
Genomen besluiten tijdens de vergadering van de Generale Synode op 21 en 22 april 2022

1) Benoemingen:

- Bestuur Dienstenorganisatie
● drs. J.M. van Lieshout is aangewezen als secretaris van het bestuur

- Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB)
● J. Mulder is benoemd als lid van dit college
● J. van der Bij is benoemd als lid van dit college

- Generaal College voor het Opzicht (GCO)
● drs. E. de Jong is benoemd als deskundige SMPR van dit college
● mr. G.W. Weenink is benoemd als lid van dit college

- PThU
De generale synode heeft ingestemd met de voorgenomen benoemingen van:

● Dr. E. van ’t Slot als hoogleraar Beroepsvorming en spiritualiteit
● Dr. E.P. Schaafsma als hoogleraar Theologische Ethiek
● Dr. H. Rijken als universitair docent Theologie en de kunsten in het bijzonder de

kerkmuziek

- Moderamen generale synode
● mevrouw ouderling J. Aantjes is benoemd tot lid van het moderamen als assessor III

2) Besluit Huishoudelijke Regeling - vervolg -  (LWK 22-03)

De synode heeft besloten tot het schrappen van art. 4 lid 4 van de instructie voor de commissies van
rapport (bijlage 1 bij de huishoudelijke regeling).
Verder heeft de synode besloten de verwerking van de overige nog openstaande kleine punten te
mandateren aan het moderamen, dat de synode daarover schriftelijk zal informeren; indien deze
wijzigingen nog vragen oproepen bij de synodeleden zullen deze alsnog geagendeerd worden.

3) Besluit inzake toekomstige locatie van de PThU (LWK 22-01)

De generale synode besluit:

1. in te stemmen met het besluit van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de
PThU dat de toekomstige vestigingsplaats van de PThU Utrecht zal zijn en dat de PThU verder
in overleg treedt met de overheid teneinde dit besluit te effectueren;

2. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de PThU worden opgeroepen om,
ondanks fysieke ontvlechting, samenwerking te blijven zoeken met VU en RUG en in het
bijzonder waar het de toekomstige representatie in de opleiding van alle modaliteiten binnen de
Protestantse Kerk betreft;

3. het moderamen op te dragen de synode geïnformeerd te houden over de verdere gang van
zaken en haar te zijner tijd een wijzigingsvoorstel voor GR 14-1-1 voor te leggen;

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



4) Agendapunt 13: Kerkordezaken / GCKO  - besluiten

1. Ord. 4-10 (aanpassing consulentsregeling) (GS 22-05)

Notitie GCKO: Gevolgen wijziging omslagregeling

Besluit:   de voorgestelde wijzigingen van ord. 4-10, leden 1 tm 4 is unaniem aangenomen. Met dien
verstande dat in lid 4 achter “breed moderamen”  is toegevoegd “van de classicale vergadering”.

Tevens besloot de generale synode toepassing te geven aan de mogelijkheid dat over deze wijziging
geen consideratieronde behoeft te worden gehouden, zodat deze wijziging definitief is vastgesteld.

Het moderamen heeft toegezegd dat over de nu geldende consulentsregeling de gemeenten zullen
worden voorgelicht.

2. GR 7 (verkiezing classicale vergadering) (GS 22-06)

Voorstel GCKO verduidelijking GR 7-3-1b

Besluit:  de voorgestelde wijziging van GR 7-3-1b is aangenomen met dien verstande dat “de
ambtsdragers” is gewijzigd in “degenen”.

3. GR 10-5 (preekconsenten) (GS 22-07)

Notitie voorstel wijziging GR 10-5 1 en 2

Besluit:  De voorgestelde wijzigingen zijn aanvaard met dien verstande dat:

- In lid 1 de woorden “de Protestantse Theologische Universiteit” zijn vervangen door
- “een door de kerk erkende opleiding”.

- In lid 2 de tekst als volgt is vastgesteld “…..vergezeld te gaan van het bewijs dat betrokkene
met goed gevolg de opleiding tot predikant heeft gevolgd, dan wel het bewijs dat betrokkene
predikant van de kerk is geweest.   De scriba van de kleine synode doet navraag bij het breed
moderamen van de classicale vergadering, waartoe de gemeente behoort waarbij betrokkene
als lid is ingeschreven, of er feiten of omstandigheden bekend zijn die de kleine synode dient
mee te wegen bij de te nemen beslissing”.

(De laatste zin “wanneer iemand die van het ambt van predikant is ontheven ……. kan worden
geopend”  is ongewijzigd vastgesteld.)

5) Besluit bij Eindrapport werkgroep onderzoek - Geroepen om te dienen (LWK
22-02)

De generale synode besluit:

1. dat het rapport Geroepen om te dienen dienstbaar is aan het brede gesprek rondom
toekomstgericht kerk-zijn en de ambtsvisie zoals is verwoord in de ‘Notitie vervolg rapport
ambtsvisie’

2. dat het rapport Geroepen om te dienen mede als uitgangspunt geldt voor de werkgroep
beroepsprofielen (fase 2) en de werkgroepen in de daaropvolgend fase 3);

3. het moderamen op te dragen het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken
a) te onderzoeken welke maatregelen getroffen zouden moeten worden om in de toekomst te
voorzien in voldoende voorgangers en om vernieuwende wegen voor lokaal kerk-zijn mogelijk
te maken;
b) hierover aan de synode te rapporteren.



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


