
 
 

Besluitenlijst van de generale synode d.d. 15 en 16 november 2018 
 
 
Benoemingen 
 
● Tot secretaris van de Generale Raad van Advies is herbenoemd: 

dr. R. Sonnenberg 
● Tot voorzitter van de Generale Raad van Advies is herbenoemd: 

dr. H.E. Wevers 
● Tot lid van het Bestuur van de Dienstenorganisatie is benoemd: 

dhr. M.R.J. Westerduin 
● Tot lid van het Bestuur van de Dienstenorganisatie is herbenoemd: 

dhr. M. van Ginkel RA 
 
‘De Bijbel in het midden - Het geloofsgesprek te midden van verschillen (LWK 18-04) 
 
De generale synode heeft kennis genomen van:  
 
1. De nota ‘De Bijbel in het midden - Het geloofsgesprek te midden van verschillen’ van de hand 

van prof. dr. Maarten Wisse d.d. oktober 2018; 
2. de aanbiedingsbrief van het moderamen d.d. 19 oktober 2018; 
3. het rapport van de commissie van rapport LWK; 
4. het advies van de Generale Raad van Advies d.d. 31 oktober 2018; 
 
De generale synode overweegt: 
 
1. De notitie vraagt aandacht voor het geloofsgesprek rond een geopende Bijbel. Dat sluit aan bij 

de beweging die Kerk2025 wil maken. ‘Het gaat om onbevangenheid en ontvankelijkheid om de 
rijkdom van de christelijke verkondiging en traditie toe te laten en opnieuw te laten spreken. Het 
is duidelijk dat we niet allemaal op dezelfde manier geloven. We hebben elkaar echter wel 
nodig om tot een hernieuwd inzicht in de bevrijdende kracht van het evangelie, het Woord van 
God en de christelijke traditie te komen’ aldus Kerk2025, p.9. Het jaarthema in de Protestantse 
Kerk luidt: ‘een goed gesprek’ Daartoe wil deze notitie bijdragen.  

2. De notitie maakt duidelijk welke haken en ogen er zijn aan het voeren van geloofsgesprekken 
temidden van verschillende visies. Het gesprek rond de Bijbel biedt de mogelijkheid tot 
verbinding en verdieping. De verheldering kan behulpzaam zijn om het gesprek vervolgens tóch 
te voeren.  

 
De generale synode besluit: 

1. Het moderamen op te dragen de bewerkte nota ‘De bijbel in het midden- het geloofsgesprek 
temidden van verschillen’ ter beschikking te stellen aan predikanten en kerkenraden, ten einde 
het geloofsgesprek rond de bijbel te voeren en te verdiepen.  

2. Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.  
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Huwelijk en levensverbintenis (LWK 18-07) 
 
De generale synode heeft kennis genomen van:  
  
De nota LWK 18-07 ‘Huwelijk en levensverbintenis’ en de bijbehorende bijlage; 
het rapport van de Commissie van Rapport; 
het advies van de Generale Raad van Advies d.d. 31 oktober 2018; 
  
De generale synode overweegt: 
1. De nota geeft diverse argumenten waarom de redactie van ord. 5-3 en ord. 5-4 kan blijven 

zoals deze thans luidt en tevens waarom een consideratie proces, dat nodig is voor de wijziging 
van deze artikelen, niet gewenst is, omdat dit tot nieuwe polarisatie ten aanzien van het 
zegenen van levensverbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht zou kunnen leiden. 

2. De synode deelt deze overwegingen.  
  
De generale synode spreekt uit: 
  
1. In de kerk van Christus is ieder mensenkind -als beelddrager van de Schepper en aangeraakt 

in liefde door de levende Heer - van harte welkom en mag zich veilig voelen; allen zijn 
geroepen elkaar in liefde te aanvaarden;  

2. De kerk is geroepen tot zegenen: een mens persoonlijk en in zijn of haar levensverbintenis te 
stellen ‘coram’ Deo’, onder de belofte van Gods bewaring, genade en vrede. 

 
De generale synode besluit: 
  
 De tekst van ordinantie 5-3 en 5-4 niet te wijzigen, gezien deze praktijk van het kerk-zijn. 
 
De generale synode spreekt daarbij uit:  
 
A. Dat de kerk in deze kerkorde in deze bepalingen geen waardeoordeel geeft over de seksuele 

geaardheid van haar leden noch over hun persoonlijke keuzes als het gaat om het huwelijk of 
andere levensverbintenissen, 

B. maar daarentegen een modus vivendi geeft in de praktijk van het kerkelijk leven waarin ruimte 
wordt gegeven aan (wijk)kerkenraden om zelf te kunnen bepalen om naast het huwelijk tussen 
man en vrouw ook andere levensverbintenissen tussen twee mensen -waaronder het huwelijk 
tussen twee mensen van hetzelfde geslacht- te zegenen; 

C. dat de verschillende termen ‘inzegenen’ en zegenen’ eenzelfde liturgische lading hebben, 
namelijk twee mensen in hun huwelijk of levensverbintenis stellen voor het aangezicht van God, 
onder de belofte van zijn bewaring, genade en vrede; en 

D. dat deze bepalingen (wijk)gemeenten aansporen de veilige ruimte voor alle leden te vergroten 
waarin het gesprek over gender, seksualiteit en zegen gevoerd kan worden. 
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E. en dankt allen die bij de voorbereiding van dit besluit betrokken zijn geweest. 
 
Nota Categoriaal Pastoraat (LWK 18-05) 
 
De generale synode heeft kennis genomen van:  
 
1. De nota ‘Quo vadis’ – koers zetten naar een duurzaam studentenpastoraat en 

koopvaardijpastoraat in de Protestantse Kerk Nederland; 
2. de aanbiedingsbrief van het moderamen d.d. 19-10-2018 
3. het rapport van de commissie van rapport LWK; 
4. het advies van de generale raad van advies d.d. 31 oktober 2018. 
  
De generale synode overweegt: 
  
1. In haar vergadering van november 2017 heeft de synode besluiten genomen over het 

dovenpastoraat, het binnenvaartpastoraat en het luchthavenpastoraat, besluitvorming over het 
studentenpastoraat en het koopvaardijpastoraat is toen aangehouden. 

2. De nota ‘Quo Vadis’ geeft een goed beeld van de huidige situatie van het studentenpastoraat 
en het koopvaardijpastoraat.  

3. Categoriaal pastoraat behoort tot het wezen van de kerk, en de kerk aanvaardt haar 
verantwoordelijkheid voor dit pastoraat. 

4. De nota ‘Quo Vadis’ doet voorstellen voor de toekomstige organisatie van het 
studentenpastoraat en het koopvaardijpastoraat. 
 
t.a.v. het studentenpastoraat: 

5. Het studentenpastoraat wordt momenteel bekostigd op basis van kwantitatieve gegevens. 
Het rapport stelt voor: 
a) over te gaan op een systematiek dat lokale projectvoorstellen met een looptijd van maximaal 5 
jaar kunnen worden gesubsidieerd; 
b) met bestaande rechtsposities zal zorgvuldig worden omgegaan;  
c) een criterium voor subsidiëring zal zijn de mate van lokale betrokkenheid (gemeente, diverse 
andere partijen en de universiteit/hogeschool ter plaatse); 
d) het nationale en internationale studentenpastoraat te integreren, 
e) vooralsnog wordt de huidige verdeling van de salariskosten van 80% ten laste van de landelijke 
kerk en 20% ten laste van de lokale gemeenten in stand te houden, totdat … 
f) … het budget vanuit de solidariteitskas niet voldoende is om de projectvragen te honoreren; dan 
zal de bijdrage van de landelijke kerk navenant worden teruggebracht, (indien nodig) na overleg 
met de lokale partners;  
g) De huidige 10% van het budget dat beschikbaar is voor de financiering van activiteiten niet 
zijnde salariskosten met ingang van 1 januari 2019 te laten vervallen zodat het gehele budget 
beschikbaar is voor salariskosten met respect voor lopende afspraken; 
h) Vanuit de dienstenorganisatie wordt ondersteuning gefaciliteerd bij het maken van 
projectvoorstellen en wordt de behandeling van de aanvragen gecoördineerd; 
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i) Indien nodig zal de landelijke kerk (moderamen, (bestuur) dienstenorganisatie) lokale partijen 
ondersteunen in hun contacten met bestuurders van universiteiten en hogescholen. 

 
t.a.v. het koopvaardijpastoraat  
6. Het rapport stelt voor: 
a) De dienstenorganisatie vergroot de publiciteit teneinde alternatieve financieringsbronnen zoals 
collecten, acties en het benaderen van vermogensfondsen te vinden. 
b) de dienstenorganisatie onderzoekt of bekostiging van het koopvaardijpastoraat door de sector 
zelf mede gedragen kan worden (het zgn. ‘baggermodel’); 
c) Doel van maatregelen a) en b) is verlaging van de huidige 100% bekostiging ten laste van de 
solidariteitskas naar een percentage tussen 50% en 70% per 1 januari 2022; indien dit niet wordt 
bereikt per 1 januari 2022 over te gaan tot (gedeeltelijke) afbouw van (de financiering van) het 
koopvaardijpastoraat. 
d) Ter uitvoering van deze maatregelen faciliteert de dienstenorganisatie tijdelijk het 
projectmanagement, zo mogelijk in samenwerking met de Nederlandse Zeevarenden Centrale. 
  
De generale synode besluit: 
 
1. de nota ‘Quo vadis’ te aanvaarden als uitgangspunt voor beleid voor het studentenpastoraat en 

het koopvaardijpastoraat; 
2. De voorstellen inzake het studentenpastoraat onder overweging 5, de letters a) t/m i) en inzake 

het koopvaardijpastoraat onder overweging 6, de letters a) t/m d) goed te keuren; 
3. Het moderamen op te dragen het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken al het 

nodige te doen om deze maatregelen (te doen) uitvoeren. 
4. Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest. 
 
 
Nota Tijdelijke aanstellingen predikantswerkzaamheden (OZ 18-03) 
 
De generale synode heeft kennis genomen van:  
  
1. Het rapport ‘Tijdelijke aanstellingen voor predikantswerkzaamheden’, OZ 18-03; 
2. Het rapport van de Commissie van Rapport OZ 12 november 2018; 
3. Het advies van de generale raad van advies d.d. 31 oktober 2018; 
4. Het advies van de RAGB d.d. 27 oktober 2018; 
5. De schriftelijke beantwoording ter synode d.d. 16 november 2018. 
 
De generale synode overweegt: 
  
1. Bij de besluitvorming over de nota ‘naar een cultuur mobiliteit’ is aan de dienstenorganisatie de 

opdracht gegeven om nader onderzoek te doen en voorstellen te ontwikkelen voor tijdelijke 
aanstellingen van predikanten. 
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2. De synode heeft voorstellen van het generale college voor de kerkorde tot flexibilisering van de 
inzet van predikanten in tijdelijke dienst aangehouden in verband met de opdracht tot het onder 
overweging 1 genoemde onderzoek. 

3. Het rapport schetst naar aanleiding van het onderzoek welke vormen van tijdelijke inzet van 
een predikant er momenteel binnen de kerk bestaan (waarbij voor de volledigheid van het 
overzicht tevens de kerkelijk werker wordt genoemd) en de bijbehorende rechtspositionele 
aspecten. 

4. Het rapport noemt de problemen die bestaan rond deze vormen van tijdelijke inzet, te weten: 
- de onoverzichtelijkheid 
- de belemmering die van sommige rechtspositionele aspecten uitgaat om als gemeente een 
tijdelijke opdracht te verlenen, of als predikant een tijdelijke opdracht te aanvaarden;tot 
volwaardige tijdelijke inzet van predikanten te komen; 
- de ongelijke behandeling van predikanten en van gemeenten die het gevolg is van de diverse 
vormen; 
- het spanningsveld dat een poolpredikant wordt bevestigd als predikant in algemene dienst, 
terwijl deze het werk van een predikant voor gewone werkzaamheden verricht; 

5. Het rapport stelt een oplossing voor die zich kenmerkt door de volgende punten: 
- een duidelijk onderscheid tussen incidentele en structurele hulpdiensten; 
- één arbeidsvoorwaardelijk regime voor alle tijdelijke, niet-incidentele aanstellingen (binnen de 
generale regeling rechtspositie predikanten); 
- het aanbod van sociale voorzieningen en pensioenopbouw bij alle tijdelijke, niet-incidentele 
aanstellingen; 
- een opslag van 10% op het traktement bij een tijdelijke dienst in plaats van een wachtgeld na 
afloop; 
- het opheffen van beperkingen met betrekking tot het deeltijdpercentage; 
- het opheffen van de beperkingen met betrekking tot de duur van de tijdelijke dienst; 
- verplichte toestemming door het breed moderamen van de classicale vergadering voor 
aanstellingen in tijdelijke dienst langer dan twee jaar; 
- de invoering van een ketenbepaling ter voorkoming van opeenvolging van tijdelijk, 
niet-incidentele aanstellingen; 
- financiering van alle tijdelijke, niet-incidentele aanstellingen via de centrale kas 
predikantstraktementen waardoor tijdelijke aanstellingen voor alle gemeenten even duur 
worden; 
- een opslag op de bezettingsbijdrage bij tijdelijke, niet-incidentele aanstellingen; de invoering 
van de functie van ambulant predikant; 
- het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van proponenten door de mogelijkheid van een 
tijdelijke aanstelling zonder voorafgaande toestemming door het breed moderamen van de 
classicale vergadering met een korting op de bezettingsbijdrage; 
 

6. De zaken genoemd in overweging 5 dienen gerealiseerd te worden door aanpassing van de 
betreffende kerkordelijke bepalingen. 

  
De generale synode besluit: 
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1. Het rapport ‘Tijdelijke aanstellingen voor predikantswerkzaamheden’ te aanvaarden als 

uitgangspunt voor het beleid van de kerk met betrekking tot de (tijdelijke) inzet van predikanten;  
2. De voorstellen zoals weergegeven onder overweging 5-a t/m l te aanvaarden; met dien 

verstande dat: 
Onderzocht moet worden in welke situaties de proponentenkorting (met een maximale periode 
van eveneens 5 jaar) zoals bedoeld onder letter I moet gelden en hoe deze korting zich 
verhoudt tot de extra prijs voor tijdelijke dienst’ 
Onderzocht moet worden of bij de aanstelling van proponenten korter dan twee jaar het recht 
en de plicht tot het volgen van permanente educatie moet worden geregeld, als de aanstelling 
een bepaalde omvang heeft’ 

3. Het moderamen op te dragen één en ander in handen van het generale college voor de 
kerkorde te stellen met het verzoek om waar nodig in overleg met de beheercommissie centrale 
kas predikantstraktementen en het georganiseerd overleg predikanten bijbehorende 
kerkordelijke voorstellen aan de synode voor te leggen. 

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

 

 
 

 


