
Genomen besluiten tijdens de vergadering van de Generale Synode op 11 en 12 november
2022

1) Benoemingen:

- Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB)
● De heer C.J Struijk is benoemd als lid van dit college
● Mevrouw S. Pielaet is benoemd als toegevoegd lid namens classis Delta van dit college

- Generaal College voor de kerkorde (GCKO)
● mr. M.C. van der Klooster is benoemd als lid van dit college
● ds. W. van der Schee is benoemd als lid van dit college

- Generale Raad van Advies (GRA)
● dr. M.C.M. Klomp is benoemd als lid namens de PThU van dit college
● ds. T. de Ridder is benoemd als categoriaal predikant van dit college
● de heer J. Wienen is benoemd als lid van dit college

- PThU
● mr. J.P.H. Donner is herbenoemd als lid en voorzitter van de RvT van de PThU

2) Besluit inzake ‘Speelruimte gezocht - Protestantse visie op kerkgebouwen’ (LWK
22-09)

De generale synode heeft kennis genomen van:

1. het rapport ‘Speelruimte gezocht - Protestantse visie op kerkgebouwen’
2. de oplegbrief van het moderamen d.d. 13 oktober 2022
3. het rapport van de Commissie van Rapport LWK d.d. 3 november 2022
4. het advies van de generale raad van advies d.d. 3 november 2022

De generale synode overweegt:

1. Het is belangrijk dat gemeenten van de Protestantse Kerk een visie kunnen
formuleren op bezit en gebruik van hun kerkgebouw(en). Dit helpt hen in contacten
met de overheid en maatschappelijke partners, maar ook bij het formuleren van het
eigen beleid van de gemeente.

2. Het rapport geeft een goede en actuele visie op de betekenis en het gebruik van
kerkgebouwen binnen de Protestantse Kerk in Nederland en biedt daarmee
aanknopingspunten voor beleid voor haar gemeenten m.b.t. deze gebouwen.

3. Het rapport is te gebruiken in overleg met overheden en maatschappelijke partners
om de visie van de Protestantse Kerk op kerkgebouwen te verduidelijken.

4. Voorts kan het rapport, dan wel de notitie die een gemeente op basis van dit rapport
kan opstellen, gebruikt worden door het betreffende CCBB bij het toezicht.



De generale synode besluit:

1. Het rapport ‘Speelruimte gezocht - Protestantse visie op kerkgebouwen’ te
aanvaarden als uitgangspunt voor het beleid van de kerk met betrekking tot haar
kerkgebouwen;

2. het moderamen op te dragen het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken:
a) de kerkenraden te informeren over de inhoud van dit rapport en de daarin vervatte

mogelijkheden voor beleid van gemeenten
b) de inhoud van het rapport te benutten voor de dienstverlening aan gemeenten;

3. Het moderamen op te dragen om het GCBB te vragen de nota onder de aandacht te
brengen van de CCBB's, als denkkader voor beheer en gebruik van kerkgebouwen
door de gemeenten van de kerk.

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

3) Besluit inzake de notitie ‘Geroepen tot meervoudige verbondenheid en dienst’
Proces tot herijking van de IP-nota (2008) in het licht van de drievoudige roeping
(LWK 22-10)

De generale synode heeft kennisgenomen van:

1. de notitie ‘Geroepen tot meervoudige verbondenheid en dienst’
Proces tot herijking van de IP-nota (2008) in het licht van de drievoudige roeping

2. de brief van het moderamen d.d. …
3. Het rapport van de Commissie van Rapport LWK d.d. 3 november 2022
4. Het advies van de generale raad van advies d.d. 3 november 2022

De generale synode overweegt:

1. Het rapport ‘Het Israëlisch-Palestijns conflict in de context van de Arabische wereld
van het Midden-Oosten’ werd door de generale synode aanvaard in 2008 als
uitgangspunt voor het beleid van de kerk en haar dienstenorganisatie op het
betreffende beleidsterrein.

2. De notitie geeft aan dat het rapport bij de tijd gebracht moet worden, door in door de
synode vast te stellen aanhangsel een aantal nadere uitgangspunten vast te stellen.

3. Uit de IP-nota is in de loop der tijd impliciet de drievoudige roeping (onopgeefbare
verbondenheid met het volk Israël, oecumenisch, diaconaal) gedestilleerd, deze staat
niet als zodanig verwoord in de IP-nota. Een expliciete verwoording van de kerkelijke
rol en inzet van de Protestantse Kerk in Nederland is gewenst.

4. Na bijna 15 jaar is het gewenst dat nieuwe beleidsambities worden geformuleerd die
aansluiten bij deze kerkelijke rol en inzet en recht doen aan de veranderde context in
Israël/Palestina: heldere lijnen uitzetten m.b.t. de samenwerking met partners in
Israël/Palestina en de gesprekspartners in Nederland en de communicatie daarover.

5. Aanscherping en verheldering hoe thema’s gerelateerd aan Kerk en Israël en
Israël/Palestina een gezonde plek kunnen krijgen binnen het gemeenteleven is
gewenst. Hoe kan er volop aandacht zijn voor de drievoudige roeping en doorbreken
we daarin de vaak ervaren verlegenheid en polarisatie?



De generale synode besluit:

1. De synode stemt in met het proces om de IP-nota te herijken en bij de tijd te
brengen, uitlopend op een synodale notitie bij de IP-nota.

2. Zij geeft daartoe opdracht aan het moderamen het bestuur van de
dienstenorganisatie te verzoeken om dit proces uit te werken en te begeleiden.

3. De synode dankt allen die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn
geweest.

4) Besluit inzake opneming kerkplek ‘Betondorp bloeit’ als kerngemeente van de
kerk (LWK 22-07)

De generale synode heeft kennisgenomen van:

1. De aanvraag van de kerkplek ‘Betondorp Bloeit’ te Amsterdam van september
2022 om opgenomen te worden als kerngemeente;

2. de bij deze aanvraag gevoegde positieve verklaringen, van:
- de kerkenraad van De Bron (Protestantse Gemeente Amsterdam
Watergraafsmeer);

- het BMCV Noord-Holland d.d. 31 augustus 2022;
- het CCBB d.d. 2 september 2022;
- de dienstenorganisatie d.d. 6 september 2022;

3. overige bijlagen, te weten:
- het ‘Beleidskader kerngemeenten’ van november 2019 met bijlagen;
- het document ‘Stappen op weg naar een kerngemeente’ van de
dienstenorganisatie;

4. Het rapport van de Commissie van Rapport LWK d.d. 3 november 2022;

5. Het advies van de generale raad van advies d.d. 3 november 2022.

De generale synode overweegt:

1. In haar vergadering van 15 november 2019 heeft de synode het ‘Beleidskader
kerngemeenten’ aanvaard;

2. Dit beleidskader geeft aan waaraan een kerkplek (pioniersplek) moet voldoen wil
zij als buitengewone gemeente in de zin van ord. 2-5-2, in het bijzonder als
‘kerngemeente’ door de generale synode kunnen worden opgenomen;

3. Uit de aanvraag blijkt, dat kerkplek ‘Betondorp Bloeit’ aan dit beleidskader
voldoet, terwijl er tevens van relevante organen van de kerk een positief advies is
ontvangen;

4. In het bijzonder heeft de synode vastgesteld, dat ‘Betondorp Bloeit’ instemt met
het belijden van de kerk;



De generale synode besluit:

1. de kerkplek ‘Betondorp Bloeit’ op te nemen als kerngemeente van de kerk;

2. het moderamen op te dragen dit te melden bij relevante gremia van de kerk, met
name de classicale vergadering Noord-Holland en het CCBB Noord-Holland en
het moderamen op te dragen het bestuur van de dienstenorganisatie te
verzoeken ervoor te zorgen, dat dit besluit in de relevante administraties van de
kerk wordt doorgevoerd (gemeenteregister, LRP, centrale kas);

3. Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn
geweest.

5) Besluit inzake Tweedekansbeleid na SMPR-zaken (LWK 22-08)

De generale synode heeft kennisgenomen van:

1. de notitie ‘Dilemma’s daderbeleid’, opgesteld door het team juridische zaken van de
dienstenorganisatie, in eerste instantie bedoeld ter bespreking door de kleine synode
van 30 september

2. de oplegbrief van het moderamen;
3. het deel van het (concept-)verslag van de vergadering van de kleine synode d.d.

30 september 2022 betreffende de bespreking van deze notitie;
3. Het rapport van de Commissie van Rapport LWK d.d. 3 november 2022
4. Het advies van de generale raad van advies d.d. 3 november 2022

De generale synode overweegt:

1. De notitie schetst in het kort het beleid van de kerk t.a.v. ambtsdragers, in hoofdzaak
predikanten, aan wie een tuchtmaatregel is opgelegd op grond van generale regeling
11-17, d.w.z. terzake (seksueel) misbruik van een pastorale relatie;

2. Het gaat hierbij om het beleid waartoe de generale synode besloot in november 2011
naar aanleiding van het rapport ‘Het Ambt na een tuchtmaatregel’, dat op grond
daarvan is vastgelegd in een aantal kerkordelijke teksten, en in de in november 2014
door de kleine synode vastgestelde ‘protocollen daderbeleid’.

3. De notitie schetst vervolgens twee dilemma’s in dit daderbeleid en stelt daarover
twee vragen, een en ander ter bespreking en besluitvorming in de generale synode.

De generale synode besluit:

1. (besluit over Dilemma 1)
Als het gaat om predikanten die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik
van een pastorale relatie in een zodanig mate, dat een college voor het opzicht naar de
huidige maatstaven een schorsing voor onbepaalde tijd of ontzetting uit het ambt
oplegt, waarbij volgens de huidige kerkordelijke regeling terugkeer in het ambt - onder
voorwaarden - mogelijk is (overeenkomstig ord. 10-9-7d respectievelijk ord. 3-26-2),
besluit de generale synode dit beleid niet te handhaven, en het generale college voor
de kerkorde te verzoeken een wijziging van de kerkorde voor te bereiden in die zin dat
in gevallen van deze zwaarte ontzetting uit het ambt kan worden opgelegd waarbij
terugkeer niet mogelijk is.

2. Het besluit, genoemd onder 1, moet op gelijke/overeenkomstige wijze (gaan) gelden
voor kerkelijk werkers.



3. Waar voor de verwezenlijking van de vorige besluitpunten bemoeienis van het GCKO
nodig is, besluit de synode het moderamen op te dragen hiertoe een verzoek aan het
GCKO te richten.

4. Besluit naar aanleiding van de motie van diaken J.W. Stam:
De generale synode spreekt, gehoord de beraadslagingen van hedenmorgen, uit:

1. Berouw te hebben over het feit dat we als kerk tekortschieten in de wijze waarop we
met slachtoffers van seksueel en geestelijk misbruik binnen onze kerk zijn omgegaan
en niet in staat geweest zijn de slachtoffers te beschermen;
2. Nogmaals te benadrukken dat seksueel en geestelijk misbruik zonde is: kwaad in
Gods ogen en onrecht tegen de medemens
3. onomwonden te willen kiezen voor de slachtoffers van seksueel en geestelijk
misbruik.

De generale synode verzoekt daarom het bestuur van de dienstenorganisatie een
beleid uit te werken waarin
a) slachtoffers recht wordt gedaan;
b) hen zoveel als mogelijk juridische, financiële en psychologische ondersteuning
wordt geboden
c) zodat ook in deze zin een veilige kerk waarin misbruik geen plaats mag hebben
gestalte krijgt;
en daarover te rapporteren aan de synode.

5. Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.

6) Besluit inzake ‘Werk maken van ´Werk aan de schuilplaats!´’ (LWK 22-06)

De generale synode heeft kennisgenomen van:

1. De nota ‘Werk maken van ´Werk aan de schuilplaats!´’, voortgangsrapportage over
implementatie van synodebesluiten rond seksueel misbruik (genomen in november 2019)

2. De oplegbrief van het moderamen d.d. 14 oktober 2022
3. Het rapport van de Commissie van Rapport LWK 3 november 2022
4. Het advies van de generale raad van advies d.d. 3 november 2022

De generale synode overweegt:

1. In haar vergadering van november 2019 aanvaardde de generale synode de nota ‘Werk
aan de schuilplaats’, een nota waarin het beleid van de kerk inzake seksueel misbruik in de
kerk werd geëvalueerd, en aanbevelingen werden gedaan voor toekomstig beleid.

2. De nu voorliggende nota beschrijft de sindsdien gemaakte voortgang en doet nadere
aanbevelingen.

3. De nadere aanbevelingen betreffen de besluiten van november 2019 m.b.t.

● een regeling voor vertrouwenspersonen alsmede het kunnen overleggen van een VOG
door bepaalde werkers / ambtsdragers in de kerk (besluit nr. 2);

● de nieuwe versie van de protocollen daderbeleid (besluit nr. 4);
● verbetering van de tuchtprocedure m.b.t. SMPR-zaken, waaronder het realiseren van één

interclassicaal college;
● het vormgeven van een slachtofferbeleid, met name de financiering van juridische bijstand

van slachtoffers in de opzichtprocedures;
● het om de vijf jaar evalueren van het beleid in de kerk betreffende seksueel misbruik

(besluit nr. 11).



De generale synode besluit:

1. De nota ‘Werk maken van ´Werk aan de schuilplaats!´ als uitgangspunt voor verder beleid
te aanvaarden.

2. Het moderamen op te dragen

2.1. in het algemeen: het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken de nota
verder te laten verwerken in de programma’s van de dienstenorganisatie, ook de zaken
die hierna niet als specifiek besluitpunt worden genoemd.

2.2. Het GCKO te verzoeken aan de generale of kleine synode een voorstel te doen
voor:
a. een regeling die classes verplicht tot de aanstelling van een gemengd team van
gekwalificeerde vertrouwenspersonen dat voor elke gemeente toegankelijk moet zijn
dan wel een regeling die gemeenten verplicht tot aanstelling van gekwalificeerde
vertrouwenspersonen per gemeente of ring van gemeenten;

b. 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, waarbij ook het gesprek over het onderwerp ‘veilige kerk’ gevoerd wordt
(besluit 2).

2.3. De aangepaste nota protocollen daderbeleid te agenderen voor de kleine synode
(besluit 4).

2.4. Het GCKO te verzoeken een voorstel tot wijziging van de kerkorde aan de synode
voor te leggen, zodanig dat de behandeling van SMPR-zaken voortaan zal zijn
toevertrouwd aan één (inter classicaal) college voor het opzicht, met medeneming
-voor zover deze de kerkorde regarderen- van de overige aanbevelingen in de nota als
het gaat om verbetering van deze tuchtprocedure (besluit 5).

2.5. Het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken te komen tot een beleid ter
juridische ondersteuning van slachtoffers in SMPR-opzichtzaken, en de financiering
daarvan (besluit 6).

2.6. Het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken het beleid van de kerk inzake
seksueel misbruik vijfjaarlijks te (doen) evalueren en hiervan verslag te doen in de
synode (besluit 11).

3. Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.

7) Agendapunt 16: Kerkordezaken / GCKO  - besluiten

16 a) Aanpassing Art. VI-3 lid 3 Kerkorde (Romeinse artikelen):

De generale synode besluit deze aanpassing in eerste lezing vast te stellen.

16 b) Wijziging ord. 4-24-1 en 4a, alsmede 4-26-6 in tweede lezing (verkiezing extra synodeleden)

De generale synode besluit deze wijzigingen in tweede lezing vast te stellen.



16 c) Wijziging ord. 4-26-2 in tweede lezing (verkiezing preses)

De generale synode besluit deze wijzigingen in tweede lezing vast te stellen.

16 d) Ord. 3-23-4 (einde dienstverband CIO-J)

De generale synode besluit de voorstellen tot wijziging in eerste lezing vast te stellen.

16 e) Wijziging GR 12

De generale synode besluit de voorstellen tot wijziging in eerste en enige lezing vast te stellen.

16 f) Wijziging ord. 11-22-1 en toevoeging GR 12-1-3

De generale synode besluit de voorstellen tot wijziging in eerste en enige lezing vast te stellen

16 g) Aanpassing GR 2 (ledenregistratie)

De generale synode besluit de voorstellen tot wijziging in eerste en enige lezing vast te stellen,
met als ingangsdatum 1 juli 2023.

8) Agendapunt 17 - Agendavoorstel ouderling Molenaar

Besluit:

1. Er wordt een werkgroep gevormd uit de synodeleden, in de samenstelling waarvan
rekening gehouden wordt met de in de synode bestaande diversiteit;

2. Alle synodeleden kunnen via het synodesecretariaat aangeven welke zaken in het
gesprek over het door ouderling Molenaar aangedragen onderwerp ‘seksualiteit,
genderidentiteit, huwelijk en relaties’ aan de orde moeten komen; ze ontvangen
hiervoor een uitnodiging van het synodesecretariaat

3. De werkgroep inventariseert vanuit de inbreng van de synodeleden waarover het
gesprek in de synode zal moeten gaan;

4. De werkgroep wordt hierbij ondersteund door de dienstenorganisatie;
5. De werkgroep zal haar voorstel doen in de synodevergadering van april 2023;
6. Na de definitieve vaststelling door de synode van het gespreksonderwerp zal een

tweede werkgroep of commissie, bestaande uit synodeleden en andere, nader door de
synode te bepalen personen, het onderwerp verder uitwerken ten behoeve van
bespreking in een volgende synodevergadering;

7. Een en ander dient dienstbaar te zijn aan het gesprek in de synode, en uiteindelijk aan
het gesprek in de gemeenten.


