
 
 

Besluitenlijst van de generale synode d.d. 14 en 15 november 2019 
 

Benoemingen 
● Tot preses van het moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk is gekozen: 

- ds. M.C. Batenburg 
● Tot lid van het Generaal College voor de Ambtsontheffing zijn benoemd: 

- dhr. F.A.J. Groenendijk 
- mw. ds. A.T. Metz-Brink 

● Tot lid van het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen zijn 
benoemd: 

- dhr. W. Pot 
- mr. C. van Viegen 

● Tot lid van de Generale Raad van Advies is benoemd: 
ds. P.A. Verbaan 

● Tot lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerde Belijden is benoemd: 
ds. M.J. Tekelenburg 

● Ingestemd is met de voorgenomen benoeming van dr. C.P. Boele tot lid van het college van 
bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit. 

 
  Vaststelling beleidskader kerngemeenten (LWK 19-05) 

De generale synode heeft kennis genomen van: 
1. de aanbiedingsbrief van het moderamen d..d. 10 oktober 2019, met als bijlagen de concepten 

van) 
- het Beleidskader voor kerngemeente;  
- twee bijlagen bij het beleidskader, te weten 

1) Tien essenties van kerk-zijn; 
2) Inventarisatie afwijkingen kerkorde en generale regelingen 

                   2. Het rapport van de Commissie van Rapport LWK d.d. 28 oktober 2019  
                   3. Het advies van de generale Raad van Advies d.d. 31 oktober 2019 
 
                  De generale synode overweegt, mede gelet op haar eerdere besluiten naar aanleiding van het  
                  rapport ‘Mozaïek van kerkplekken’ van 26 april en 22 juni 2019. 
  

1. Het Beleidskader voor kerngemeenten met de bijbehorende documenten laat zien hoe een 
kerngemeente invulling dient te geven aan de kerkordelijke taken en verplichtingen (als 
genoemd in ord. 2-5-2) en is daarmee een goede uitwerking van de eerdere besluiten van de 
synode;  

2. in het Beleidskader is vermeld, dat de leergemeenschap van kerngemeenten één persoon uit 
haar midden afvaardigt naar de generale synode als adviseur namens de kerngemeente en één 
als gast van de synode; de synode dient hier zelf toe te besluiten en het verdient aanbeveling 
dit op te nemen in de huishoudelijke regeling;  
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De generale synode besluit: 
1. het Beleidskader voor kerngemeenten met de bijbehorende documenten te aanvaarden 

als uitwerking van de zaken waaraan een nieuwe kerkplek, als bedoeld in ‘Mozaïek van 
kerkplekken’, dient te voldoen om opgenomen te worden als kerngemeente, zijnde een 
buitengewone gemeente in de zin van ord. 2.5.2, van de kerk; met inachtneming van de 
ter vergadering aanvaarde amendementen en door het moderamen gedane 
toezeggingen;  

2. het moderamen op de dragen de Dienstenorgansitie te verzoek kerkplekken die 
kerngemeente willen worden zo te begeleiden dat er aan de synode een verzoek wordt 
voorgelegd dat voldoet aan het Beleidskader; 

3. ermee akkoord te gaan dat de leergemeenschap van kerngemeenten één persoon uit 
haar midden afvaardigt naar de generale synode als adviseur namens de 
kerngemeente en één als gast van de synode nen het moderamen op te dragen de 
huishoudelijke regeling van de synde op dit punt aan te passen; 

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

‘Werk aan de schuilplaats!’ (LWK 19-04) 
(Evaluatie van de nota ‘Schuilplaats in de wildernis? van januari 1999 over kerkelijk beleid  

              rond seksueel misbruik, en aanbevelingen voor toekomstig beleid) 
 

De generale synode heeft kennis genomen van: 
                   1.  De nota ‘Werk aan de schuilplaats!’van november 2019; 
                        deze bevat 
                        - een evaluatie van de nota ‘Schuilplaats in de wildernis?, de nota die de toenmalige  
                          triosynode van de Samen-op-Wegkerken in januari 1999 aanvaardde, en het kerkelijk  
                          beleid rond seksueel misbruik betrof,  
                        - aanbevelingen voor toekomstig beleid. 
                  2.  Het rapport van de Commissie van Rapport LWK d.d. 4 november 2019 
                  3.  Het advies van de Generale Raad van Advies d.d. 6 november 2019. 
 
                   De generale synode overweegt: 
                   1. De nota geeft een goede evaluatie van de nota van 1999 en van wat sindsdien in de kerk is  
                       gebeurd te uitwerking van de toenmalige voorstellen;  
                  2. De nota bevat tevens goede aanbevelingen voor wat er nu verder moet gebeuren;  
                  3. De kernuitspraken van de Triosynode van 1999 gelden nog steeds en dienen herhaald te worden  
                      (zie beslispunt A);  
 
                   De generale synode besluit: 
               A. te bevestigen wat de Triosynode in 1999 uitsprak, te weten: 

● seksueel misbruik is zonde; kwaad in Gods ogen en onrecht tegenover de medemens; 
● de kerk dient onomwonden te kiezen voor de slachtoffers van seksueel misbruik. 
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                    en B, overeenkomstig de aanbevelingen in de nota, het moderamen opdracht te geven 
 

     I. het bestuur van de Dienstenorganisatie te verzoeken (besluitpunten corresponderen met  
        aanbevelingen) 
 

1. door geëigende middelen gemeenten te stimuleren te komen tot plaatselijk beleid inzake veilig 
omgaan met elkaar; het met aandacht selecteren van vrijwilligers en het hanteren van een 
gedragscode;  

2. … (zie hierna); 
3. de protocollen die behoren bij de ‘Nota protocollen daderbeleid’ te evalueren, samen met de 

betrokken instanties, waaronder de BCGA;  
4. uit te werken welke taken, genoemd in de nota, als passen bij diens regiefunctie, aan de 

classispredikant kunnen worden toevertrouwd; 
5. in samenspraak met de college voor het opzicht 

A) voorstellen te formuleren tot ververbetring van de tuchtprocedure met betrekking tot 
seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties;  
waaronder de realisatie van een ‘interclassicaal college (of kamer) voor deze zaken; 
en deze voorstellen voor te leggen aan het generale college voor de kerkorde (GCKO) 
alsmede, B) te komen tot beleid over de omgang met slachtoffers tijdens en na een 
procedure bij een college voor het opzicht; 

      6.   te regelen, dat de opzicht jurisprudentie, met name die met betrekking tot seksueel misbruik in  
                         pastorale en gezagsrelaties, beschikbaar komt voor de opzicht colleges, zulks ten dienste van  
                         de  kwaliteit van het kerkelijk opzicht;  
       7.   maatregelen te nemen ter bevordering van de publieke bekendheid dat derden referenties  
                         kunnen opvragen bij de kerk (het moderamen, c.q. de afdeling Kerk en Werk van de  
                         Dienstenorganisatie), indien zij een (voormalig) predikant of kerkelijk werker een dienstverband  
                         willen aanbieden;  
                   8.  in daarvoor relevante programmaś een cultuur van openheid binnen de kerk te bevorderen,  
                        zodat slachtoffers van seksueel misbruik in pastorale relaties, slachtoffers van incest en ander  
                        seksueel geweld ervaren dat zij gekend en erkend worden, en daarbij aanwijzingen te  

 formuleren voor nazorg van slachtoffers;  
                   9.  zorg te dragen voor voortgaande theologische bezinning en leren in de gemeente rond themaś  
                        die betrekking hebben op macht en seksueel misbruik, mede in overleg met de opleidingen; 
                 10.  te komen tot een vijfjaarlijkse evaluatie van het kerkelijk beleid inzake seksueel misbruik;  
 
                  en tevens 
 
                 II. het generale college voor de kerkorde te verzoeken een voorstel te doen aan de generale (of  
                     kleine) synode voor 
  
                   1. een regeling die gemeenten verplicht tot aanstelling van gekwalificeerde vertrouwenspersonen  
                       per gemeente of per ring van gemeenten;  
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                   2. een regeling die de verplichting inhoudt dat predikanten en kerkelijk werkers, verbonden aan een  
                       gemeente, alsmede vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare mensen werken of  
                       leidinggevende taken hebben, een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen; 
                   3. en tenslotte allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest. 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 


