
Besluitenlijst van de Kleine Synode van de Protestantse Kerk in 
Nederland gehouden op vrijdag 22 juni 2018. 

 
A) Toelating tot het colloquium op grond van singuliere gaven (LWK 18-03) 
  
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 
  
1.  het dossier inzake het verzoek van de heer Th.H.G. Menting om hem toe te laten tot het 

colloquium op grond van singuliere gaven gaven (ord. 13-15), bestaande uit: 
a) de aanbiedingsbrief van het moderamen d.d. 31-05-2018; 
b) een procedure beschrijving; 
c) de brief van het moderamen d.d. 15 juni 2016; 
d) de brieven van de Commissie Singuliere Gaven (CSG) d.d. 22 maart en 30 april 2018; 

2. het rapport van de Commissie van Rapport LWK d.d. 12-06-2018. 

 
Overwegingen: 
  

1.  Ordinantie 13, artikel 15, geeft de mogelijkheid om leden van de kerk, die beschikken over 
singuliere gaven toe te laten tot het colloquium, zonder dat zij aan de in ordinantie 13 
gestelde opleidingseisen voldoen.  

2.  Bij de beoordeling of een lid van de kerk deze singuliere gaven heeft ontvangen laat de 
kleine synode zich terzijde staan door de Commissie Singuliere Gaven (CSG).  

3. De heer Th.H.G. Menting heeft een beroep gedaan op ord. 13-15 en de CSG heeft zijn 
verzoek positief beoordeeld; de commissie adviseert de heer Menting op grond van ord. 
13-15 toe te laten.  

4. Daarbij heeft de CSG een suggestie voor een studieopdracht gedaan; overeenkomstig de 
afgesproken procedure dient het moderamen hierover te overleggen met de PThU.  

5. Tussen de CSG en de heer Menting is afgesproken dat de heer Menting ervaring zal 
opdoen met het werk van een predikant door op vrijwillige basis onder leiding van de 
predikant van de Protestantse gemeente te Deventer werkzaamheden te verrichten; de 
kleine synode heeft hiervan met instemming kennis genomen. 

  
 Besluit: 
  
1.  de heer Th.H.G. Menting, wonende te Wehl (gemeente Doetinchem, Gelderland), 

geboren 17 juli 1963, lid van de Protestantse gemeente te Doetinchem, op grond van 
singuliere gaven (ord. 13-15) toe te laten tot het colloquium, mits hij met goed gevolg de 
onder besluitpunt 2 genoemde studieopdracht heeft volbracht;  

2.  het moderamen de opdracht te geven 
-  in overleg met de PThU de suggestie van de CSG voor een nadere studie uit te werken 
en  
- de PThU te verzoeken na volbrenging van deze studieopdracht te beoordelen of de heer 
Menting deze met goed gevolg heeft uitgevoerd en daarover te rapporteren aan het 
moderamen; 
- vervolgens de verdere procedure af te ronden; 

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

  

 



B) Benoemingen 
 

- Interkerkelijk Vredesberaad 
o Mw. K. van den Broeke, benoemd tot lid van het bestuur 

 
- Stichting Kerkelijk Geldbeheer 

o De heer M. Mol, herbenoemd niet-uitvoerend lid van het bestuur 
 

- Geschiktheidscommissie voor het ambt van Predikant  
o Mw. ds. I. Veldhuizen, benoemd tot lid 

 
- Beheercommissie Centrale Kas Predikantstraktementen 

o De heer B. Keddeman, herbenoemd als lid  
 

- Interkerkelijk Contact in Overheidszaken 
o De heer J.W. Sap, benoemd tot lid 

 
- Protestantse Theologische Universiteit 

o Mw. drs. B.N. van Hierden, ingestemd met de voorgenomen benoeming tot docent            
Organisatiekunde ten behoeve van het seminarium; 

o De heer dr. K.L. Bom, ingestemd met de voorgenomen benoeming tot universitair            
docent Dogmatiek 

 
- Generale College voor de toelating tot het ambt van predikant 

o Mw. M.J.Osté, benoemd tot lid van het GCA in de delegatie Zeeland 
 
 
C) Jaarverslag en jaarrekening 2017 SKG (VA 18-01) 

 
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 
 

1. Het jaarverslag 2017 van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (VA 18-01) voorzien van een 
goedkeurende accountantsverklaring d.d. 23 april 2018 van Ernst & Young Accountants; 

2. Het rapport van de commissie van rapport VA 18-01 d.d. 30 mei 2018. 
 
Overwegingen: 
 

1. De Stichting Kerkelijk Geldbeheer is een stichting in de zin van de Generale regeling 
stichtingen als bedoeld in ordinantie 11-27 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in 
Nederland; 

2. In de statuten van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer is - conform art. 3 generale regeling - 
bepaald, dat de jaarrekening van deze stichting aan de kleine synode ter goedkeuring dient te 
worden voorgelegd; 

3. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017; 

4. Het balanstotaal van de Stichting bedraagt € 425.973.000,-- en het eigen vermogen  
€ 28.417.000,-- 

5. Het voordelig netto exploitatieresultaat ad € 1.347.000,-- is geheel toegevoegd aan het eigen 
vermogen. 

 
Besluit: 
 

1. De jaarrekening 2017 van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer goed te keuren; 
2. Het bestuur van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer te dechargeren voor het in 2017 gevoerde 

beleid; 

 



3. Het bestuur van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer alsmede de directie en medewerkers te 
danken voor het verrichtte werk. 

 
 

D) Jaarverslag en jaarrekening 2017 PDKN (VA 18-02) 
 
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 
 

1. Het jaarverslag 2017 van de Protestants Diaconaal Krediet Nederland (VA 18-02) voorzien 
van een goedkeurende accountantsverklaring d.d. 18 april 2018 van Ernst & Young 
Accountants; 

2. Het rapport van de commissie van rapport VA 18-02 d.d. 8 mei 2018 
 
Overwegingen: 
 

1. Protestants Diaconaal Krediet Nederland is een stichting in de zin van de generale regeling 
stichtingen als bedoeld in ordinantie 11-27 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in 
Nederland; 

2. In de statuten van de Stichting is - conform art. 3 generale regeling - bepaald, dat de 
jaarrekening van deze stichting aan de kleine synode ter goedkeuring dient te worden 
voorgelegd; 

3. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017; 

4. Het balanstotaal van de Stichting bedraagt € 12.610.000,-- en het eigen vermogen 
€ 241.000,--; 

5. Het voordelig exploitatieresultaat ad € 35.000,-- is geheel toegevoegd aan het eigen 
vermogen. 

 
 
Besluit: 
 

1. De jaarrekening 2017 van Protestants Diaconaal Krediet Nederland goed te keuren; 
2. Het bestuur van Protestants Diaconaal Krediet Nederland te dechargeren voor het in 2017 

gevoerde beleid; 
3. Het bestuur van Protestants Diaconaal Krediet Nederland alsmede de directie en 

medewerkers te danken voor het verrichtte werk. 
 

 
E) Jaarverslag en jaarrekening 2017 PSDV (VA 18-05) 
 
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 
 

1. Het jaarverslag 2017 en jaarrekening 2017 van de Protestantse Stichting Diaconaal 
Vakantiewerk en de Protestantse stichting Diaconaal Vakantiewerk Beheer (hierna: ‘PSDV’ 
resp. ‘PSDV Beheer'- VA 18-05 ), voorzien van een controleverklaring d.d. 25-04-2018 van 
Deloitte Accountants B.V.; 

2. het rapport van de commissie van rapport VA 18-05 d.d. 18 juni 2018. 
 
Overwegingen: 
 

1. PSDV en PSDV Beheer zijn stichtingen in de zin van de generale regeling stichtingen als 
bedoeld in ord. 11-27-3 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland; 

2. In de statuten van PSDV en PSDV Beheer is –conform het vereiste in de onder 1 vermelde 
generale regeling- bepaald, dat de jaarrekening van deze stichtingen aan de kleine synode 
ter goedkeuring dient te worden voorgelegd; 

3. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 van beide stichtingen; 

 



4. Blijkens de jaarrekening bedraagt: 
van PSDV het balanstotaal € 789.723 en het eigen vermogen -/- € 366.895 en  
van PSDV Beheer het balanstotaal € 4.694.778 en het eigen vermogen € 4.512.591; 

5. Het voordelig exploitatieresultaat van PSDV ad € 3.659 is toegevoegd aan de algemene 
reserve. Het voordelig exploitatieresultaat van PSDV Beheer ad  
€ 2.346.823 is voor € 2.397.823 toegevoegd aan de algemene reserve en voor  
€ 51.000 onttrokken aan het bestemmingsfonds. 

 
 
Besluit: 
 

1. De jaarrekening 2017 van PSDV en PSDV Beheer goed te keuren; 
2. Het bestuur van PSDV en PSDV Beheer te dechargeren voor het in 2017 gevoerde beleid; 
3. De Raad van Toezicht, de Raad van bestuur alsmede de medewerkers te danken voor het 

verrichtte werk van PSDV en PSDV Beheer. 
 
 
F) Jaarverslag en jaarrekening 2017 PKN en KIA (VA 18-03 en 18-04) 
 
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 
 
1. Het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2017 van de Protestantse Kerk in 

Nederland, voorzien van een goedkeurende controleverklaring, en uitgebracht door het bestuur 
van de dienstenorganisatie d.d. 16 mei 2018 (VA 18-03); 

2. Het publieksverslag, waarin opgenomen de verkorte jaarrekening over het boekjaar 2017, van 
Kerk in Actie, voorzien van een goedkeurende controleverklaring, en uitgebracht door het 
bestuur van de dienstenorganisatie d.d. 16 mei 2018 (VA 18-04); 

3. De rapportages van de commissie van rapport VA 18-03 en VA 18-04  d.d. 18 juni 2018. 
 
 
Overwegingen (PKN):  
 
1. De jaarrekening over het boekjaar 2017 van de Protestantse Kerk in Nederland omvat het werk 

van de dienstenorganisatie inclusief het werk van Kerk in Actie; 
2. Mede met het oog op het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving is voor het werk 

van Kerk in Actie een publieksverslag opgesteld; 
3. De jaarrekening 2017 is opgesteld volgens de Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen; 
4. Het balanstotaal over het boekjaar 2017 eindigt met een bedrag van € 130.396.000, waarvan 

als eigen vermogen (reserves en fondsen) € 114.222.000 kan worden beschouwd; 
5. De staat van baten en lasten over het boekjaar 2017 sluit met een toevoeging van  

€ 2.923.000  aan de continuïteitsreserve; 
6.     De continuïteitsreserve bedraagt per 31 december 2017 € 17.587.000; hetgeen  

uitkomt op 56,9% van de norm, die naar aanleiding van de in oktober 2017 gehouden risico 
workshop door het bestuur vanaf 2017 is aangescherpt. 

De in de jaarrekening te hanteren norm is vanaf verslagjaar 2017 gesteld op basis van de 
vastgestelde begroting voor het volgende jaar van: 
a. een jaarlast van de personele verplichtingen incl. overige personele kosten; 
b. een jaarlast voor apparaatskosten (huisvesting, kantoor- en overige bureaukosten); 
c. een opslag van € 4 mln. conform de gehouden risicometing/weging. 
Hiermee valt het percentage binnen de bandbreedte van deze reserve, die blijft gehandhaafd 
op minimaal 33% en maximaal 67%. 

7. De jaarrekening van de Protestantse Kerk gaat vooraf aan de, nog op te stellen, 
geconsolideerde jaarrekening van de Kerk, waarin deze jaarrekening en de consolidatie met 
alle verbonden rechtspersonen verwerkt zullen worden. 

 
 
 
 

 



 
Overwegingen (KIA): 
 
1. De in het publieksverslag opgenomen verkorte jaarrekening over het boekjaar 2017 van Kerk in 

Actie is eveneens opgesteld volgens de Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen; 
2. Het balanstotaal over het boekjaar 2017 bedraagt € 26.224.000; het eigen vermogen van Kerk 

in Actie per 31 december 2017 bedraagt € 23.394.000, waarvan ten behoeve van revolving 
funds Kerk in Actie een bedrag van € 20.047.000 beschikbaar is en aan specifieke 
noodhulpfondsen € 3.347.000. 

3. De staat van baten en lasten over het boekjaar 2017 sluit per saldo met een resultaat ter 
grootte van € 4.340.000, waarbij € 4.733.000 is toegevoegd aan bestemmingsreserves 
(revolving funds) van Kerk in Actie en een bedrag van  

€ 393.000 is onttrokken aan bestemmingsfondsen (met name noodhulpfondsen) van  
Kerk in Actie. 

 
Besluit: 
 
1. Het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2017 van de Protestantse Kerk in              

Nederland vast te stellen; 
2. Het publieksverslag, waarin opgenomen de jaarrekening over het boekjaar 2017 van Kerk in             

Actie vast te stellen; 
3. Het bestuur van de dienstenorganisatie decharge te verlenen voor het gevoerde financieel            

beheer over het boekjaar 2017 en het bestuur, de directie en de betrokken medewerk(st)ers              
van de dienstenorganisatie te bedanken voor het werk dat ten grondslag heeft gelegen aan              
deze jaarrekeningen over het boekjaar 2017. 

 
 
G) Besluit inzake inzake naamswijziging classis Noord-Brabant, Limburg 

en Reúnion Wallonne (OZ 18-02) 
  
De kleine synode heeft kennisgenomen van:  
  

1. de brief van de Reúnion Wallonne d.d. 9 april 2018; 
2. de brief van de classis Noord-Brabant en Limburg d.d. 15 mei 2018; 
3. het rapport van de commissie OZ 18-02 d.d. 31 mei 2018. 

 

 Overwegingen: 
 
1. de ring van bijzondere aard van Waalse gemeenten, als bedoeld in ord. 4-20, wenst,  

dat haar naam vermeld wordt  in de aanduiding van de classis waartoe zij behoort,  
zodat de plaats van de Waalse gemeenten in de kerkelijke indeling gemakkelijker te  
achterhalen is; 

2. de kleine synode acht dit een plausibel verzoek; 
3. de classis Noord-Brabant en Limburg adviseert positief; 
4. de kerkelijke indeling en zaken, die daarmee samenhangen, zoals de namen van de  

classes, is een zaak van de kleine synode.  
  
Besluit: 
 
1. de classis Noord-Brabant en Limburg heet voortaan ‘Classis Noord-Brabant,  
 Limburg en Réunion Wallonne’; 
2. allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest. 
 
 
 
 

 



 
H) Besluit inzake wachtgeldregeling classispredikanten, scriba en  

visitatoren (KS  18-12) 
  
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 
 
1. het rapport ‘Wachtgeldregeling classispredikanten en visitatoren’, juni 2018,  
 KS 18-12;  inhoudende: 

a) een advies van het generale college voor de kerkorde (GCKO) van 7 juni 2018; 
b) een wijzigingsvoorstel wachtgeldregeling, afkomstig van het georganiseerd overleg 
medewerkers (GOM) ; 

2. de toelichting van het moderamen ter vergadering; 
3. het positieve advies van het bestuur dienstenorganisatie. 
  
Overwegingen: 
 
1. Uit stuk 1b) blijkt dat er voor een bepaalde categorie predikanten een ongewenste  

situatie bestaat. 
Als hij (of zij) zijn bestaan als gemeentepredikant verruilt voor dat van predikant in algemene 
dienst (Piad) verliest hij zijn aanspraken op wachtgeld over de periode dat hij 
gemeentepredikant was, omdat bij de algemene dienst een andere rechtspositie hoort - die 
van kerkelijk medewerker. 
In het algemeen geldt voor Piad’s dat zij zoals elke medewerker van de dienstenorganisatie 
WW-rechten gaan opbouwen over de periode dat zij in dienst zijn bij de dienstenorganisatie. 
Voor Piad’s waarvan bij voorbaat vaststaat dat hun dienstverband beperkt is, namelijk omdat 
de kerkorde het niet toestaat langer dan 1 of 2 termijnen de functie te vervullen, ontbreekt dit 
perspectief. 
Het gaat hierbij om de classispredikanten, de voorzitters van de classicale colleges voor de 
visitatie en voor de scriba van de generale synode (de laatstgenoemde is ten onrechte niet in 
de titel van het rapport genoemd). 
Deze dubbele beperking van hun uitzicht op een adequate voorziening na het einde  
van het dienstverband (geen wachtgeld, beperkte WW) rechtvaardigt een specifieke  
regeling, zoals in het rapport wordt voorgesteld. 

2. Het voorstel als zodanig is ingediend door het GOM (bij brief van 22 december 2017)  
en heeft het positieve advies van het bestuur van de dienstenorganisatie; daarmee is  
voldaan aan het vereiste van art. 32 lid 1 van de generale regeling rechtspositie  
medewerkers (GRRM);  
het voorstel van het GOM betreft de wijziging van art. 25 lid 4 GRRM. 

3. Het GCKO adviseert positief, en werkt dit uit in twee varianten: 
a) een wijziging van art. 25 GRRM, leden 1 en 4, waarbij lid 3 vervalt; 
b) een verdergaande structuurwijziging, gericht op vereenvoudiging, verduidelijking en 
actualisering van de tekst van art. 25, passend in de door het GCKO in het vooruitzicht 
gestelde voorstellen tot deregulering van de GRRM in relatie tot de Wachtgeld- en 
Suppletieregeling. 
Voor dit advies van het GCKO geldt dat alleen voor de wijziging van art. 25 lid 4 een positief 
advies van het GOM geldt (omdat het GOM dat zelf heeft ingediend). 

4. Het GCKO acht optie b) het meest gewenst. Het moderamen steunt dit doch hiervoor  
is meer tijd nodig. 
Het moderamen acht het echter ook een kwestie van goed werkgeverschap dat de zaak van 
het wachtgeld voor de genoemde categorieën nu geregeld wordt. 

 



De classispredikanten treden in dienst per 1 september 2018 en de volgende vergadering van 
de kleine synode is pas 21 september 2018. 
Bovendien is niet te overzien of de voorgestelde structuurwijziging in september  
reeds is voorzien van het GOM-advies en klaar voor besluitvorming. 

5. Om die reden stelt het moderamen voor nu art. 25 lid 4, in de door het GCKO  
verbeterde redactie, vast te stellen, en de overige zaken terug te geven aan het  
GOM, GCKO en bestuur dienstenorganisatie voor nader beraad en nadere voorstellen. 
 

Besluit: 
 
1. Aan het slot van art. 25 GRRM een artikellid toe te voegen, luidende: 
 

“4. Aan een predikant in algemene dienst als bedoeld in ord. 3-22, die is aangesteld voor een 
kerkordelijk vastgestelde termijn, wordt na het verstrijken van die termijn eveneens een 
wachtgeld of suppletie toegekend.”; 

2. Het moderamen op te dragen de overige door het GCKO gesignaleerde zaken terug  
te geven voor nader beraad en voor nadere advisering, uitmondend in nieuwe  
voorstellen, aan het GCKO, het GOM en het bestuur van de dienstenorganisatie; 

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

 
 

 


