
Besluitenlijst van de Kleine Synode van de Protestantse Kerk in 
Nederland gehouden op vrijdag 22 september 2017 

 

A. Benoemingen 
 
Commissie Preekconsenten 

- Ds. T.L.J. Bos, benoemd als lid 
 

Generale College voor de toelating tot het ambt 
- Dhr. L.A. de Goffau, benoemd als diaken in de delegatie Zuid-Holland 
- Mw.ds. C.A. van Eck, benoemd als predikant in de delegatie Zeeland 
- Mw.ds. M.W. van Hal, herbenoemd als predikant in de delegatie Noord-Nederland (2e termijn) 
- Dhr. K. Salverda, herbenoemd als ouderling in de delegatie Zuid-Holland (3e termijn) 
- Ds. W.F. Metzger, herbenoemd als predikant in de delegatie Noord-Holland (3e termijn) 
- Mw. M.G. Minnaard, herbenoemd als ouderling in de delegatie Zeeland voor 1 jaar 

 
Beheercommissie Centrale Kas Predikantstraktementen 

- Drs. M.A.C. Gaasbeek, herbenoemd als lid per 1 juli 2016 
- Mw. E.M. van Nieuw Amerongen-Jansen, herbenoemd als lid per 1 juli 2017 

 
 
B. Besluitvoorstel inzake het Jaarverslag 2016 van de Beheercommissie Centrale  

Kas Predikantstraktementen en de Jaarrekening 2016 van de Centrale Kas  
Predikantstraktementen (VA 17-05) 

 
 
De kleine synode heeft kennis genomen van: 
1. het Jaarverslag 2016 van de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen en de 

Jaarrekening 2016 van de centrale kas voor de predikantstraktementen, zoals voorgelegd door de 
Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen; 

2. de controleverklaring van Deloitte Accountants B.V. te Utrecht d.d. 16 juni 2017; 
3. het rapport van de commissie van rapport VA  d.d. 2 september 2017. 
 
 
De kleine synode overweegt: 
1. De Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen doet - ingevolge het bepaalde in artikel 

2-3 van de generale regeling rechtspositie predikanten - jaarlijks verslag van haar 
werkzaamheden aan de kleine synode. 

2. De jaarrekening van de centrale Kas voor de predikantstraktementen wordt - conform het 
bepaalde in artikel 2-3 van voornoemde generale regeling - ter goedkeuring voorgelegd aan de 
kleine synode. 

3. De jaarrekening 2016 geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016. 

4. Het balanstotaal bedraagt € 17.647.081 (was € 20.987.232 in 2015) en het eigen vermogen  
€ 8.626.571 (was € 12.401.112 in 2015). 

5. Het nadelig exploitatiesaldo ad € 3.774.541 wordt voor € 150.000 ten laste gebracht van de 
Algemene reserve, voor € 3.624.541 ten laste van de Bestemmingsreserve restitutie bijdragen  

 
 
De kleine synode besluit: 
1. De jaarrekening 2016 van de centrale kas voor de predikantstraktementen goed te keuren; 
2. de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen te dechargeren voor het in 2016 

gevoerde beleid; 

 



3. de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen alsmede de Dienstenorganisatie te 
danken voor het verrichte werk. 

 
 
 
C. Besluitvoorstel inzake de begroting 2018 van de centrale kas  

predikantstraktementen (VA 17-06) 
 
 
De kleine synode heeft kennis genomen van: 
1. de Begroting 2018 van de centrale kas voor de predikantstraktementen, zoals deze is voorgelegd 

door de Beheercommissie  centrale kas predikantstraktementen; 
2. het rapport van de commissie van rapport VA d.d. 11 september 2017. 
 
De kleine synode overweegt: 
1. De kleine synode laat zich  voor het beheer van de centrale kas predikantstraktementen bijstaan 

door de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen (artikel 2-1 generale regeling 
rechtspositie predikanten). 

2. De Beheercommissie dient de begroting van de centrale kas ter goedkeuring voor te leggen aan 
de kleine synode (artikel 2-3 generale regeling rechtspositie predikanten). 

3. De Beheercommissie verwacht een stijging van de traktementen in 2018 van 2% ten opzichte van 
het begrote niveau in 2017. Voorts verwacht de Beheercommissie een stijging van de kosten als 
gevolg van de toename van het gemiddelde aantal periodieke verhogingen en als gevolg van een 
toenemend beroep op de wachtgeldregelingen.  

4. Waar de bezettingsbijdrage in vorige begrotingsjaren verlaagd kon worden wegens 
exploitatieoverschotten in eerdere jaren, bestaat die mogelijkheid in 2018 niet. Daardoor is de 
begrote bezettingsbijdrage voor 2018 volledig uitdrukking van de verwachte prijs van de 
traktementen en pensioenen in het begrotingsjaar. 

5. In 2018 is de overgangsmaatregel voor de gemeenten (conversiebijtelling/conversieaftrek) ten 
einde gekomen, waardoor de tijdelijke toeslag op de vacaturebijdrage ad € 1.300 per fulltime 
vacature per  jaar niet langer wordt toegepast. 

6. Uit de begroting vloeien voor 2018 de volgende bijdragen voort: 
- bezettingsbijdrage: € 77.760 per fulltime predikant per jaar (is € 74.202 in 2017), 
- vacaturebijdrage: € 6.816 per fulltime vacature per jaar (is € 7.984 in 2017),  
- beschikbaarheidsbijdrage: € 960 per gemeente zonder predikant per jaar (is € 960 in 2017), 
- uitkering gemiddelde woonbijdrage: € 7.344 per predikant met een ambtswoning per jaar (is  

€ 7.180 in 2017). 
 
De kleine synode besluit: 
1. de Begroting 2018 van de centrale kas voor de predikantstraktementen, zoals vastgesteld door de 

Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen, goed te keuren; 
2. de Beheercommissie  centrale kas predikantstraktementen en de Dienstenorganisatie te danken 

voor de werkzaamheden die geleid hebben tot de totstandkoming van de begroting 2018 van de 
centrale kas voor de predikantstraktementen. 

 

 
  

 



D. Besluitvoorstel Notitie en voorstel herindeling gemeenten (KS 17-11) 
 
 
Besluit tot herindeling van de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland  
in 11 classes 
 
de stukken 
 
De kleine synode heeft kennis genomen van het rapport ‘Notitie en voorstel inzake definitieve 
herindeling van gemeenten in 11 classes in het kader van Kerk 2025’ van het moderamen  
In dit rapport zijn opgenomen: 
a) het besluit van de kleine synode d.d. 25 november 2016 (het voorgenomen besluit tot 
herindeling); 
b) een overzicht van de reacties; 
c) een verslag van het nader overleg van het moderamen met enkele van deze gremia.  
 
overwegingen  
 
1. In haar vergadering van november 2015 heeft de generale synode het rapport ‘Waar een 
Woord is, is een weg’ (Kerk 2025)’ aanvaard. Sindsdien heeft zij in haar vergaderingen van 
november 2016, april 2017 en september 2017 de bijbehorende kerkordelijke wijzigingen 
besproken. In de vergaderingen van de generale synode van maart en april 2018 zal 
hierover nog verder besloten worden. 
 
2. Eveneens als uitwerking heeft de kleine synode op 25 november 2016 op grond van ord. 
2-20 een voorgenomen besluit genomen om de gemeenten van de kerk die thans zijn 
ingedeeld in 74 classes, in te delen in 11 nieuw te vormen classes. Dit besluit kan de kleine 
synode pas definitief nemen na overleg met de gemeenten van de kerk, met de classicale 
vergaderingen en de ELS. 
 
3. Uit het rapport blijkt dat het moderamen het voorgenomen besluit heeft voorgelegd, en 
blijken de reacties. Het moderamen heeft met enkele van deze gremia nader overlegd. 
De uitkomst van een en ander is dat geconcludeerd kan worden dat er voor het besluit 
voldoende draagvlak is. Het moderamen adviseert de kleine synode het voorgenomen 
besluit nu definitief te nemen. 
 
4. Op dit besluit is het bepaalde in art. 6 generale regeling fusie en splitsing (GRFS) en 
daarmee de artikelen 2, 3 en 5 van die generale regeling van (overeenkomstige) toepassing. 
Dit betekent onder meer, dat 

● een aantal zaken nader geregeld moeten worden; 
● dit besluit gepubliceerd dient te worden in een landelijk dagblad en 
● dit besluit pas na het verstrijken van een maand na publicatie definitief genomen kan 

worden, indien er althans geen eventuele schuldeisers van de classicale 
vergaderingen bezwaar zullen hebben gemaakt. 

Vanwege dit laatste zal de kleine synode bij het nemen van dit besluit tevens een mandaat 
geven aan het moderamen om dit definitieve besluit te nemen onder de daarvoor geldende 
voorwaarde dat geen bezwaar is gemaakt dan wel dat dit bezwaar kon worden 
weggenomen. 
 
5. Wat nader geregeld moet worden is, dat er overzichten opgesteld dienen te worden per 
nieuwe classis 

 



a) van de tot haar behorende gemeenten 
b) van de bankrekeningen, die door de nieuwe classis worden overgenomen, met vermelding 
van de bedragen, die op deze rekeningen staan en hun bestemming; 
c) van de commissies e.d., behorende tot de huidige classicale vergaderingen, met 
vermelding of zij zijn opgeheven dan wel dat hun werk wordt voortgezet, en indien het 
laatste, hoe. 
 
Het moderamen zal ervoor zorgen dat deze overzichten worden opgesteld en deze zullen 
voor akkoord aan de kleine synode in haar vergadering van 23 maart 2018 voorgelegd 
worden. 
Na dit akkoord publiceert het moderamen het besluit. 
 
 
besluit 
 
1. De kleine synode besluit gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland in te delen in 
11 nieuwe classes overeenkomstig het onderstaande schema: 
 

Namen classes   

nieuw bestaand 

Groningen-Drenthe Protestantse classis Oost-Groningen 

 Protestantse classis Groningen 

 Protestantse classis Winsum 

 Protestantse classis Noordoost-Groningen 

 Protestantse classis Westerkwartier 

 Protestantse classis Assen 

 Protestantse classis Meppel 

 Protestantse classis Emmen 

 Protestantse classis Hoogeveen 

Friesland Protestantse classis Sneek 

 
 

Protestantse classis Franeker 

 Protestantse classis Dokkum 

 Protestantse classis Heerenveen 

 Protestantse classis Leeuwarden 

 Protestantse classis Buitenpost 

 Protestantse classis Drachten 

Overijssel Protestantse classis Zwolle 

 Protestantse classis Deventer 

 
 

Protestantse classis Enschede 

 Protestantse classis Kampen 

 Protestantse classis Almelo 

 Protestantse classis Ommen 

 Protestantse classis Hardenberg 

 Protestantse classis Flevoland  

 



 

Gelderland-Noord Protestantse classis Ede 

 Protestantse classis Harderwijk 

 Protestantse classis Hattem 

 
 

Protestantse classis Nijkerk 

 Protestantse classis Apeldoorn 

Gelderland -Zuid Protestantse classis Tiel 

 Protestantse classis Bommel 

 Protestantse classis Arnhem 

 Protestantse classis Nijmegen 

 Protestantse classis Achterhoek Oost 

 Protestantse classis Achterhoek West 

Utrecht Protestantse classis Utrecht 

 
 

Protestantse classis Amersfoort 

 Protestantse classis Doorn 

 Protestantse classis Woerden 

 Protestantse classis Zeist 

 Protestantse classis Breukelen 

Noord-Holland Protestantse classis Amsterdam 

 Protestantse classis Haarlem 

 Protestantse classis Alkmaar 

 Protestantse classis Hoorn – Enkhuizen 

 Protestantse classis Edam – Zaandam 

 Protestantse classis Hoofddorp 

 Protestantse classis Hilversum 

Zuid-Holland-Noord Protestantse classis Katwijk 

 Protestantse classis Leiden 

 Protestantse classis Alphen aan den Rijn 

 Protestantse classis Gouda 

 Protestantse classis 's-Gravenhage - 1 + 2 

 Protestantse classis Zoetermeer 

Zuid-Holland-Zuid  Protestantse classis Delft 

 Protestantse classis Rotterdam - 1 + 2 

 Protestantse classis Schiedam 

 Protestantse classis Alblasserdam 

 Protestantse classis Gorinchem 

 Protestantse classis Dordrecht 

Delta (Zeeland / ZH Eilanden) Protestantse classis Walcheren 

 Protestantse classis Zierikzee 

 Protestantse classis Goes 

 Protestantse classis Zeeuws-Vlaanderen 

 Protestantse classis Barendrecht 

 Protestantse classis Brielle 

 



Limburg / Brabant Protestantse classis Heusden – Almkerk 

 Protestantse classis West-Brabant 

 Protestantse classis Peel en Kempenland 

 Protestantse classis ’s-Hertogenbosch 

 Protestantse classis Limburg 

 Waalse Classis Nederland 

 

met als aanvullend besluit 
 
- de huidige classis Flevoland te voegen bij de classis Overijssel en een verzoek aan de 

kleine synode van (gemeenten in) Flevoland om een andere indeling  gedurende 2 jaar af 
te wachten; 
 

- de navolgende gemeenten van de huidige classis Barendrecht, gelegen ten noorden van 
de Oude Maas (IJsselmonde),  in te delen bij de classis Zuid-Holland-Zuid, t.w. 

o HG Barendrecht-Dorp 
o HG Barendrecht-BA 
o PG Barendrecht –Carnisse Haven 
o GK Barendrecht-Noord 
o GK Barendrecht-Zuid-Oost 
o GK Barendrecht-Zuid-West 
o PG Heerjansdam-Kijfhoek 
o HG Portugaal 
o GK Portugaal 
o HG Rhoon 
o GK Rhoon 

 
- de PG Rozenburg in te delen bij de classis Delta 

-    de HG ‘s-Graveland in te delen bij de classis Utrecht. 
 
2. Bij dit besluit hoort een regeling van de (rechts)gevolgen. Deze regeling is na dit besluit 
vermeld, terwijl een aantal zaken, genoemd in overweging 5, nog nader geregeld moet 
worden. 
De kleine synode geeft het moderamen de opdracht om deze gevolgen te regelen en de 
uitkomsten hiervan in de vergadering van 23 maart 2018 voor akkoord voor te leggen aan de 
kleine synode.  
 
3. De kleine synode geeft het moderamen de opdracht dit besluit te publiceren na de 
vergadering van 23 maart 2018 en machtigt het moderamen na het verstrijken van de 
bezwaartermijn het definitieve besluit te nemen, onder de daarvoor geldende voorwaarde dat 
er geen bezwaar zal zijn ingediend of dat dit bezwaar zal zijn weggenomen. 
 
4. De kleine synode dankt allen die bij het nemen van dit besluit betrokken zijn geweest. 
 
= = = 
 
 
 



Regeling 
 
behorende bij het besluit van de kleine synode d.d. 22 september 2017 tot tot herindeling van 
de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland in 11 classes 
 
 
1. De namen van de nieuwe classes luiden als vermeld onder besluitpunt 1. 
 
2. De grenzen van de classes zijn die van hun (buitenste) gemeenten. 
 
3. De classicale vergaderingen zijn per 1 mei 2018 samengesteld overeenkomstig 
overgangsbepaling 88a bij de kerkorde. 
 
4. Ingevolge de herindeling gaan de vermogens van onder besluitpunt 1, 2e kolom, 
genoemde classes onder algemene titel over naar de classes, genoemd in besluitpunt 1, 1e 
kolom. 
 
 
 
 
 
 
 

 


