
VERSLAG VAN DE GENERALE SYNODE D.D. 11-9-2021 

 

Vanwege de coronamaatregelen vergaderden we deze keer weer in Lunteren. Er was een volle 

agenda en aan het eind van de dag bleek dat we niet alles hadden kunnen ‘afwerken’.  

 

De indrukwekkende opening werd geleid door Ds Smedema, hoofd krijgsmachtpredikant, die in 

uniform (met daar overheen een mooie witte stola) stilstond bij 20 jaar nine eleven en het verblijf 

van onze militairen in Afghanistan. 

 

Zoals gebruikelijk was er na de opening een besloten zitting met verschillende organisatorische 

onderwerpen, zoals benoemingen, de profielen van het moderamen en de zittingstermijn van de 

preses.   

 

In alle openheid met pers en TV werd het rapport ‘Speelruimte gezocht’ besproken. In dit rapport 

wordt bepleit dat kerkenraden zich bezinnen over de toekomst van hun kerkgebouw, zeker als dit 

een monument is.  

 

Samen met de burgerlijke overheid zou een zogenoemde kerkvisie opgesteld moeten worden. Een 

vraag is dan welke speelruimte er is voor gebruik. De gemeenten worden opgeroepen hierover na te 

denken voordat ze het onderhoud niet meer kunnen betalen.  

 

Het rapport wordt ter bespreking aangeboden aan de kerkenraden en classes. 

 

Na de lunch werd de kerngemeente Spangen gepresenteerd. Deze kerngemeente is ontstaan uit een 

missionair initiatief in 2005 van de Pelgrimvaderskerk in Delfshaven.  

 

Uit dit initiatief is met een pionier en met de bewoners een geloofsgemeenschap gevormd die in 

2019 de eerste kerngemeente van de PKN werd.  

 

Het was inspirerend om te zien hoe deze geloofsgemeenschap op alle dagen van de week present is 

in deze achterstandswijk. 

 

Niet geheel toevallig misschien behandelden we vervolgens de voorstellen over de ‘ambtsvisie’.  

Deze ambtsvisie was nodig omdat er in de afgelopen 20 jaar situaties zijn gegroeid b.v. in 

kerngemeenten waarin (met goedkeuring door de Generale Synode maar zonder een echt 

inhoudelijke discussie over het ambt), niet-ambtsdragers lid zijn van een kerkenraad en niet-

predikanten mogen voorgaan in de eredienst en de sacramenten bedienen.  

 

In de junivergadering lag er een rapport met een stevige ambtsvisie en een praktische uitwerking om 

een en ander goed te regelen.  

 

De ambtsvisie werd toen unaniem aanvaard maar de voorgestelde praktische uitwerking ging de 

synode een stap te ver.  

 

Met dat besluit is toen wel formeel vastgesteld dat er in de PKN naast de academisch opgeleide 

predikant andere voorgangers komen die Woord en Sacrament mogen bedienen. Voor de praktische 

uitwerking werd gevraagd een voorstel te maken voor de septembervergadering. 

Dit voorstel lag nu ter bespreking voor.  



Hierin wordt een aanpak voorgesteld met zeven (!) werkgroepen. Van de eerste twee werkgroepen 

(vervolg ambtsvisie en onderzoek) worden de taakomschrijvingen gegeven. Van de andere vijf kan 

dat pas na resultaten van de eerste twee.  

 

Een keurige gefaseerde aanpak waarvan de eindresultaten in de Synodevergadering van april 2023 

voorliggen.  

 

In de gedachtewisseling die volgt blijkt dat er vooral behoefte is aan verduidelijking van de urgentie 

van de problematiek.  

 

Wat is nu het echte probleem, hoeveel gemeenten komen in de knel met de preekvoorziening als er 

enkel voorgangers met preekconsent mogen voorgaan. In hoeveel gemeenten bedienen nu 

onbevoegden de sacramenten en hoe gaat zich dat ontwikkelen.  

 

De werkgroep ‘onderzoek’ moet dit allemaal in beeld brengen.  

 

Toegezegd wordt dat bij de samenstelling van de werkgroepen de synode nadrukkelijk betrokken zal 

worden. Met de toevoeging dat ook de gedachtewisseling in deze vergadering bij de uitwerking 

betrokken zal worden wordt het moderamenvoorstel unaniem aanvaard. 

 

Als laatste onderwerp nog een tweetal voorstellen over wijzigingen in de kerkorde.  

 

In het eerste voorstel wordt geregeld dat er naast de afgevaardigden van de classes en de 

evangelisch-lutherse synode twee vertegenwoordigers vanuit de geestelijke verzorging lid kunnen 

zijn van de generale synode.  

 

Dit voorstel van de kerkorde wordt aanvaard.  

 

Het andere voorstel betreft de opheffing van gemeenten.  

 

Hoe ga je dan om met nog aanwezige bezittingen of schulden? 

 

Er liggen verschillende voorstelen van het Generaal College Behandeling Beheerszaken waarvan de 

meeste worden overgenomen.  

 

Er is er eentje die veel discussie oproept en dat is het voorstel om een batig saldo dat na opheffing 

resteert toe te laten komen aan een andere ANBI met een soortgelijk doel en werkgebied als de 

gemeente of diaconie in opheffing.  

 

De synode vindt dit geen goed idee want geld dat aan de kerk is gegeven moet ook in de kerk blijven.  

 

Toch is hierover het laatste woord nog niet gezegd en zal er nog overleg plaatsvinden voordat er 

hierover kerkordewijzigingsvoorstellen komen.  

 

De plaatselijke gemeenten zullen zich dan ook nog mogen uitspreken over de voorgestelde wijzingen. 

Slechts een half uurtje later dan gepland sluit de vergadering om 18:00 uur. 

 

Jan Prij 


