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In meerdere opzichten een bijzondere vergadering.  

In de eerste plaats omdat we sinds november 2019 niet meer fysiek als synode bij elkaar waren 

geweest.  

Omdat we toch nog rekening moesten houden met coronaregels konden we niet in Hydepark in 

Doorn bij elkaar komen maar in de Werelt in Lunteren.  

Het was goed om weer bij elkaar te zijn om samen met de andere ambtsdragers leiding te geven aan 

de PKN met zijn vele geledingen en nogal uiteenlopende opvattingen. 

Naast verschillende organisatorische onderwerpen, zoals benoemingen en (verkiezings)procedures 

die in de ochtend werden afgehandeld, was de middag ingeruimd voor besluitvorming over het 

zwaar inhoudelijke rapport ‘Geroepen en Gezonden’ over het ambt.  

In drie ‘virtuele’ hoorzittingen via het scherm was al duidelijk geworden dat dit onderwerp niet met 

een eenvoudige hamerslag beklonken kon worden. Dat het na heel veel heen en weer gepraat en 

onderhandelen toch lukte een besluitvoorstel over het ambt unaniem te aanvaarden mag ook best 

bijzonder en volgens het Nederlands Dagblad zelfs historisch worden genoemd.  

Wat is de kwestie die de synodeleden zo zwaar op de maag lag. 

Met de aanvaarding van het ‘Mozaïek aan kerkplekken’ en de acceptatie van de plaats van 

kerngemeenten in dit mozaïek is, zonder een echt inhoudelijke discussie over het ambt, de situatie 

gesanctioneerd dat er in de PKN gemeenten zijn waar niet-ambtsdragers lid zijn van een kerkenraad 

en niet-predikanten voorgaan in de eredienst en de sacramenten bedienen.  

In Schagen tillen we hier niet zo zwaar aan, denk ik. Maar ook hierover hebben we in onze gemeente 

in het recente verleden nog pittige discussies gevoerd.  

Het door een breed samengestelde werkgroep opgestelde rapport ‘Geroepen en Gezonden’ beoogde 

voor de deels gegroeide praktijk een ambtstheologische basis te geven.  

Dit onderdeel van het rapport, met als belangrijkste conclusie dat er in onze kerk ruimte is voor een 

verscheidenheid aan voorgangers, ondervond eigenlijk weinig weerstand.  

Wel vonden we dat over de andere ambten zoals ouderling en diakenen te weinig werd gezegd.   

De grote weerstand zit hem in de praktische uitwerking.  

Een van de voorstellen is dat er naast universitair opgeleide predikanten zogenoemde ‘pastors’ 

komen, dit zijn HBO theologen of kerkelijk werkers die nog een extra 1 jarige academische opleiding 

hebben gevolgd. Net als predikanten is er voor de pastors een uitgewerkte set aan 

arbeidsvoorwaarden en is de rechtsbescherming vergelijkbaar met die van een predikant en dus 

duidelijk beter dan die van een kerkelijk werker.  

Om te voorkomen dat de pastor een goedkoop alternatief wordt voor de predikant worden voor de 

vacatures die ontstaan in de PKN 4 profielen opgesteld. Met deze profielen in de hand moet het 

Breed Moderamen van de classis beoordelen en goedkeuren dat de juiste voorganger op de juiste 

plaats komt.  

Dat hiermee een deel van de ‘autonomie’ van plaatselijke gemeenten wordt ingeperkt gaat velen te 

ver. Dat er plaats zou zijn voor voorgangers die het Hebreeuws of Grieks niet beheersen gaat veel 



predikanten te ver. Dat het nu al over belaste breed moderamen van de classis hierdoor extra taken 

krijgt kan ook niet op algemene acceptatie rekenen. 

Uiteindelijk werd unaniem aanvaard dat het rapport een goede basis biedt voor verdere ontwikkeling 

van beleid en visie.  

Met dit besluit is formeel vastgesteld dat er in de PKN naast de academisch opgeleide predikant 

andere voorgangers komen die Woord en Sacrament mogen bedienen.  

Om de uitwerking hiervan vorm te geven worden een aantal werkgroepen ingesteld waarvan de 

opdrachten in de komende vergadering van de synode worden vastgesteld. 
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