
 

Besluitenlijst van de generale synode d.d. 19 en 20 april 2018 
 
A. Benoemingen 
 
Tot lid van de Geschiktheidscommissie voor het Ambt van Predikant is benoemd: 

● R. Nummerdor 
 
Tot lid van het Generale College voor de Ambtsontheffing zijn herbenoemd: 

● Ds. G. Bikker 
● Mw. drs. M.H.A. Blokland-Verschoor 
● Mw. drs. F.A.H.A. de Kok 
● Dr. N.E. Haspels 
● Mr. J. Romein 
● Dhr. C.D.W. van Meurs 

 
Tot lid van het Generale Raad voor Advies is benoemd: 

● Dr. G.J. Huisman 
 
Tot lid van het Generale Raad voor Advies is herbenoemd: 

● Mr.dr. C. Stark 
 
Ingestemd is met de voorgenomen benoeming tot voorzitter van de Raad van Toezicht  aan de 
Protestantse Theologische Universiteit: 

● Mr. J.H. Donner 
 
Tot lid van het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken zijn benoemd: 

● W.G. Wisman (CCBB Groningen-Drenthe) 
● H. de Groot (CCBB Friesland) 
● H.H. Janssen (CCBB Overijssel-Flevoland) 
● W. de Lange (CCBB Gelderland) 
● P.J.T. Faltay (CCBB Noord-Holland) 
● A. Noppers (CCBB Utrecht) 
● B. de Knikker (CCBB Zuid-Holland) 
● F.D. Groenler (CCBB Zeeland) 
● P.A. Flach (CCBB Noord-Brabant) 
● A. Vermeer (CCBB Evangelisch Lutherse Synode) 

 
Tot toegevoegd lid van het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken zijn 
benoemd: 

● A. van Toorn (CCBB Groningen-Drenthe) 
● A. Spijksma (CCBB Friesland) 
● A. Schipper (CCBB Overijssel-Flevoland) 
● C. Hovius (CCBB Gelderland) 
● H.G. Beuker (CCBB Noord-Holland 
● J.H. de Boer (CCBB Utrecht) 
● B. Breugem (CCBB Zuid-Holland) 
● C.J. Struijk (CCBB Zeeland) 
● Mw. A.P. Severijnen-Nobels (CCBB Noord-Brabant) 
● E.R. Fledderus (CCBB Evangelisch Lutherse Synode) 

 
Tot voorzitter van het van het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken is 
aangewezen:  

● Drs. W. Oosterom 
 
Tot voorzitter van het van het Generale College voor de Visitatie is aangewezen:  

● Dhr. K. Bakker 
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Tot directeur van de Dienstenorganisatie is benoemd: 
● Ing. G.J. de Groot 

 
 
 
B.  Benoeming Algemeen Directeur van de Dienstenorganisatie 
 
De generale synode heeft kennis genomen van:  
1 Het gezamenlijke voorstel van het Bestuur van de Dienstenorganisatie en het 

Moderamen van de Generale Synode met daarbij gevoegde bijlagen (3); 
 
De generale synode overweegt: 
1
1 

De functie van Algemeen Directeur voor de Dienstenorganisatie is per 1 januari 2018 vacant 
geworden. 

2 Het Bestuur van de Dienstenorganisatie heeft, in samenwerking met het Moderamen 
ten behoeve van de vervulling van de vacature van Algemeen Directeur een 
zorgvuldige procedure gevolgd, die heeft geleid tot het gezamenlijke voorstel om de 
heer Ing. J.G. de Groot te benoemen tot Algemeen Directeur van de 
Dienstenorganisatie. 

 
De generale synode besluit: 
1
.
1 

De heer Ing. J.G. de Groot te benoemen tot Algemeen Directeur van de Dienstenorganisatie van 
de Protestantse Kerk in Nederland. 

 
 
C.  Vestiging Bijzondere Leerstoel PThU (OZ 18-01) 
 
De generale synode heeft kennisgenomen van:  
1. de brief van de Protestantse Theologische Universiteit d.d. 21 maart 2018 met als  

bijlage ... 
2. …  de notitie ‘Leerstoelprofiel “Bijzonder hoogleraar Protestantse Geestelijke Verzorging bij de 

Krijgsmacht” aan de PThU’; 
3. het rapport van de Commissie van Rapport OZ; 
4. het advies van de Generale Raad van Advies d.d. 11 april 2018. 
 
De generale synode overweegt: 
1. Blijkens ord. 13-6a kent de PThU naast ‘gewone’ hoogleraren ‘bijzondere’ hoogleraren, die een ‘ 

bijzondere leerstoel’ bezetten. 
2. De vestiging van een bijzondere leerstoel en de benoeming van de bijzonder hoogleraar 

geschiedt in overleg met een instelling, in dit geval de Dienst Protestantse Geestelijke 
Verzorging van het ministerie van Defensie. 

3. Over de vestiging van de leerstoel dient overeenstemming bereikt te worden met de generale 
synode, een verzoek tot overeenstemming is door de PThU gedaan.  

4. Ord. 13-6a geeft geen criteria waaraan de synode dient te toetsen; voor de hand ligt echter dat 
het hierbij gaat om de vraag of de voorgestelde leerstoel naar het oordeel van de synode 
voldoende past bij het karakter van de PThU. 

5. Nu het blijkens de brief van de PThU gaat over ‘onderwijs, onderzoek en valorisatie ten 
behoeve van van het krijgsmacht -pastoraat’, derhalve een vorm van pastoraat die de 
Protestantse Kerk in Nederland waardevol acht, kan de synode met de vestiging van de 
leerstoel instemmen, waarmee de voorgeschreven overeenstemming is bereikt. 

 
De generale synode besluit: 
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1 In te stemmen met de vestiging van de bijzondere leerstoel vanwege de Dienst Protestantse 
Geestelijke Verzorging van het ministerie van Defensie bij de Protestantse Theologische 
Universiteit; 

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

 
 
 
D.  Notitie “Vertrekcompensatie als mobiliteit bevorderende maatregel” 
(LWK 18-01) 
 
De generale synode heeft kennis genomen van:  
1. de notitie ‘Vertrekcompensatie als mobiliteit bevorderende maatregel’ van het moderamen d.d. 

15 maart 2018; 
2. het rapport van de Commissie van Rapport LWK; 
3.. het advies van de Generale Raad van Advies d.d. 11 april 2018. 
 
De generale synode overweegt: 
1. In april 2017 was één van de besluiten om te onderzoeken in hoeverre en onder welke 

voorwaarden het mogelijk is de mobiliteit van predikanten te bevorderen door een financiële 
compensatie te verstrekken aan de predikanten die een predikantsvacature scheppen door te 
muteren naar een plaats met een lagere werktijd.  

2. De notitie rapporteert over het onderzoek, voor zover dat inmiddels is uitgevoerd en geeft 
overwegingen om het onderzoek niet verder uit te voeren en te besluiten om de maatregel niet 
in te voeren.  

3. De synode is het eens met deze overwegingen. 
 
De generale synode besluit: 
1 de maatregel ‘vertrekcompensatie predikanten’ niet in te voeren  

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

 
 
E. Opneming PERKI: gemeente als buitengewone gemeente van de  
     Protestantse Kerk in Nederland (LWK 18 - 01) 
 
De generale synode heeft kennis genomen van:  
1. de brief van het moderamen d.d. 28 maart 2018 met als bijlagen (o.a.) 
2. -   het verzoek van de PERKI - gemeente om als buitengewone gemeente in de Protestantse  

    Kerk in Nederland opgenomen te worden; 
-  de regeling behorende bij het besluit op grond van ord. 2-17a 

3. adviezen van: 
- het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken Zuid-Holland;  
- van de generale Raad van Advies d.d. 11 april 2018; 
- het moderamen van de synode. 

4. het rapport van de Commissie van Rapport LWK. 
 
De generale synode overweegt: 
1. Ord. 2-17a geeft de generale synode de mogelijkheid een gemeenschap van christenen als een 

buitengewone gemeente op te nemen in de kerk. 
2. Hiervoor is nodig dat deze gemeenschap instemt met het belijden van de kerk.  
3. De PERKI- gemeente heeft een verzoek tot toepassing van ord. 2-17a gedaan.  
4. Blijkens het advies van het moderamen stemt deze gemeenschap inderdaad in met  het 

belijden van de Protestantse Kerk in Nederland. 
5. Het RCBB Zuid-Holland is om advies gevraagd, dit college heeft een positief advies gegeven. 

3 
 



 

 Ord. 2-17a schrijft voor dat wordt vastgelegd  
- van welke classicale vergadering de buitengewone gemeente deel uitmaakt; zie hiervoor  
  besluitpunt 2; en voorts 
- op welke wijze door de buitengewone gemeente wordt voorzien in taken en verplichtingen 
zoals die bij of krachtens  de ordinanties zijn bepaald, en  
 
- welke rechten en verplichtingen predikanten hebben die aan de gemeente verbonden zijn op  
  het moment dat de betrokken gemeenschap wordt opgenomen in de kerk. Deze laatste twee  
  zaken zijn geregeld in het document ‘Regeling behorende bij het besluit op grond van ord.  
  2-17a inzake de PERKI - gemeente’, welk document aansluitend aan het nemen van dit besluit  
  ondertekend zal worden namens de PERKI -gemeente en de Protestantse Kerk in Nederland. 

 
De generale synode besluit: 
1 De generale synode neemt de PERKI- gemeente op als een buitengewone gemeente in de kerk. 

2 De PERKI- gemeente is ingedeeld bij de classis Zuid-Holland-Noord. 

3 De generale synode stemt in met de zaken genoemd in het document ‘Regeling behorende bij het 
besluit op grond van ord. 2-17a inzake de PERKI - gemeente’ als uitwerking van de punten, 
genoemd in overweging 6. 

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