.’;
c.	in art. 25 K.O. de vierde zin als volgt te wijzigen: ‘Zij roepen de gemeente op metterdaad betrokken te zijn op de naaste, en coördineren dit waar nodig.’;
d. in art. 26 K.O. in te voegen: ‘(ook uit andere kerkverbanden)’;
e. in art. 50 K.O. in te voegen: ‘en een diaken’;
f.	in de visitatievragen ten aanzien van het diaconaat ‘bejaarden’ te wijzigen in ‘ouderen’ en ‘zusterkring’ in ‘diaconale steungroep’;
4.	uit te spreken dat bij het verder vormgeven van de taak van de diaken als toeruster er duidelijk
ruimte dient te blijven bestaan voor de diaken als doener;
5. deputaten de volgende meer specifieke opdrachten te geven:
a.	contact te blijven onderhouden met deputaten kerk en overheid en deputaten pastoraat in de
gezondheidszorg ten aanzien van diaconale ontwikkelingen op maatschappelijk gebied;
b.	de samenwerking binnen het platform diaconale samenwerking (PDS) voort te zetten en te versterken;
c.	verder te werken aan de in paragraaf 6.3 van het deputatenrapport genoemde punten, met prioriteit aan het jeugddiaconaat;
en verder
6.	opdracht te geven in de begroting voor legaten en giften uit te gaan van een bedrag van € 40.000,per jaar.
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13. De Wekker
De synode besloot
1. het werk en beleid van deputaten goed te keuren;
2.	de redactie ernstig in overweging te geven om het kerkelijk zegel weer een plaats te geven in De
Wekker;
3. opnieuw deputaten te benoemen.

14. Jaarboek
De synode besloot
1. deputaten te danken voor het gevoerde beleid en het uitgevoerde werk;
2.	deputaten op te dragen zich te bezinnen op mogelijkheden om wat betreft de lay-out de presentatie van bepaalde gegevens te verbeteren, conform de in het commissierapport gedane suggesties;
3. deputaten op te dragen de mogelijkheden te onderzoeken om meer jaarboekjes te verkopen;
4. opnieuw deputaten te benoemen.

15. Kerkorde en kerkrecht
De synode besloot
1. het werk van deputaten goed te keuren;
2. ds. D. Quant als adviseur van het deputaatschap kerkorde en kerkrecht te benoemen;
3. in de integrale regeling appelprocedure te wijzigen:
		 a. in art 2.3: De regeling is ook van toepassing op verzoeken om revisie;
		 b. in art 4.4/aanhef: ‘appel schrift’ vervangen door ‘appelschrift’;
		 c.	in art 4.4/tekst: de gronden waarop het appel berust, in die zin dat duidelijk is dat en waarom
het besluit volgens de appellant in strijd is met de Heilige Schrift, de belijdenis van de kerk en/
of de aanvaarde kerkorde en synodale besluiten, dan wel waarom de kerkelijke vergadering die
het besluit heeft genomen in redelijkheid niet tot dit besluit heeft kunnen komen;
		 d.	in art 6.3/eerste zin: De kerkelijke vergadering stelt verweerder in de gelegenheid met een verweerschrift op het appel te reageren;
		 e.	in art 7.3/tweede regel: ‘kerkelijke vergadering’ vervangen door ‘commissie’;
		 f. art 7.4: vervallen;
		 g. in art 8.1: invoegen: en degenen die hen hebben geadviseerd;
		 h.	in art 8.2: ook verwijzen naar artikel 7.3; en bij art. 8.2 in de eerste regel de woorden ‘zo nodig’ in
te voegen voor ‘zowel appellant als verweerder’;
		 i.	in art 8.4: de verwijzing naar artikel 7.5 vervangen door een verwijzing naar de (hernummerde)
bepalingen 7.4 en 7.5;
		 j. in art 8.5: de verwijzing naar artikel 7.9 wordt een verwijzing naar art 7.8;
		 k.	in art 8.6: invoegen aan het slot van de eerste zin: dan wel verweerder in redelijkheid niet tot dit
besluit heeft kunnen komen;
		 l.	in art 9.4/regel 1: het woord ‘appelbesluit’ in de eerste regel vervangen door: het appel tegen het
appelbesluit;
		 m.	in art 11: In afwijking van het bepaalde in artikel 4.5 heeft het instellen van revisie tegen een primair besluit geen opschortende werking, tenzij de kerkelijke vergadering die het besluit heeft
genomen bij het nemen van dat besluit bepaalt dat het instellen van revisie opschortende werking heeft;
		 n.	in art 11.4: na ‘revisieverzoek’ de woorden ‘tegen besluiten van andere kerkelijke vergaderingen
dan de generale synode’ in te voegen en aan het eind van 11.4 na ‘overwogen’ toe te voegen:
‘tenzij het is gericht tegen een primair besluit van de generale synode’, om zo de tekst van art.
11.4 in lijn te brengen met de hoofdtekst van art. 31 K.O.;
		 o.	toe te voegen aan artikel 9 (appel tegen het appelbesluit): ‘9.5 Indien het appel tegen het appelbesluit gegrond wordt verklaard, doet de PS (of de GS, indien sprake is van een appel tegen een
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appelbesluit van de PS) wat de classis (respectievelijk de PS) had behoren te doen op het appel
tegen het primaire besluit.’;
4. een commissie te benoemen:
		 a.	die in nauw overleg met deputaten evangelie en deputaten kerkorde en kerkrecht een beknopt
onderzoek doet naar de Schriftuurlijke fundering van de kerkelijke ambten zoals die in de gereformeerde traditie zijn vastgelegd, waarbij gericht aandacht gegeven zal worden aan de vragen
rond kerkenraadsstructuur en de vragen rond de kerkrechtelijke status van de evangelist;
		 b.	die daarbij rekening houdt met de desbetreffende instructies die door de particuliere synodes
van het Westen en het Oosten zijn ingediend over de positie van evangelist naar art. 4 K.O.;
		 c.	die ook rekening houdt met opdracht aan deputaten kerkorde en kerkrecht om in overleg met
deputaten evangelisatie breder onderzoek te doen naar het principe en de praktijk van de ambten en daarbij rekenschap af te leggen van de missionaire context waarin we vandaag kerk zijn;
en
		 d.	daartoe de omslag voor de generale synode te verhogen van € 2,74 naar € 2,79;
5.	de handreiking Verwijzing naar instanties vast te stellen en deputaten opdracht te geven deze
handreiking te plaatsen op de website www.cgk.nl;
6.	de bestaande praktijk van de kerkvisitatie te optimaliseren in de lijn van de suggesties die daartoe
in het rapport van deputaten zijn gedaan, en deputaten opdracht te geven
		 a.	onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de kerkvisitaties te organiseren per particuliere
synode, en
		 b.	voorstellen te doen inzake regelingen voor kerkvisitaties per particuliere synode, en daarin – wat
betreft missionaire projecten en zendingsgemeenten – mee te nemen dat er per particuliere synode minstens twee kerkvisitatoren worden aangesteld die de mogelijkheid en de bereidheid
hebben om een moedergemeente en het desbetreffende missionaire project, c.q. de zendingsgemeente, met advies bij te staan, en ook dat er bij de particuliere synode op aangedrongen
wordt, gebruik te maken van de mogelijkheid aan de visitatoren een lid van het deputaatschap
evangelisatie toe te voegen als adviseur;
7.	de paragraaf uit het deputatenrapport over het functioneren van de tucht te aanvaarden, waarbij
de synode uitspreekt dat wanneer de generale synode een zaak als zondig aanmerkt, plaatselijke
kerkenraden gehouden zijn in een dergelijke zaak vermaan toe te passen, waarbij het initiatief tot
en de vormgeving van het vermaan in concrete pastorale situaties geheel en al de verantwoordelijkheid blijft van de kerkenraad, en deputaten de volgende opdrachten te geven met betrekking
tot de kerkelijke tucht:
		 a.	zich te bezinnen op mogelijkheden om de praktijk van pastorale vermaning en kerkelijke tucht
in het gemeentelijke leven te optimaliseren en daarbij aandacht te geven aan de relatie van
zelftucht, onderlinge tucht en kerkelijke tucht; daarover te rapporteren op de synode van 2019
en zo mogelijk voorstellen ter zake te doen;
		 b.	onderzoek te doen naar en zo nodig een voorstel te doen tot herformulering van art. 77 K.O., lid 5;
		 c.	het opstellen van een handreiking over de tucht in samenhang met de huidige bijlage 44, die
hiertoe gewijzigd of aangevuld kan worden;
		 d.	te onderzoeken of en op welke wijze het mogelijk is eerder gevonden wijsheid te verzamelen, te
bewaren en op aanvraag beschikbaar te stellen;
8.	goedkeuring te hechten aan de handreiking met betrekking tot kerkrechtelijke, beleidsmatige en
pastorale aspecten bij de opheffing van een plaatselijke gemeente (HOK);
9. met betrekking tot de interkerkelijke geschilcommissie:
		 a. goedkeuring te hechten aan de opzet van het Amersfoortberaad (de zeven punten onder 2.2.1);
		 b.	goedkeuring te hechten aan het plan van aanpak van het Amersfoortberaad (fase 1 en 2 onder
2.2.2);
		 c.	goedkeuring te hechten aan het reglement van de interkerkelijke geschilcommissie (IGC) (bijlage 5 onder 2.2.2);
		 d.	art. 5.1. van dit reglement in overleg met het Amersfoortberaad als volgt aan te passen: ‘De
behandelcommissie bestaat, afhankelijk van het conflict, uit drie of meer personen en wordt
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desgewenst bijgestaan door de secretaris van de commissie. De behandelcommissie bestaat
uit leden van de deelnemende kerkgenootschappen met dien verstande dat ten hoogste de
helft van de leden afkomstig is uit het kerkgenootschap waarvan de betreffende gemeente deel
uitmaakt. Ook wordt gerekend met de verschillende disciplines van de leden’;
		 e.	art. 11 van dit reglement in overleg met het Amersfoortberaad als volgt aan te passen: ‘De commissie is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen met uitzondering van de leden 2, 3 en 9.
Dergelijke wijzigingen hebben geen effect op zaken die lopen. Op dergelijke zaken zal uitsluitend
het reglement van toepassing zijn zoals dat bij de aanvang van de zaken van kracht was.’;
10.	deputaten opdracht te geven om aan de generale synode 2019 te rapporteren, in hoeverre in de
komende intersynodale periode een beroep gedaan is op de particulier-synodale geschillencommissies;
11.	aan art. 31 K.O. na de woorden ‘Hij dient dan te bewijzen dat het bedoelde besluit in strijd is met
de Heilige Schrift, de belijdenis van de kerk en/of de aanvaarde kerkorde’ toe te voegen: ‘of dat de
kerkelijke vergadering in redelijkheid niet tot het besluit heeft kunnen komen.’
12.	opdracht te geven aan deputaten vertegenwoordiging het zegel van de Christelijke Gereformeerde Kerken in grafisch opzicht te laten vereenvoudigen, ten einde het resultaat op de synode van
2019 vast te kunnen stellen;
13. opnieuw deputaten te benoemen.
en verder deputaten de opdracht te geven
14.	zich nader te bezinnen op verdere doordenking, uitwerking en eventueel nadere kerkelijke inkadering van het bepaalde in art. 3 K.O., lid 1 en de verhouding daarvan tot de positie van een evangelist
en een dienaar van het Woord, en de generale synode 2019 te dienen met een voorstel;
15.	de ondertekeningsformulieren in bijlagen 39 en 40 K.O. te herschrijven, en daarover te rapporteren
aan de generale synode van 2019;
16.	onderzoek te doen naar en uitleg te bieden over de noodzaak en de bedoeling van de ondertekening van de desbetreffende formulieren;
17.	te onderzoeken of de herschrijving van bijlagen 39 en 40 K.O. het wenselijk maakt ook het ondertekeningsformulier voor de hoogleraren in de theologie (bijlage 12 K.O.) te herschrijven en indien
dit naar hun oordeel wenselijk is de synode een herschreven versie voor te leggen;
18.	onderzoek te doen naar de volgende vragen:
		 a.	of de huidige bepalingen van art. 79 en 80 K.O. voldoende duidelijkheid geven over de verhouding tussen persoonlijke belijdenis, verzoening en de voortzetting van de ambtsbediening;
		 b.	of er naast de tuchtmaatregelen van art. 79 en 80 K.O. een breder instrumentarium wenselijk is;
		 c.	welke mogelijkheden er zijn om kennis te nemen van eerder gevonden wijsheid in gevallen van
schorsing en afzetting;
19.	een studie te verrichten naar de vraag wat de eventuele kerkordelijke implicaties zijn van de gewijzigde wetgeving ten aanzien van geregistreerd partnerschap, zo mogelijk studieresultaten van andere kerkgenootschappen hierbij te betrekken en de synode van 2019 te dienen met het resultaat
van deze studie;
20. in overleg met deputaten evangelisatie:
		 a.	te onderzoeken of de in de kerken gegroeide praktijk van werkzaamheden van de bevestigde
evangelisten overeenkomt met de visie die in 2004 leidde tot de bevestiging van evangelisten;
		 b.	op basis van de conclusies van dit onderzoek te bezien of artikel 4 K.O., lid 6 wijziging behoeft;
		 c.	op basis van de conclusies van het onderzoek te bezien of de overwegingen van de generale
synode 2004 om een evangelist niet te bevestigen naar artikel 8 K.O. nog steeds valide zijn;
		 d.	te onderzoeken of het wenselijk geacht wordt dat evangelisten een bredere preekbevoegdheid
krijgen (instructie 8.04) en, indien hier positief over gedacht wordt, zich te bezinnen op de wenselijkheid/noodzakelijkheid van een nadere theologische opleiding;
		 e.	zich te bezinnen op de vraag of het wenselijk is dat er verschil in positie blijft bestaan tussen
predikant en evangelist, en daarbij in ieder geval te betrekken het verschil in opleiding, de betrokkenheid van de kerken bij de opleiding, het verschil in wijze van beroeping tot het werk en
het verschil in beloning;
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		 f.	zich te bezinnen op de vraag of de evangelist genoemd zou moeten worden bij de ‘diensten’ in
artikel 2 K.O.;
		 g.	te onderzoeken op welke wijze de posities van de predikant en de evangelist gelijkgeschakeld
kunnen worden wanneer het niet wenselijk blijkt dat er positioneel verschillen blijven bestaan;
21.	in overleg met deputaten evangelisatie breder onderzoek te doen naar het principe en de praktijk
van de ambten, en daarbij rekenschap af te leggen van de missionaire context waarin we vandaag
kerk zijn, en in dit onderzoek nadrukkelijk mee te nemen wat de positie is van de evangelist in relatie tot de ambten;
22.	te onderzoeken of in situaties van een zich opheffende of eventueel uittredende gemeente vanuit
de bestaande regelingen in voldoende mate recht wordt gedaan aan de eerste zin van art. 13 K.O.,
waarin wordt bepaald dat de verplichting ten aanzien van emerituspredikanten principieel rust bij
de kerk waar de predikant heeft gediend, en indien dit niet het geval blijkt te zijn, in overleg met
deputaten emeritikas de generale synode van 2019 voorstellen te doen die er in voorzien tot een
adequate regeling te komen die aan het bepaalde van art. 13 K.O. wel recht doet, en hierover verslag te doen aan de generale synode van 2019;
23.	in samenspraak met deputaten pastoraat in de gezondheidszorg te onderzoeken wie bevoegd is/
kan zijn om in voorkomende gevallen een ‘bevoegdheidsverklaring’ namens de kerken af te geven,
en daarover zo mogelijk nog aan deze synode te rapporteren;
24.	de vragen voor de kerkvisitatie ten aanzien van het bredere kerkelijke leven te vernieuwen in het
licht van de toevoeging bij art. 41 K.O.: ‘Samenwerkingsgemeenten zijn gerechtigd om niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers te zenden naar een classisvergadering, die hen als leden met
adviserende stem zal aanvaarden’;
25.	in verband met het omgaan met predikanten met een psychiatrische problematiek de noodzaak
en de mogelijkheden te onderzoeken voor een kerkelijke regeling in het kader van art. 11 en 13
K.O., naar analogie van regelingen die in het maatschappelijk leven functioneren, en bij gebleken
noodzaak en mogelijkheden een voorstel voor een dergelijke regeling aan de generale synode van
2019 aan te bieden.

16. Contact met overheid
De synode besloot
1. de handelingen van deputaten goed te keuren en hen dank te zeggen voor het werk;
2. het bijgevoegde beleidsplan vast te stellen;
3. opnieuw deputaten te benoemen.

17. Eenheid gereformeerde belijders
De synode sprak uit
		dat zij van oordeel is dat - ook al is een landelijke fusie van kerkverbanden op dit moment helaas
niet reëel - blijvend gezocht dient te worden naar wegen die kunnen leiden tot de eenheid van de
kerken van gereformeerd belijden in Nederland. Deze roeping geldt zowel de gezamenlijke kerken
alsook de plaatselijke gemeenten;
en besloot
1.	het werk van deputaten eenheid goed te keuren;
2.	deputaten eenheid gereformeerde belijders in Nederland de opdracht te geven beleid te ontwikkelen dat met de door de synodale commissie van onderzoek en rapport geschetste kaders rekening houdt, en dat een uitweg kan bieden uit de huidige impasse, en daarover te rapporteren aan
de eerstvolgende generale synode;
3.	deputaten de bezinning op hun werkwijze te laten voortzetten, met in achtneming van de hierboven genoemde opdracht, en dienaangaande de volgende synode te dienen met concrete voorstellen;
4. opnieuw deputaten te benoemen.
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N.B. Zie ook hoofdstuk VIII: Verhouding tot andere kerken in Nederland.

18. Buitenlandse kerken
De synode besloot
1. de handelingen van deputaten goed te keuren en hen te danken voor hun werk;
2. aan deputaten op te dragen hun werkwijze te evalueren in het licht van de instructie;
3.	aan deputaten op te dragen zich tevens in het licht van de instructie te bezinnen op de vraag hoe
het werk van deputaten meer zichtbaar kan worden op het grondvlak van de kerken;
4.	het gesprek met de afgevaardigden van de Orthodox Presbyterian Church af te wachten en in 2019
een definitief besluit te nemen over het beëindigen van de beperkte correspondentie;
5.	de veranderingen in de constitutie van de International Conference of Reformed Churches te accorderen;
6. volledige correspondentie aan te bieden aan de Iglesias Reformadas de España;
7. opnieuw deputaten te benoemen.

19. Vertegenwoordiging van de kerken
De synode besloot
1. de werkzaamheden van deputaten vertegenwoordiging van de kerken goed te keuren;
2.	het moderamen mandaat te geven tot het aanstellen van een notulist die als taak krijgt – onder
eindverantwoordelijkheid van de scriba I en in samenwerking met het Dienstenbureau – de acta
op te maken en deze te doen uitgeven;
3.	art. 6 van het huishoudelijk reglement zo aan te passen dat per deze synode naast de hoogleraren
ook universitair hoofddocenten met tenure track richting het hoogleraarschap de synode als preadviseur kunnen dienen;
4.	opnieuw deputaten te benoemen overeenkomstig art. 50 sub 11 K.O., opdat zij de kerken kunnen
vertegenwoordigen in gevallen die niet behoren tot de competentie van andere deputaatschappen;
en verder
5.	deputaten vertegenwoordiging op te dragen om in overleg met deputaten eenheid het binnenkerkelijk gesprek op de classis ten aanzien van de beleving van de geschonken eenheid te stimuleren en faciliteren, en daarover te rapporteren aan de generale synode ten einde het binnenkerkelijk
gesprek met het oog op die eenheid ook op de synode te voeren;
6.	deputaten te verzoeken om bij de voorbereiding van de volgende generale synode de suggesties
uit de enquête te controleren op voor die synode bruikbare verbeteringen;
7.	deputaten te verzoeken om in overleg met de roepende en ontvangende kerk erop toe te zien dat
er een goede internetverbinding beschikbaar is op de vergaderlocatie van de generale synode;
8.	het Dienstenbureau en deputaten vertegenwoordiging op te dragen:
		 a.	om voor de publicatie van de acta zo mogelijk gebruik te maken van Printing on Demand (PoD);
		 b.	het daarvoor benodigde PDF-document beschikbaar te stellen aan de kerken als te downloaden document;
		 c.	in overleg met deputaten kerkorde en kerkrecht vooraf te onderzoeken of een alternatief mogelijk is voor het aan elke kerkenraad toesturen van acta op papier (artikel 4C van het huishoudelijk
reglement);
		 d.	verslag te doen van de ervaringen met PoD en – indien deze positief zijn – dit naar eigen goeddunken ook vast toe te passen op andere drukwerken vanuit deze synode zoals kerkorde of
formulieren;
9.	de wijziging van artikel 41 K.O. en bijlage 8, lid 4a ten aanzien van niet-christelijk-gereformeerde
ambtsdragers, en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen aan de classes toe te lichten;
10.	opdracht te geven aan deputaten vertegenwoordiging het zegel van de Christelijke Gereformeerde Kerken in grafisch opzicht te laten vereenvoudigen, ten einde het resultaat op de synode van
2019 te kunnen vaststellen.
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20. Landelijk kerkelijk bureau
De synode besloot
1.	de handelingen van deputaten goed te keuren en waardering uit te spreken voor het door deputaten en het Dienstenbureau verrichte werk;
2.	artikel 4B van bijlage 37 K.O. te formuleren conform bijlage 2 bij het rapport van de desbetreffende
synodecommissie: ‘Ten behoeve van de generale synode het vertegenwoordigen van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland als werkgever in de zin der wet, van alle medewerkers van
de deputaatschappen die bedoeld worden in art. 84 K.O., lid 1’;
3.	deputaten landelijk kerkelijk bureau op te dragen in gesprek te blijven met deputaten onderlinge
bijstand en advies en de redactie van De Wekker over participatie in het centraal rekeningenbeheer, en tevens deputaten landelijk kerkelijk bureau, deputaten onderlinge bijstand en advies, en
de redactie van De Wekker op te dragen hierover te rapporteren aan de generale synode, zo mogelijk nog die van 2016. Deputaten financiële zaken kunnen hierbij gevraagd worden een ondersteunende rol te vervullen;
4.	het Dienstenbureau op te dragen om jaarlijks na te gaan of de vereiste ANBI-informatie door de
lokale kerken en andere rechtspersonen in ons kerkverband daadwerkelijk en tijdig wordt verstrekt
en zo nodig aanvullende acties uit te voeren;
5.	deputaten landelijk kerkelijk bureau op te dragen te bevorderen dat particuliere synodes en classes gebruikmaken van de mogelijkheden van digitalisering die het Dienstenbureau al in huis heeft;
6.	akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijke reglement van de generale
synode, conform bijlage 1 bij het rapport van de desbetreffende synodecommissie;
7.	opnieuw deputaten te benoemen;
en verder
8.	aan deputaten landelijk kerkelijk bureau de opdracht te geven om een communicatieplan op te
stellen waarin beschreven wordt hoe op de meest efficiënte manier door deputaatschappen en
andere kerkelijke organen met de kerken en leden van de kerken gecommuniceerd kan worden.
Daarbij zal het taalgebruik van deze communicatie, in het bijzonder met het oog op de jongeren,
nadrukkelijk meegenomen worden. Daarbij zal ook gebruik gemaakt worden van de expertise van
deputaten kerkjeugd en onderwijs, en de jeugdbonden CGJO en LCJ;
9.	na vaststelling door deputaten landelijk kerkelijk bureau dit plan te implementeren en hierover aan
de volgende synode te rapporteren;
10.	deputaten financiële zaken, onderlinge bijstand en advies, emeritikas, zending en landelijk kerkelijk bureau opdracht te geven op basis van overleg en consensus één beleggingsstatuut op te
stellen dat voor alle deputaatschappen van toepassing wordt. Deputaten kunnen daarbij een of
meerdere beleggingsspecialisten raadplegen. Als in dat op die manier tot stand gekomen statuut
zou zijn opgenomen dat er sprake moet zijn van een centrale beleggingscommissie, dan kan die
georganiseerd en geactiveerd worden na toestemming van de volgende generale synode, mede
op grond van de ervaringen die in de komende periode worden opgedaan met het werken met
een beleggingsstatuut. Als het onverhoopt weer niet zou lukken te komen tot een gezamenlijk
beleggingsstatuut, wordt van elk van de genoemde deputaatschappen een verantwoording daarover verwacht in hun rapportage aan de volgende synode;
11.	deputaten landelijk kerkelijk bureau op te dragen opnieuw een flyer te verzorgen waarin het werk
van de verschillende deputaatschappen wordt uitgelegd aan de leden van onze kerken;
12.	het Dienstenbureau opdracht te geven om in nauwe samenspraak met deputaten vertegenwoordiging het huishoudelijk reglement en instructies voor roepende en ontvangende kerk aan te passen en de aanpassingen ter goedkeuring voor te leggen aan de generale synode van 2019, en
daarbij rekening te houden met:
		 a.	het verwerken van het besluit de generale synode in juni te openen, de werkzaamheden van
de generale synode te spreiden over het najaar en het daarop volgende voorjaar, en elke commissie van onderzoek en rapport de vrijheid te geven een tweede rapporteur te benoemen, in
nauwe samenspraak met het moderamen;
		 b.	het aanpassen op in de loop van de tijd ontstane gewoonten en werkwijzen;
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		 c.	apart aandacht te geven aan hints en tips voor nieuwe afgevaardigden;
		 d.	het verzamelen en opnemen van aanwijzingen voor commissies van onderzoek en rapport om
eerder gebruik te maken van de vroegere opening;
		 e.	het verzamelen en opnemen van hint en tips voor het omgaan met digitale stukken (o.a. bij
onverwacht aan de orde stellen van ‘vulstukken’);
13.	het Dienstenbureau en deputaten vertegenwoordiging op te dragen:
		 a.	om voor de publicatie van de acta zo mogelijk gebruik te maken van Printing on Demand (PoD);
		 b.	het daarvoor benodigde PDF-document beschikbaar te stellen aan de kerken als te downloaden document;
		 c.	in overleg met deputaten kerkorde en kerkrecht vooraf te onderzoeken of een alternatief mogelijk is voor het aan elke kerkenraad toesturen van acta op papier (artikel 4C van het huishoudelijk
reglement);
		 d.	verslag te doen van de ervaringen met PoD en – indien deze positief zijn – dit naar eigen goeddunken ook vast toe te passen op andere drukwerken vanuit deze synode zoals kerkorde of
formulieren.

21. Kerkelijke archieven
De synode besloot
1. de handelingen van deputaten onder dankzegging goed te keuren;
2.	deputaten kerkelijke archieven opdracht te geven op een geschikt tijdstip kort vóór elke volgende
synode na te gaan wat de stand van zaken is met betrekking tot het inleveren van archieven door
de deputaatschappen en die stand van zaken te vermelden in hun rapportage;
3.	deputaten kerkelijke archieven opdracht te geven een onderzoek te doen naar de mogelijkheden
en haalbaarheden van het komen tot digitalisering van het centraal archief, vanaf het begin ervan
of vanaf een nader te bepalen tijdstip (zie de varianten in rapport 9 van commissie 6), en daarover
te rapporteren aan de generale synode van 2019;
4.	deputaten kerkelijke archieven opdracht te geven zich te bezinnen op de toekomstige verdere
ontwikkeling van het documentatiecentrum, binnen het kader van de huidige begroting, om zo de
meerwaarde daarvan voor onze kerken te behouden, en daarover te rapporteren aan de generale
synode van 2019;
5.	aan de diverse deputaatschappen op te dragen hun archiefstukken die betrekking hebben op hun
arbeid vóór de generale synode van 2010 zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 september 2017 aan
het synodale archief over te dragen;
6.	de scriba’s van deputaatschappen op te dragen in hun synoderapport te vermelden in hoeverre
men voldaan heeft aan de plicht om het archief over te dragen;
7.	de scriba’s van opgeheven/eventueel op te heffen deputaatschappen op te dragen hun archief zo
spoedig mogelijk over te dragen;
8. opnieuw deputaten te benoemen.

22. Eredienst
De synode besloot
1. de handelingen van deputaten goed te keuren;
2.	de zes nieuwe liturgische formulieren na vaststelling van de voorgestelde wijzigingen en na bespreking in de synodevergadering definitief vast te stellen en vrij te geven voor gebruik in de kerken,
eveneens het voorgestelde formulier voor de bediening van de doop aan volwassenen vast te stellen en vrij te geven voor gebruik in de kerken;
3.	deputaten op te dragen een uitgave met alle liturgische formulieren te laten verschijnen voor zover
vastgesteld tot en met de generale synode van 2016, door uitgeverij Buijten & Schipperheijn te Amsterdam;
4.	deputaten op de dragen om alle formulieren, vastgesteld tot en met de generale synode van 2016,
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digitaal beschikbaar te stellen op de website van onze kerken, waarbij er combinaties van formulier
en vertaling worden gemaakt, zodanig dat binnen elke combinatie er slechts één Bijbelvertaling
wordt gebruikt, zijnde de Statenvertaling, de NBG-vertaling 1951 dan wel de Herziene Statenvertaling, en tevens een eigen domein op de website te creëren waar alle documenten die met de liturgie
te maken hebben te vinden zijn;
5. met betrekking tot de zingbaarheid van de psalmen deputaten op te dragen:
a. een onderzoek te doen onder jongeren en hen actief te betrekken bij de bezinning;
b.	deputaten kerkjeugd en onderwijs en de beide jeugdbonden CGJO en LCJ te betrekken bij de
bezinning op de huidige jeugd- en muziekcultuur;
c.	externe adviseurs op het gebied van nieuwe initiatieven voor het zingen van de psalmen bij de
bezinning te betrekken;
d.	de generale synode van 2019 te dienen met een overzicht van de bruikbaarheid van de psalmen op
de gebruikelijke melodieën én andere initiatieven ter bevordering van het zingen van de psalmen;
6.	om een nieuwe, meer specifieke opdracht te verlenen voor een studie met daarbij de volgende vragen/aandachtspunten: in welke verbanden brengt de Bijbel de zegen ter sprake? Welke consequenties heeft dit voor de aard van de zegen in de eredienst en de relatie tussen ambt en zegen? Hoe
functioneert de zegen in de bredere christelijke traditie?, en de bevindingen van dit onderzoek te
rapporteren op de generale synode 2019;
7. opnieuw deputaten te benoemen.

23. Voortijdige ambtsbeëindiging predikanten
De synode besloot
1. het werk van deputaten goed te keuren;
2.	de voorstellen met betrekking tot de wijziging in de uitvoeringsregeling van deputaten over te nemen (conform de bijlage bij het rapport van deputaten);
3.	deputaten op te dragen in overleg met deputaten kerkorde en kerkrecht te onderzoeken of het
rapport deputaten kerkorde en kerkrecht over tijdelijk werk voor losgemaakte predikanten aan de
generale synode 2007 (Acta, blz. 367) in de huidige situatie nog voldoet, zo nodig daarin wijzigingen
aan te brengen, en daarover op de volgende generale synode te rapporteren om langs deze weg
alsnog de mogelijkheid te openen voor tijdelijk werk voor predikanten die vallen in het werkingsgebied van deputaten;
4. opnieuw deputaten te benoemen.

24. Vertrouwenscommissie predikanten
De synode besloot
1.	het werk van de vertrouwenscommissie predikanten onder dank voor haar werkzaamheden goed te
keuren;
2.	opnieuw een vertrouwenscommissie predikanten te benoemen bestaande uit veldwerkers en adviserende leden;
3.	voor deze leden en adviserende leden secundi te benoemen;
4.	de leden op te dragen: predikanten en/of kerkenraden op hun verzoek of op verzoek van kerkvisitatoren/classes pastorale bijstand te verlenen en advies te geven;
5.	de adviserende leden op te dragen de andere leden met hun deskundigheid terzijde te staan bij de
onder 4 vermelde taak;
6.	de commissie op te dragen vertrouwelijk verslag te doen van haar werkzaamheden aan de generale
synode 2019;
7.	opnieuw uit te spreken dat de vertrouwenscommissie verantwoording schuldig is aan de generale
synode en niet aan andere kerkelijke vergaderingen, waarbij – indien nodig – vertrouwelijke informatie uitsluitend wordt gegeven aan het moderamen van de synode;
8.	de commissie te ontheffen van het deel van de opdracht zoals verwoord in het besluit 6.d. van de
generale synode 2013;
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9. een commissie in te stellen met als opdracht:
a.	onderzoek te doen naar de oorzaken van stagnatie in het beroepingswerk en op basis van haar
bevindingen initiatieven te ontwikkelen die de doorstroming van predikanten kunnen bevorderen en daartoe de minimumbijdrage van de generale synode te verhogen van € 2,79 naar € 2,84;
b.	bij haar werkzaamheden gebruik te maken van de expertise van - en waar nodig samen te werken
met - de vertrouwenscommissie predikanten en deputaten kerkorde en kerkrecht;
c. over haar werkzaamheden verslag te doen aan de generale synode van 2019.

25. Commissie seksueel misbruik
De synode besloot
1. de handelingen van de commissie seksueel misbruik onder dank goed te keuren;
2. uit te spreken dat de volgende taken aan de commissie seksueel misbruik zijn toevertrouwd:
a. participeren in het Samenwerkingsverband seksueel misbruik in kerkelijke relaties;
b.	het gezamenlijk met de andere partners behandelen van klachten inzake seksueel misbruik in
kerkelijke relaties;
c.	het ontwikkelen van beleid en het onderhouden van de reglementen rond de klachtafhandeling;
d.	het doen functioneren, faciliteren en bewaken van de kwaliteit van het gemeenschappelijk meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties, teneinde betrokkenen bij seksueel misbruik op te
vangen en te begeleiden, (interne) vertrouwenspersonen toe te rusten, kerkenraden te ondersteunen met behulp van gemeentebegeleiders, en preventieactiviteiten te ontwikkelen;
e.	het binnen onze kerken stimuleren van activiteiten die de preventie van seksueel misbruik in
kerkelijke relaties bevorderen zoals bijvoorbeeld het onder de aandacht brengen van de toepasbaarheid van de beroepscode op de omgang met social media;
3.	goedkeuring te verlenen aan het voorstel dat alle leden van de vroegere klachtencommissie deel
uitmaken van de pool van deskundigen waaruit in voorkomende gevallen een behandelcommissie
en eventueel een beroepscommissie kan worden samengesteld;
4. de adviserende leden van de vroegere klachtencommissie met dank te ontheffen van hun taak;
5.	goedkeuring te verlenen aan het voorstel dat voorzitter ds. P.J. den Hertog, vicevoorzitter drs. A. Heijstek en secretaris mw.drs. A.W. Westerveld van de vroegere klachtencommissie inzake misbruik van
pastorale en andere gezagsrelaties, alsmede de bestuurder van het meldpunt mw. S. Rustenburgvan de Poppe de commissie seksueel misbruik vormen.

26. Landelijke kerkendag
De synode besloot
1.	de commissie landelijke kerkendag te danken voor de uitgevoerde werkzaamheden en de handelingen van de commissie goed te keuren;
2.	de commissie landelijke kerkendag op te dragen onderzoek te doen naar mogelijkheden om in de
toekomst de kerkendag te organiseren op een andere locatie en te komen tot een roulatiesysteem;
3. deputaatschappen te betrekken bij het programma van de kerkendag;
4. de commissie op te dragen nadrukkelijk aandacht te hebben voor de jeugd in het programma;
5.	de vaste commissie te laten bestaan uit zes mensen, die onderdelen van het programma uit kunnen
laten voeren door de deputaatschappen;
6. opnieuw een budget voor de organisatie van de kerkendag beschikbaar te stellen;
7. opnieuw een commissie te benoemen.

27. Partners zendingsgemeenten
De synode besloot
1. goedkeuring te hechten aan het werk van de commissie;
2. voortaan gebruik te maken van de naam partners zendingsgemeenten (PZG);
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3.	het aangepaste reglement goed te keuren, met dien verstande dat 4.9 gewijzigd wordt in: ‘naast
het verlenen van financiële steun kan de commissie ook coaching ten aanzien van fondswerving
aanbieden aan de zendingsgemeenten waarmee zij geholpen worden op de weg naar financiële
zelfstandigheid’;
4.	goedkeuring te geven aan het opnieuw verstrekken van een mandaat voor het uitgeven van een
bedrag van € 150.000,- voor de periode 2017-2020, waartoe gevraagd zal worden aan de deputaten evangelisatie, buitenlandse zending en diaconaat het nog aanwezige kapitaal aan te vullen tot
€ 150.000,-;
5.	art. 21 K.O. te wijzigen zodat lid 1b tot en met h genummerd wordt als lid 1c tot en met 1i en als 1b
in te voegen: ‘b. Wanneer missionaire arbeid van een kerkenraad leidt tot gemeentevorming, zal de
kerkenraad pas overgaan tot het instellen van een zendingsgemeente na advies van de classis, die
zich op haar beurt zal laten adviseren door deputaten evangelisatie’;
6.	voor zendingsgemeenten die om steun hebben gevraagd waarop afwijzend is besloten, de mogelijkheid van beroep in te stellen bij deputaten evangelisatie;
7.	opnieuw commissieleden te benoemen en de deputaatschappen evangelisatie, buitenlandse zending, diaconaat en onderlinge bijstand en advies te verzoeken elk een lid voor de commissie PZG te
benoemen;
en verder
8.	opdracht te geven aan deputaatschappen die geld hebben gestort in de kas van commissie partners
zendingsgemeenten met ingang van 2017 jaarlijks een kascontrole te laten uitvoeren op de juistheid en rechtmatigheid van de bestedingen van de commissie partners zendingsgemeenten.

28. Werkwijze synode
De synode besloot
1. definitief de volgende werkwijze te hanteren:
a. de generale synode in juni te openen;
b.	de werkzaamheden van de generale synode te spreiden over het najaar en het daarop volgende
voorjaar;
c.	elke commissie van onderzoek en rapport de vrijheid te geven een tweede rapporteur te benoemen, in nauwe samenspraak met het moderamen;
2.	het Dienstenbureau opdracht te geven om in nauwe samenspraak met deputaten vertegenwoordiging het huishoudelijk reglement en instructies voor roepende en ontvangende kerk aan te passen
en de aanpassingen ter goedkeuring voor te leggen aan de generale synode van 2019, en daarbij
rekening te houden met:
a. het verwerken van het bovenstaande besluit;
b. het aanpassen op in de loop van de tijd ontstane gewoonten en werkwijzen;
c. apart aandacht te geven aan hints en tips voor nieuwe afgevaardigden;
d.	het verzamelen en opnemen van aanwijzingen voor commissies van onderzoek en rapport om
eerder gebruik te maken van de vroegere opening;
e.	het verzamelen en opnemen van hint en tips voor het omgaan met digitale stukken (o.a. bij onverwacht aan de orde stellen van ‘vulstukken’);
3.	deputaten vertegenwoordiging van de kerken te verzoeken om bij de voorbereiding van de volgende generale synode de suggesties uit de enquête te controleren op voor die synode bruikbare
verbeteringen;
4.	deputaten vertegenwoordiging van de kerken te verzoeken om in overleg met de roepende en ontvangende kerk erop toe te zien dat er een goede internetverbinding beschikbaar is op de vergaderlocatie van de generale synode;
5. de commissie ‘werkwijze’ te dechargeren en op te heffen.
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29. Commissie zichtbaarheid
De synode besloot
1. de commissie zichtbaarheid op te heffen, onder dank voor haar werkzaamheden;
2.	aan deputaten landelijk kerkelijk bureau de opdracht te geven om een communicatieplan op te stellen waarin beschreven wordt hoe op de meest efficiënte manier door deputaatschappen en andere
kerkelijke organen met de kerken en leden van de kerken gecommuniceerd kan worden. Daarbij zal
het taalgebruik van deze communicatie, in het bijzonder met het oog op de jongeren, nadrukkelijk
meegenomen worden. Daarbij zal ook gebruik gemaakt worden van de expertise van deputaten
kerkjeugd en onderwijs, en de jeugdbonden CGJO en LCJ;
3.	na vaststelling door deputaten landelijk kerkelijk bureau dit plan te implementeren en hierover aan
de volgende synode te rapporteren.

30. Oud-moderamen
De synode besloot
de handelingen van het oud-moderamen goed te keuren.

31. Archivering
De synode besloot
1.	aan de diverse deputaatschappen op te dragen hun archiefstukken die betrekking hebben op hun
arbeid vóór de generale synode van 2010 zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 september 2017 aan
het synodale archief over te dragen;
2.	de scriba’s van deputaatschappen op te dragen in hun synoderapport te vermelden in hoeverre men
voldaan heeft aan de plicht om het archief over te dragen;
3.	de scriba’s van opgeheven/eventueel op te heffen deputaatschappen op te dragen hun archief zo
spoedig mogelijk over te dragen.
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VIII Verhouding tot
andere kerken in Nederland
De synode nam ten aanzien van de verhouding tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken en andere
kerken in Nederland de volgende besluiten.

1. Algemeen
De synode sprak uit
	dat zij van oordeel is dat - ook al is een landelijke fusie van kerkverbanden op dit moment helaas niet
reëel - blijvend gezocht dient te worden naar wegen die kunnen leiden tot de eenheid van de kerken
van gereformeerd belijden in Nederland. Deze roeping geldt zowel de gezamenlijke kerken alsook
de plaatselijke gemeenten;
en besloot
	deputaten eenheid gereformeerde belijders in Nederland de opdracht te geven om beleid te ontwikkelen dat met de geschetste kaders rekening houdt en dat een uitweg kan bieden uit de huidige
impasse, en daarover te rapporteren aan de eerstvolgende generale synode.

2. Classis en niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers
De synode overwoog
1.	dat de generale synode van 2013 uitgesproken heeft dat het afvaardigen van niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers uit samenwerkingsgemeenten principieel en kerkordelijk mogelijk is;
2.	dat de generale synode van 2013 tevens uitgesproken heeft dat de binnenkerkelijke eenheid een
principiële zaak is;
3.	dat de classis goedkeuring heeft verleend aan het proces dat geleid heeft tot de plaatselijke samenwerking;
4.	dat de classis een bredere vergadering is waarmee plaatselijke kerken in aanraking komen met het
kerkverband;
5.	dat samenwerkingsgemeenten moeite kunnen hebben om alleen christelijk-gereformeerde ambtsdragers naar de classis af te vaardigen;
6.	dat samenwerkingsgemeenten die al geruime tijd bestaan intern nauwelijks nog de kerkelijke afkomst van gemeenteleden kennen of beleven;
oordeelde
1.	dat het verkregen bredere perspectief aantoont dat de reeds in 2013 genoemde argumenten, zowel
voor als tegen, nog altijd genoemd worden;
2.	dat de beide principes, ook gezien het verkregen bredere perspectief, nog steeds botsen;
3.	dat de in 2013 genoemde overwegingen om de grens die eerdere synoden getrokken hebben bij
het plaatselijke en voorlopige karakter van de samenwerking niet te verschuiven, nog steeds gelden;
overwoog voorts
1.	dat kerkelijke eenheid gediend is wanneer zoveel mogelijk recht gedaan wordt aan beide principes;
2.	dat het gereformeerd kerkrecht geen beperking in mandaat kent en daarom de met last en macht
afgevaardigde die ter classis in zijn bevoegdheden beperkt wordt een aan het gereformeerd kerkrecht vreemde figuur is;
3.	dat het gereformeerd kerkrecht wel de figuur kent van het lid van de vergadering met adviserende
stem;
4. dat de generale synode van 2013 deze kerkordelijke constructie reeds als oplossing aanreikte;
sprak uit
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1.	dat de generale synode van 2013 terecht concludeerde dat het principieel en kerkordelijk mogelijk
is niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers van samenwerkingsgemeenten af te vaardigen naar
classisvergaderingen;
2.	dat de generale synode van 2013 tevens terecht concludeerde dat de binnenkerkelijke eenheid een
principe is;
3.	dat deputaten door hun weergave van de werkwijze en inhoud van het binnenkerkelijke gesprek,
zoals het op de classes heeft plaatsgevonden, voldaan hebben aan hun opdracht om de synode van
2016 zicht te geven op een breder perspectief waar vanuit een besluit genomen kan worden;
besloot
1. de kerkorde als volgt te wijzigen:
a.	aan art. 41 K.O. een nieuw lid toe te voegen, luidend: ‘Samenwerkingsgemeenten zijn gerechtigd
om niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers te zenden naar een classisvergadering, die hen
als leden met adviserende stem zal aanvaarden’;
b.	bijlage 8 K.O., lid 4a als volgt te wijzigen: ‘Classes zullen kerkenraden die gekomen zijn tot een
nauwer samenleven als in 3c bedoeld, machtigen om niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers te zenden naar de classicale vergadering, die hen als leden met adviserende stem zal aanvaarden’;
2.	de bovenstaande wijzigingen in de kerkorde en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen
aan de classes toe te lichten;
en besloot verder
1.	er bij de classes met klem op aan te dringen dat er in de vergaderingen voortdurend aandacht is
voor de geestelijke verbondenheid als kerken op basis van Gods Woord en de gereformeerde belijdenis;
2.	deputaten kerkorde en kerkrecht een opdracht te geven om de vragen voor de kerkvisitatie ten
aanzien van het bredere kerkelijke leven in het licht van het bovenstaande te vernieuwen.

3. Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
De synode besloot
1.	deputaten op te dragen om in het kader van het blijvend zoeken naar wegen die kunnen leiden
tot de eenheid van de kerken van gereformeerd belijden in Nederland, samenwerking en nauwer
kerkelijk samenleven met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt op plaatselijk niveau te blijven stimuleren en faciliteren;
2.	deputaten op te dragen om door middel van een vragenlijst voor een verslag naar art. 41 K.O. actief
te inventariseren welke positieve ervaringen of welke bezwaren er plaatselijk zijn met betrekking tot
samenwerking met andere kerkverbanden en deze informatie te verwerken in de door de synode
gevraagde bezinning en ontwikkeling van beleid;
3.	deputaten op te dragen om samen met de gereformeerd vrijgemaakte deputaten te zoeken naar
wegen om op bovenplaatselijk niveau te spreken over de prediking met als doel om te bouwen aan
onderling vertrouwen en begrip;
4.	deputaten op te dragen zich blijvend te bezinnen op recente ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, deze ontwikkelingen te taxeren in het licht van de vraag of en zo ja, hoe
een eventuele landelijke organisatie van beide kerkverbanden in de toekomst vorm moet krijgen en
daarbij ook verder te kijken dan alleen de contacten tussen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
en de Christelijke Gereformeerde Kerken;
5.	deputaten aan te bevelen om ook in de toekomst inhoudelijke onderwerpen die zowel de Hersteld
Hervormde Kerk als de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Christelijke Gereformeerde Kerken
aangaan te bespreken in een tripartiet overleg.
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4. Hersteld Hervormde Kerk
De synode besloot
1.	deputaten opdracht te geven om op basis van Schrift en belijdenis contact te blijven onderhouden
met de Hersteld Hervormde Kerk en in deze contacten zich met name op de hoogte te stellen van de
ontwikkelingen op het gebied van het jeugdwerk, het in elkaars kerken voorgaan en het diaconaat;
2.	deputaten op te dragen om samen met de commissie van de Hersteld Hervormde Kerk te bespreken
hoe plaatselijke kerken gestimuleerd en gefaciliteerd kunnen worden tot het zoeken naar plaatselijke samenwerking volgens bijlage 8 K.O.;
3.	deputaten op te dragen de aard en de omvang van de plaatselijke contacten met de Hersteld Hervormde Kerk inzichtelijk te maken;
4.	deputaten aan te bevelen om ook in de toekomst inhoudelijke onderwerpen die zowel contacten
met de Hersteld Hervormde Kerk als ook de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt raken tripartiet te
blijven bespreken;
5. deputaten op te dragen aan de volgende synode verslag te doen van hun werkzaamheden.

5. Nederlands Gereformeerde Kerken
De synode besloot
1.	deputaten op te dragen de gesprekken met de Nederlands Gereformeerde Kerken op de grondslag
van Gods heilig Woord en de gereformeerde belijdenis, voort te zetten;
2.	te erkennen dat het in principe aanspreekbaar-zijn op de belijdenis van de ambtsdragers binnen de
Nederlands Gereformeerde Kerken en de binding aan het Akkoord van kerkelijk samenleven en landelijke afspraken geen geschilpunten hoeven te zijn voor het toepasbaar verklaren van bijlage 8 K.O.;
3.	dat op basis van de door de generale synode van 2013 geformuleerde mogelijke geschilpunten ten
aanzien van ‘kinderen aan het heilig avondmaal’, ‘vrouw en ambt’ en ‘visie op en wijze van omgaan
met homoseksualiteit’ geconstateerd moet worden dat bijlage 8 K.O. niet van toepassing kan zijn op
de Nederlands Gereformeerde Kerk;
4.	uit te spreken dat ten aanzien van de gemeenten waar geen kinderen aan het heilig avondmaal
worden toegelaten, waar geen vrouwelijke ambtsdragers dienen en waar de visie op en de wijze van
omgaan met homoseksualiteit strookt met de uitspraken van onze generale synode, een vorm van
kerkelijk samenleven naar analogie van bijlage 8A K.O. mogelijk zou moeten zijn;
5.	deputaten op te dragen naar analogie van bijlage 8A K.O. een bijlage te ontwerpen voor de Nederlands-gereformeerde gemeenten waarvoor geldt wat in het voorgaande punt 4 is uitgesproken.

6. Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland
De synode besloot
1.	deputaten op te dragen het overleg met het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond voort te zetten;
2.	deputaten op te dragen samen met het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond te blijven bespreken hoe wij elkaar tot steun kunnen zijn in het bewaren en doorgeven van het gereformeerde erfgoed;
3.	deputaten te laten onderzoeken hoe plaatselijke kerkenraden (CGK) zich vergewissen of een predikant uit de Protestantse Kerk in Nederland die men wil uitnodigen, zich in de uitoefening van zijn
ambt heeft verbonden aan de gereformeerde belijdenissen;
4. deputaten op te dragen de volgende generale synode verslag te doen van hun handelingen;
en besloot verder
	naar aanleiding van het ontstaan van de samenwerkingsgemeente te Amersfoort-Vathorst de opdracht uit 2013 opnieuw te geven:
5.	te onderzoeken of situaties van missionair belang ook in het algemeen reden zouden kunnen zijn
bijlage 8 K.O. van toepassing te verklaren op de relatie met een plaatselijke Nederlands-gereformeerde kerk, en zo ja, in samenspraak met deputaten evangelisatie te bepalen welke toetsingscriteria gelden voor het bepalen van een situatie van missionair belang;
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6.	samen met het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond en met deputaten kerkorde en kerkrecht
te onderzoeken of en onder welke voorwaarden het mogelijk is een samenwerkingsgemeente te
vormen met een gemeente van gereformeerd belijden binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

7. Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
De synode besloot
1.	deputaten op te dragen het gesprek met de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland aan
te gaan om te onderzoeken of er een vorm van nauwer kerkelijk samenleven mogelijk is naar analogie van bijlage 8A K.O.;
2.	deputaten op te dragen van deze gesprekken verslag uit te brengen en voorstellen te doen aan de
volgende synode.

8. Gereformeerde Gemeenten
De synode besloot
1.	deputaten op te dragen het gesprek met het deputaatschap kerkelijke eenheid van de Gereformeerde Gemeenten voort te zetten met het doel de tot nu gevonden herkenning vast te houden en
actuele ontwikkelingen in kerk en samenleving gezamenlijk te bespreken;
2.	deputaten op te dragen in de gesprekken aandacht te blijven geven aan de gezamenlijke basis in
Schrift en belijdenis;
3. deputaten op te dragen de volgende generale synode verslag te doen van hun handelingen.

9. Vijfkerkenoverleg
De synode besloot
1. 	de voorgestelde regeling voor wederzijdse bijzondere betrekkingen met de Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland en de Protestantse Kerk in Nederland als zodanig niet te accorderen;
2. 	deputaten op te dragen de onder 6 in het rapport van synodale commissie van onderzoek en rapport genoemde bezwaren te bespreken in het Vijfkerkenoverleg of samen met de Protestantse Kerk
in Nederland en binnen de genoemde kaders te zoeken naar een regeling die aansluit bij de bedoeling van bijlage 8A K.O.;
3. 	deputaten toe te staan incidenteel in het kader van de contacten met de Gereformeerde Bond contact te hebben met het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland;
4. 	uit te spreken dat contact met de Protestantse Kerk in Nederland ook los van de contacten met de
Gereformeerde Bond is toegestaan als contact op een ander niveau dan het zoeken van eenheid op
de grondslag van Gods Woord en de gereformeerde confessie;
5. deputaten op te dragen de volgende generale synode verslag te doen van hun handelingen.

10. Deputaten overleg eenheid
De synode overwoog
1.	dat de samenwerkingsgemeenten en samenwerkende gemeenten zijn gediend met gezamenlijke
adviezen en regelgeving betreffende kerkrechtelijke en kerkverbandelijke knelpunten binnen het
kader van de regelgeving van de drie kerkverbanden;
2.	dat de samenwerkingsgemeenten en samenwerkende gemeenten zijn gediend met regelmatig
overleg met deputaten die door de kerkelijke vergaderingen daartoe gemandateerd zijn;
3.	dat de samenwerkingsgemeenten, de samenwerkende gemeenten en de kerkverbanden zijn gediend met het ontwikkelen van visie op kerkelijke eenheid in de komende jaren;
4.	dat het document samenwerkingsgemeenten een goede handreiking geeft voor het beroepen van
een predikant, die zoveel als mogelijk overeenstemt met de regelgeving op dit gebied binnen de
drie kerkverbanden;
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en besloot
1. het werk van de DOE-groep – regelgeving, advisering en bezinning – te continueren;
2. het ‘Model voor plaatselijke regeling voor de roeping van een predikant’ in een samenwerkingsgemeente te aanvaarden.

11. Contact orgaan gereformeerde gezindte en het conventmodel
De synode besloot
1. te blijven participeren in het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG);
2.	uit te spreken dat het conventmodel een geschikt instrument kan zijn om de eenheid onder gereformeerde belijders te bevorderen;
3. deputaten op te dragen:
a.	het conventmodel nog meer concreet en praktisch uit te werken met in achtneming van de aandachtspunten a tot en met e uit het rapport van de desbetreffende synodale commissie van onderzoek en rapport;
b.	de classes te benaderen met de vraag om – in iedere particuliere synode – tot een pilot met betrekking tot het conventmodel te besluiten;
c. hierover te rapporteren aan de generale synode van 2019.

12. Raad van Kerken
De synode besloot
deputaten opnieuw op te dragen:
1.	in gezamenlijkheid met de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en zo mogelijk met de Hersteld Hervormde Kerk te zoeken naar een wijze van contact met de
Raad van Kerken op een lager niveau dan een lidmaatschap;
2.	aan de volgende generale synode te rapporteren of en hoe dat vorm kan krijgen op een wijze die
geen afbreuk doet aan het gereformeerde belijden.

13. Nationale synode en protestants forum
De synode besloot
1.	te blijven participeren in de activiteiten van de Nationale Synode en aan deputaten eenheid van de
gereformeerde belijders in Nederland ruimte te geven om te blijven deelnemen aan de stuurgroep;
2.	deze deputaten op te dragen het proces van de vorming van een eventuele federatie van kerken, bij
voorkeur in gezamenlijkheid met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken, kritisch te blijven volgen, voornamelijk met het oog op de Schriftuurlijke en confessionele basis van een dergelijke federatie.

64		

2017 - nr. 3

IX Financiën
De synode nam ten aanzien van de financiën van de kerken de volgende besluiten.

1. Totaal financieel beleid
De synode besloot
1.	dat zij alle rapporten van deputaatschappen behandelt en daarover de noodzakelijke besluiten
neemt met uitzondering van het goedkeuren van de begrotingen en het vaststellen van de minimumbijdragen die door de kerken aan de desbetreffende deputaatschappen moeten worden
afgedragen;
2.	dat bij voorkeur in de tweede vergaderweek maar uiterlijk in de derde vergaderweek zij de minimumbijdrage vaststelt die door de kerken aan de desbetreffende deputaatschappen moet worden
afgedragen en doet daarvan mededeling aan deze deputaatschappen en aan de kerken;
3.	dat deputaatschappen waarvoor een lagere minimumbijdrage is vastgesteld dan zij hebben gevraagd, gehouden zijn hun beleid op deze lagere bijdrage af te stemmen, hun begrotingen voor
de desbetreffende periode daaraan aan te passen en deze aangepaste begrotingen zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk 1 april 2017, in te dienen bij deputaten financiële zaken. Interen op het
vermogen beneden de daarvoor geldende norm is daarbij niet toegestaan;
4. uit te spreken dat erfstellingen, legaten en giften zonder last tot de gewone inkomsten behoren.

2. Reis- en verblijfkosten afgevaardigden synode
De synode besloot
		dat afgevaardigden alle reis- en overnachtingskosten kunnen declareren. Voor reizen geldt een
vergoeding van € 0,29 per kilometer. Wie meer dan vijfenzeventig kilometer enkele-reisafstand
moet overbruggen, mag voor noodzakelijke overnachtingen (aantal vergaderdagen min één) de
werkelijke overnachtingskosten in rekening brengen tot een maximum van € 75,- per overnachting
onder bijvoeging van de factuur. Het moderamen kan op verzoek van de regeling afwijken vanwege individuele factoren (bijvoorbeeld zeer grote afstand of gezondheidsproblemen).

3. Deputaten financiële zaken
De generale synode besloot
1.	de handelingen van deputaten goed te keuren en hen te bedanken voor de verrichte werkzaamheden;
2.	deputaten financiële zaken op te dragen de kerken en andere deputaatschappen te dienen met
een heldere lijst met financiële begrippen en hun verklaring en juiste toepassing;
3.	de tekst van de financiële bijlage bij de beroepsbrief (onderdeel van bijlage 51 K.O.) vast te stellen
conform bijlage 1 bij rapport 7 van commissie 6;
4.	deputaten financiële zaken, onderlinge bijstand en advies, emeritikas, zending en landelijk kerkelijk bureau opdracht te geven op basis van overleg en consensus één beleggingsstatuut op te
stellen dat voor alle deputaatschappen van toepassing wordt. Deputaten kunnen daarbij een of
meerdere beleggingsspecialisten raadplegen. Als in dat op die manier tot stand gekomen statuut
zou zijn opgenomen dat er sprake moet zijn van een centrale beleggingscommissie, dan kan die
georganiseerd en geactiveerd worden na toestemming van de volgende generale synode, mede
op grond van de ervaringen die in de komende periode worden opgedaan met het werken met
een beleggingsstatuut. Als het onverhoopt weer niet zou lukken te komen tot een gezamenlijk
beleggingsstatuut, wordt van elk van de genoemde deputaatschappen een verantwoording daarover verwacht in hun rapportage aan de volgende synode;
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5.	deputaten landelijk kerkelijk bureau op te dragen opnieuw een flyer te verzorgen waarin het werk
van de verschillende deputaatschappen wordt uitgelegd aan de leden van onze kerken;
6. in de zogenaamde decemberbrief op te nemen:
		 a.	vergoedingen communicatiemiddelen: vergoeding voor telefoon (vast en/of mobiel) en internet totaal € 40,- per maand (€ 480,- per jaar) (all-in);
		 b.	kosten voor nascholing ten dienste van de uitoefening van het ambt: de kosten voor nascholing
worden vergoed op declaratiebasis tot maximaal € 2.000,- per twee jaar.
		 c.	vergoeding reiskosten: de kosten die de predikant in zijn ambtsuitoefening voor vervoer maakt,
worden door de gemeente vergoed. De vergoeding is afhankelijk van het gebruikte vervoermiddel. Openbaar vervoer volledige vergoeding, auto € 0,29 per km;
		 d.	vergoedingen voor hulpdiensten (buiten eigen gemeente): preekdiensten € 90,-, en trouw- of
rouwdienst of andere dienst die een bijzondere voorbereiding vergt € 180,- per dienst. Het geven van catecheselessen € 45,- per les/groep. Het afleggen van pastorale bezoeken € 45,- per
uur;
7.	de quaestor op te dragen met ingang van het jaar 2016 voortaan jaarlijks een jaarrekening te laten
opmaken door het Dienstenbureau en deze te laten controleren en beoordelen door de aangestelde accountant;
8.	opdracht te geven aan deputaatschappen die geld hebben gestort in de kas van commissie partners zendingsgemeenten met ingang van 2017 jaarlijks een kascontrole te laten uitvoeren op de
juistheid en rechtmatigheid van de bestedingen van de commissie partners zendingsgemeenten;
9.	het bestaan van bestemmingsfondsen die ontstonden uit geoormerkte legaten met ingang van de
periode 2020-2022 buiten beschouwing te laten voor het bepalen van de minimumbijdragen;
10.	uit te spreken dat deputaten financiële zaken zich zullen beijveren voor een goede en open communicatie met de andere deputaatschappen en dit dan ook van die deputaatschappen te verwachten;
11.	op te dragen aan deputaatschappen die hun begroting delen met deputaten financiële zaken bij
het begin van een synodejaar ervoor te zorgen dat de rapportage aan deputaten financiële zaken
geheel gelijk is aan de rapportage aan de synode en het Dienstenbureau op te dragen de rapporten van kashoudende deputaatschappen en van de quaestor, zodra die ter beschikking komen
voor de afgevaardigden naar de generale synode, op dat moment tevens ter beschikking te stellen
van deputaten financiële zaken;
12.	akkoord te gaan met de samenvatting in het deputatenrapport, namelijk om de offerte van Visser
& Visser voor accountantscontroles voor alle kashoudende deputaatschappen voor de jaren 2016
tot en met 2018 voor een bedrag van ca. € 48.000,- (excl. TUA) te accepteren, en daarmee met de
opdracht aan de daar genoemde accountant tegen de vermelde kosten en het comitékarakter van
die samenvatting bij dezen op te heffen;
13.	alle kashoudende deputaatschappen decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en deputaten financiële zaken voor het uitgeoefende toezicht;
14.	opdracht te geven aan deputaten financiële zaken te onderzoeken hoe geregeld kan worden dat
vacante gemeenten een vergoeding betalen aan niet-vacante gemeenten voor de te betalen pensioenpremies die recht doet aan de notie dat predikanten deels ook werken voor of ten behoeve
van die vacante gemeenten;
15.	opdracht te geven aan deputaten emeritikas om de predikanten (geanonimiseerd) te informeren
over de uitkomsten van de enquête inkomenspositie predikanten;
16.	opdracht te geven aan deputaten financiële zaken om in samenwerking met deputaten onderlinge
bijstand en advies, en deputaten emeritikas zich nader te bezinnen op de enquête inkomenspositie predikanten en te bezien of de uitkomsten vragen om maatregelen, en daarover uitgebreider te
rapporteren, zo mogelijk nog aan deze synode;
17.	deputaten kerkjeugd en onderwijs de opdracht te geven de cijfers van de beide jeugdwerk-organisaties te verwerken in hun rapportage aan de generale synode;
18.	betrokken deputaatschappen nogmaals te wijzen op eerdere synodebesluiten om vijf procent van
geoormerkte giften en projectinkomsten te mogen gebruiken voor algemene kosten en indien zij
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dit niet doen hun beleid hierin toe te lichten aan de volgende synode;
19. om
	 de commissie kleine kerken op te dragen onderzoek te doen naar de bekostiging van de nascholing van predikanten;
20.	alle genoemde deputaatschappen opdracht te geven over de bovengenoemde opdrachten te rapporteren aan de synode van 2019;
21. de term ‘omslag’ te vervangen door ‘minimumbijdrage’ in de acta en het besluitenboekje;
22. opnieuw deputaten te benoemen;
en verder
23. deputaten financiële zaken te vragen:
a. 	de accountant bij de controle van de rapportage van de quaestor tevens een managementletter
op te laten stellen;
b. daarover een jaarlijks gesprek te voeren met de quaestors.

4. Quaestoraat generale synode
De synode besloot
1. de handelingen van de quaestors goed te keuren en hen hartelijk te danken voor hun werkzaamheden;
2. de quaestor en alle niet-kashoudende deputaatschappen decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid en deputaten financiële zaken voor het uitgeoefende toezicht;
3. artikel 26 uit het huishoudelijk reglement te laten vervallen en de quaestor op te dragen om in
2019 de tijdschema’s en andere aanwijzingen voor het opstellen van rapportage en begroting te
volgen zoals die gelden voor kashoudende deputaatschappen;
4. de quaestor op te dragen om samen met de niet-kashoudende deputaatschappen en het Dienstenbureau de wijze van administratie zodanig aan te passen dat er jaarlijks een staat van baten en
lasten kan worden gerapporteerd op het niveau van de begrotingsposten, zodat de synode daarop
sturing kan geven, waartoe deputaatschappen afwijkingen van de begroting zullen motiveren;
5. de quaestor te vragen om te streven naar een eenvoudiger structuur van de rapportage;
6. de quaestor te vragen de werkverdeling met de tweede quaestor zo in te richten dat de tweede
quaestor in geval van nood het werk snel kan overnemen;
7. deputaten financiële zaken te vragen:
a. de accountant bij de controle van de rapportage van de quaestor tevens een managementletter
op te laten stellen;
b. daarover een jaarlijks gesprek te voeren met de quaestors;
8. het Dienstenbureau en deputaten vertegenwoordiging op te dragen:
a. om voor de publicatie van de acta zo mogelijk gebruik te maken van Printing on Demand (PoD);
b. de daarvoor benodigde PDF-document beschikbaar te stellen aan de kerken als te downloaden
document;
c. in overleg met deputaten kerkorde en kerkrecht vooraf te onderzoeken of een alternatief mogelijk is voor het aan elke kerkenraad toesturen van acta op papier (artikel 4C van het huishoudelijk
reglement);
d. verslag te doen van de ervaringen met PoD en – indien deze positief zijn – dit naar eigen goeddunken ook vast toe te passen op andere drukwerken vanuit deze synode zoals kerkorde of
formulieren;
9. de minimumbijdrage voor de generale synode voor de jaren 2017 tot en met 2019 vast te stellen
op € 2,90 per (doop)lid per jaar;
10. opnieuw een eerste en tweede quaestor te benoemen;
en verder
11. de quaestor op te dragen met ingang van het jaar 2016 voortaan jaarlijks een jaarrekening te laten
opmaken door het Dienstenbureau en deze te laten controleren/beoordelen door de aangestelde
accountant.
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5. Minimumbijdragen
De synode besloot
1.	opdracht te geven aan een in te stellen commissie om kerkenraden te voorzien van materiaal, ideeën en dergelijke, waarmee kerkleden toegerust en gestimuleerd kunnen worden tot grotere offervaardigheid en dit, of een eerste aanzet daartoe, op korte termijn ter beschikking te stellen, zodat
wellicht al in 2017 de eerste bijdrageverhogingen verwacht mogen worden. Waar mogelijk dit uit te
voeren in samenwerking met de commissie inzake herbezinning op steun aan kleine kerken;
2.	opdracht te geven aan deputaten diaconaat in de begroting voor legaten en giften uit te gaan van
een bedrag van € 40.000,- per jaar;
3.	akkoord te gaan met een per eind 2019 lager dan bedoeld eigen vermogen voor de kassen buitenlandse zending (-29% of beter), en kerkjeugd en onderwijs (-25% of beter);
4.	voor de andere kassen akkoord te gaan met een omvang van het eigen vermogen per eind 2019 dat
zich bevindt in een bandbreedte van plus of min 20% van het bedoelde eigen vermogen;
5.	de minimumbijdragen vast te stellen volgens de kolom ‘basisomslag’ in bijlage 2 van het eerste
desbetreffende rapport van de synodale commissie van onderzoek en rapport, tot een totaal van
€ 69,80, en tevens om de kerken hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen met een uitleg
van de redenen hiervoor, volgens de briefsuggestie in bijlage 2 van het derde desbetreffende rapport van de bovengenoemde commissie. De minimumbijdrage per kas is dan als volgt:
Theologische Universiteit
studiefonds
geestelijke verzorging varenden
kerkjeugd en onderwijs
pastoraat in de gezondheidszorg
onderlinge bijstand en advies
evangelisatie
kerk en Israël
buitenlandse zending
diaconaat
totaal kerkelijke kassen
emeritikas
totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,95
1,70
1,35
4,00
1,45
2,75
4,00
1,40
11,20
3,55
39,35
30,45
69,80

6. alle kashoudende deputaatschappen:
a. te informeren over de voor hen vastgestelde minimumbijdragen per lid/dooplid per jaar;
b.	te machtigen tot het doen van geraamde uitgaven binnen de (al dan niet) gecorrigeerde begrotingen (zie het rapport over het totale financiële beleid van de desbetreffende commissie van
onderzoek en rapport);
7.	alle niet-kashoudende deputaatschappen te informeren over de goedkeuring van hun begroting en
hen te machtigen geraamde uitgaven te (laten) doen binnen deze vastgestelde begroting;
8.	de volgende regeling te treffen om tegemoet te kunnen komen aan situaties waarin een lokale kerk
te maken heeft met ernstige tijdelijke liquiditeitsproblemen:
a.	de manager van het Dienstenbureau heeft de bevoegdheid om, na overleg met voorzitters van
deputaten landelijk kerkelijk bureau en deputaten financiële zaken, een kerkelijke gemeente gedeeltelijk uitstel van betaling voor de minimumbijdrage voor kerkelijke kassen te verlenen;
b.	deputaten landelijk kerkelijk bureau bewaken daarbij dat de liquiditeit van het landelijk kerkelijk
bureau zelf niet in gevaar komt;
c.	deputaten landelijk kerkelijk bureau beoordelen of het liquiditeitsprobleem inderdaad van tijdelijke aard is en welke periode daarmee gemoeid zal zijn. Bij structurele problemen (gevaar voor
continuïteit) is overleg met deputaten onderlinge bijstand en advies de te kiezen weg;
d. het uitstel betreft een vooraf af te spreken aantal jaren;
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e.	de omvang van het uitgestelde bedrag is als regel minimaal € 5.000,- en maximaal 25% van de
vastgestelde minimumbijdrage;
f.	over het uitgestelde bedrag is een rente verschuldigd die gelijk is aan het rentepercentage dat
wordt ontvangen voor geld dat op de centrale rekening van het Dienstenbureau staat;
9.	alle kashoudende deputaatschappen op te dragen de minimumbijdragen die deze deputaatschappen voorstellen aan de generale synode 2019 (voor de periode van 2020-2022) vast te stellen met
inachtneming van de volgende drie factoren:
a. de inflatiecorrectie die door deputaten financiële zaken eind 2018 wordt bekendgemaakt;
b. de hoogte van het vermogen conform de daartoe bepaalde regeling en hoogten;
c.	nieuw beleid kan uitsluitend worden overwogen in het kader van het verminderen of afbouwen
van bestaand beleid.

6. Kashoudende deputaatschappen
De synode besloot
1.	alle kashoudende deputaatschappen op te dragen de minimumbijdragen die deze deputaatschappen voorstellen aan de generale synode 2019 (voor de periode van 2020-2022) vast te stellen met
inachtneming van de volgende drie factoren:
a. de inflatiecorrectie die door deputaten financiële zaken eind 2018 wordt bekendgemaakt;
b. de hoogte van het vermogen conform de daartoe bepaalde regeling en hoogten;
c.	nieuw beleid kan uitsluitend worden overwogen in het kader van het verminderen of afbouwen
van bestaand beleid;
2. 	op te dragen aan deputaatschappen die hun begroting delen met deputaten financiële zaken bij
het begin van een synodejaar ervoor te zorgen dat de rapportage aan deputaten financiële zaken
geheel gelijk is aan de rapportage aan de synode en het Dienstenbureau op te dragen de rapporten
van kashoudende deputaatschappen en van de quaestor, zodra die ter beschikking komen voor
de afgevaardigden naar de generale synode, op dat moment tevens ter beschikking te stellen van
deputaten financiële zaken;
3.	opdracht te geven aan deputaatschappen die geld hebben gestort in de kas van commissie partners
zendingsgemeenten met ingang van 2017 jaarlijks een kascontrole te laten uitvoeren op de juistheid en rechtmatigheid van de bestedingen van de commissie partners zendingsgemeenten.

7. Decharge
De synode besloot
	de quaestor en alle niet-kashoudende deputaatschappen decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid en deputaten financiële zaken voor het uitgeoefende toezicht.

8. Giften en projectinkomsten
De synode besloot
	betrokken deputaatschappen nogmaals te wijzen op eerdere synodebesluiten om 5% van geoormerkte giften en projectinkomsten te mogen gebruiken voor algemene kosten en indien zij dit niet
doen hun beleid hierin toe te lichten aan de volgende synode.

9. Generale synode 2019
De synode besloot
	Dordrecht-Centrum en -Zuid aan te wijzen als roepende kerken van de generale synode die Deo
Volente wordt gehouden in 2019-2020.
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X Benoemingen
De synode deed de volgende benoemingen.

A. Deputaatschappen met particulier-synodale gedeputeerden
1. Theologische Universiteit
		 1.1. Curatorium
				
ds. G. van Roekel (primus-secretaris); ds. P.D.J. Buijs (secundus-secretaris).
		 1.2. Raad van toezicht
				ds. R.W.J. Soeters (voorzitter); mw.drs. E.J. van Dijk, Veenendaal; prof.dr.ir. K. van Breugel,
Delft; T. Loonstra RA, Boelenslaan; mr. H.M. Oevermans, Bennekom. Secundi: mr. H. Bruggeman, Dordrecht; P.J. Klumpenaar RA, Veenendaal; prof.dr.ir. J. Meijer, Hengelo (Ov.).
		 1.3. Studiefonds
				
J. Mauritz, Naarden (penningmeester); ds. G. Vos; J.C. Westeneng, Soest.
2. Kerk en Israël
		ds. A.J. van der Toorn (eerste secretaris); P.A.J. Pruijssers MBA, Sprang-Capelle (eerste penningmeester); ds. A.D. Fokkema (tweede secretaris); C. Hegi, Middelburg (tweede penningmeester); dr. B.T.
Wallet, Amsterdam (adviseur).
3. Buitenlandse zending
		ds. H. Korving (voorzitter); ds. E. Everts (secretaris); mw.dr. C. Mazereeuw-van der Duijn Schouten,
Opperdoes (penningmeester); ds. A. Hakvoort (lid moderamen); R. Hoogendoorn, Ridderkerk; H.
Lukens, Enschede-Oost.
4. Evangelisatie
		ds. J. Nutma (voorzitter); drs. B. van Amerongen, Hooglanderveen (penningmeester); ds. D. Dunsbergen; ds. J. Germs; ds. R.G. den Hertog; ds. W.J. Plantinga; L. Voorthuijzen, Sliedrecht. Secundi: mr.
J. van der Bent, Breda; E. van de Burgt, Dordrecht; ds. M. Hogenbirk; dr. G.-J. Roest, Amsterdam; drs.
M.A. van Vught RA, Woudenberg.

B. Generale deputaatschappen
5. Emeritikas
		ds. N. Vennik (voorzitter); I.L. Stolk, Rotterdam (secretaris); N. Bokhorst AC, Rotterdam (eerste penningmeester); N. van den Berg AA, Vlaardingen (tweede penningmeester); T. Loonstra RA, Boelenslaan (tweede voorzitter); drs. I. Bos, Veenendaal; F.F. Risselada, Haringhuizen. Secundi: D. van der
Linden, Oud-Beijerland; A. Stomphorst, Baarn.
6. Onderlinge bijstand en advies
		O. Zuidema, Groningen; G. Noorlandt, Veenendaal (secretaris); J. Verhoef, Rijnsburg; A.T. Boogert,
Goudriaan; M.C. Cornet, Dordrecht; A. Donker, Nieuwland; mw. H.R. Hakvoort-Koelewijn; J. van der
Veen, Dokkum; G. Wolters, Kampen. Secundi: L. van Garderen, Hilversum; E.J. van Genderen, Sliedrecht; C. de Jong, Bunschoten; P. Leeuwesteijn, Sliedrecht; mw. E.M. Wiegman, Alphen a/d Rijn.
7. Kerk en media
		ds. W. de Bruin; G. Last, Leeuwarden; ds. E.J. van der Linde; drs. J.N. Noorlandt, Rhenen. Secundus:
prof.dr. A. Huijgen.
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8. Geestelijke verzorging van varenden
		ds. W. W. Nijdam (voorzitter); drs. M.H. Baan, Dirksland (secretaris); J. Mauritz, Naarden (penningmeester); ds. J. Breman; ds. W.J.A. Ester; W. Mol, Tholen.
9. Geestelijke verzorging van militairen
		ds. H. de Bruijne; H.J. van Vulpen, Utrecht (secretaris); A. van Klaarbergen, Zwolle (penningmeester);
B.J. Nuberg, Ermelo.
10. Kerkjeugd en onderwijs
		drs. J. den Besten, Sliedrecht; drs. G.A. Bolink RA, Vianen; mw. M.L. Bos-Valkenburg, Veenendaal; ds.
J. W. Moolhuizen; ds. H. Peet; mw. I.N. Voorthuijzen-den Dekker, Sliedrecht; ds. J. van Walsem.
11. Pastoraat in gezondheidszorg
		prof.dr. M. den Heijer, Bennekom; C. Ippel, Wierden; mw. C. Joolink-Manneke, Overberg; mw. J.
Overeem-Prins, Renswoude; L. Stoter, ’s-Gravendeel; mw. E. Weide, Ede; ds. A.C. van der Wekken.
12. Diaconaat
		ds. M. Visser (voorzitter); drs. C. Mulder-van Valen, Ermelo (secretaris); ds. H. Carlier (penningmeester); P.Y. Hut, Zoetermeer; ds. A. Jansen; B.W.C. Moolhuizen, Erica; B. Vianen, Goutum; mw. E.J. Wessels-Schuurman, Veenendaal.
13. Redactie De Wekker
		ds. A. Versluis (hoofdredacteur); ds. H.K. Sok (eindredacteur); mw. H. Bal-Dieleman, Wageningen;
D.A. van den Bosch, Alpen a/d Rijn; ds. A.Th. van Olst; mw. A.T. Peet-Vreman, Bunschoten; dr.ir. J.A.
Voorthuijzen, Kampen.
14. Redactie Jaarboek
		ds. D. Quant; ds. R.W.J. Soeters; ds. H.J.Th. Velema. Secundus: mw. B. Bikker, Leiden; ds. G.P.M. van der
Linden.
15. Kerkorde en kerkrecht
		ds. J. Bosch; ds. H. van Eeken; ds. H. Peet; mw.drs. M. Renkema-Hoffman, Hilversum; mr. J. C. Tebrugge, Spijkenisse; ds. H.J.Th. Velema; ds. C. Westerink. Adviseurs: ds. D. Quant; prof.dr. H.J. Selderhuis.
16. Contact met de overheid
		prof.dr. T.M. Hofman (voorzitter); V. J. M. van Arkel, Scherpenzeel (secretaris); P.J. Aalbersberg, Zwolle; ds. A. Hakvoort; ds. C.A. den Hertog; prof.dr. M.J. Kater; J.P. Tanis, Sliedrecht; mr. A.H. van Wijk,
Krimpen a/d IJssel.
17. Eenheid gereformeerde belijders
		ds. W. van ’t Spijker (voorzitter); ds. W.J.A. Ester; prof.dr. M. den Heijer; dr. ir. J.A. Pals, Veldhoven;
ds. G.R. Procee; T. van Staveren, Barendrecht; ds. A.C. Uitslag; ds. A.G.M. Weststrate; ds. D. van der
Zwaag.
18. Buitenlandse kerken
		ds. L.A. den Butter (voorzitter); ds. J.W. Wüllschleger (secretaris); prof.dr. A. Huijgen, ds. W.N. Middelkoop; ds. F.W. van der Rhee; ds. S.P. Roosendaal; ds. P.W.J. van der Toorn. Secundus: ds. C.H. Legemaate.
19. Vertegenwoordiging van de kerken
		 ds. P.D.J. Buijs (voorzitter), ds. C. Westerink (secretaris), ds. J.G. Schenau, ds. D.J. Steensma.
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20. Financiële zaken
		A. van Veenhuisen, Putten (voorzitter); drs. O.H. Bouwman RA, Zwolle; C.J. Bijdevaate, Haarlem; A.W.
Donker, Dronten; G.A. Werkman RA, Apeldoorn; drs. M. Hoefnagel RA, Urk.
21. Landelijk kerkelijk bureau
		drs. B. van Amerongen, Hooglanderveen (voorzitter); dr.ir. D.J. van Zoelen, Culemborg (secretaris);
mw. H.R. Hakvoort-Koelewijn, Spakenburg (penningmeester).
22. Kerkelijke archieven
		L. van Beveren, Noord-Scharwoude; ds. A. Hakvoort; ds. H. Peet; mw. R. Westerveld-Lensink, Aalten;
ds. H.J.Th. Velema.
23. Eredienst
		D. Bal, Wageningen; ds. H. Fahner; ds. M. Groen; ds. J.J. Lof; ds. D.J.K.G. Ruiter; K.A. Visser, Naaldwijk.
Adviseur: ds. C.J. Droger.
24. Voortijdige ambtsbeëindiging predikanten
		ds. R. Bikker (voorzitter); M.N. den Harder, Soest; mr. M. Morren, Zwolle; ds. M. Oppenhuizen; drs. A.J.
van der Wekken, Leerdam.

C. Diversen
25. Quaestoraat van de generale synode
		J. Lokhorst, Nunspeet (eerste quaestor); E.M. de Graaf AA, Nunspeet (tweede quaestor).
26. Vertrouwenscommissie predikanten
		ds. C. Westerink (voorzitter); L. Stoter, ‘s-Gravendeel (secretaris); ds. J. M.J. Kieviet; ds. D. Quant; T. van
Staveren, Barendrecht. Secundi: ds. P.D.J. Buijs; ds. G. van Roekel; dr.ir. J.A. Voorthuijzen, Kampen.
Adviserende leden: A.K.C. Quist, Tollebeek; drs. A. van Schothorst, Urk. Secundus: A.J. Dorst, Nieuwerkerk aan de IJssel.
27. Commissie seksueel misbruik
		ds. P.J. den Hertog; drs. A. Heijstek, Veenendaal; mw. S. Rustenburg-van de Poppe, Zoetermeer; mw.
drs. A.W. Westerveld, Hegebeitum.
28. Commissie landelijke kerkendag
		ds. E. Everts (voorzitter); ds. W. de Bruin; mw.drs. G.L. Fokkema-van Drongelen, Kerkwerve; E.M. de
Graaf AA, Nunspeet; mw. K.J. Oosterbroek, Houten; mw. E. Spiering-de Hek, Utrecht.
29. Commissie partners zendingsgemeenten
		E.C. Bin, Zierikzee (voorzitter); ds. H.J.Th. Velema (secretaris); G. Noorlandt, Veenendaal (penningmeester).
30. Commissie kleine kerken
		ds. J.G. Schenau (samenroeper); A.J. de Vuyst, Nieuw-Vennep (rapporteur); ds. C. van Atten; J.J.
Eberwijn, Zoetermeer; J. Koning, Goes; ds. F.W. van der Rhee; H.J. Sok, Winsum.
31. Commissie offervaardigheid
		A.J. de Vuyst, Nieuw-Vennep (samenroeper); P. Brands, Urk; mw. W.E.A. van der Horst-Schouten,
Bennekom; ds. E.J. van der Linde; ds. G.J. Post.
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32. Taakgroep beroepingswerk
		ds. H. van den Heuvel (samenroeper); ds. J.L. de Jong (rapporteur); T. van Staveren, Barendrecht; ds.
M.B. Visser. Secundi: ds. D.J.T. Hoogenboom; A. Kok, Veenendaal.
33. Taakgroep homoseksualiteit en homoseksuele relaties
		ds. C. Westerink (samenroeper); mw.drs. P.D. Baarda, Zeist; drs. A. Heijstek, Veenendaal; ds. J.M.J.
Kieviet; ds. A.Th. van Olst; ds. J.W. van Pelt; ds. S.P. Roosendaal; ds. D. J. Steensma.
34. Commissie ambten
		prof.dr. H.J. Selderhuis (samenroeper); mw.drs. M. Renkema-Hoffman, Hilversum (rapporteur); ds.
A.A. Egas; ds. R.G. den Hertog; prof.dr. T.M. Hofman.
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