Rapport
Moderamen GS Goes 2020

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken en
Landelijke Vergadering Zoetermeer 2022
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Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken
in Nederland. Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen worden met
het deputaatschap administratieve ondersteuning via: wao@ngk-gkv.nl
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in wat voor vorm of op wat voor manier dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens de uitzonderingen bij
de wet gesteld.
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Inleiding
Op 12 december 2020 besloot de Generale Synode (GS) van Goes 2020 tot de provisorische sluiting
van de synode.1 Het besluit daartoe luidde als volgt: 2
Besluit 1:
de synode, na afronding van de haar door de kerken opgedragen agenda, provisorisch te sluiten.
Besluit 2:
het moderamen op te dragen:
a.
te blijven optreden als moderamen van de synode om, in samenwerking met het eveneens voort
bestaande moderamen van de landelijke vergadering van de NGK, bestuurlijk te handelen met
betrekking tot zaken die voortkomen uit de afgehandelde agenda, in het bijzonder met het oog
op de voorbereiding van de verlangde hereniging van GKv en NGK;
b.
zo nodig een zitting van de synode uit te schrijven of een schriftelijke vergaderronde te houden
indien synodale besluitvorming met betrekking tot genoemde zaken geen uitstel toelaat;
c.
het eerste deel van de Acta van GS Goes 2020 af te ronden en te publiceren, lopende tot aan de
provisorische sluiting;
d.
de GS Goes 2020 formeel te sluiten voorafgaande aan de constituerende vergadering van de
volgende generale synode;
e.
van zijn werkzaamheden na de provisorische sluiting verslag te doen aan de volgende generale
synode, en de afrondende artikelen van de acta van GS Goes 2020 te doen opnemen in de acta
van de volgende generale synode.
Besluit 3:
het moderamen daarnaast op te dragen, in afstemming met deputaten relatie kerk en overheid, de
kerken in voorkomende gevallen te vertegenwoordigen in externe contacten.
In dit rapport doen we als moderamen van de GS verslag van onze werkzaamheden ná de
provisorische sluiting van de synode op 13 november 20213. Deze werkwijze is anders dan bij de
Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Daar doet het moderamen verslag van alle werkzaamheden
gedurende de periode waarin de Landelijke Vergadering (LV) bijeenkomt. Dat wij ons beperken tot de
periode na de provisorische afsluiting heeft er niet alleen mee te maken dat het niet gebruikelijk is om
als moderamen te rapporteren aan de volgende GS, maar laat zich vooral verklaren uit het feit we ons
werk, zolang de synode vergaderde, steeds in de vergadering en/of door middel van een
moderamen/moderaminabrief hebben verantwoord. Vandaar dat er in besluit 2 onderdeel a opdracht
werd gegeven om verslag te doen van onze werkzaamheden na de provisorische sluiting.
Of het gewenst is om in de herenigde kerk het model van de LV òf dat van de GS aan te houden, is een
vraag die de komende GS en LV zullen beantwoorden bij de vaststelling van de landelijke regeling met
daarin de huishoudelijke regeling voor de synode. 4
Het moderamen heeft na de provisorische sluiting een aantal keer vergaderd. 5 Steeds was dat in
gezamenlijkheid met het moderamen van de LV. Het merendeel van de onderwerpen waarover
gesproken werd had te maken de pensioenproblematiek en wat daaruit voortvloeit. Om daar een
uitweg in te vinden hebben we overleg gehad met de regiegroep (RG), de Werkgroep Toekomstige

De besluiten hierover zijn te vinden in de Acta GS Goes 2020, art. 189 tot en met 192.
Art. 190 van bovengenoemde Acta.
3 Om verwarring te voorkomen: aan de daadwerkelijke sluiting van de synode op 13 november 2021
ging het besluit om dit mogelijk te maken vooraf.
4 Wie het verschil wil zien kan dit rapport vergelijken met het Rapport van het Moderamen Landelijke
Vergadering Zeewolde 2019 aan Landelijke Vergadering Zoetermeer 2022.
5 Dat was op 16 november 2021, 20 en 28 april, 13 en 23 mei 2022.
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Kerkorde (WTK), en de besturen van de Vereniging Samenwerking Emeritering (VSE) en de
Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken (NGA).
We zijn dankbaar dat er een voorlopige uitkomst kwam tijdens een vergadering op 23 mei 2022,
waarover de afgevaardigden van zowel GS als LV afzonderlijk zijn geïnformeerd.
In goed overleg met met name de VSE kwamen we overeen om verschil te maken tussen een
bestuurlijke en een administratieve hereniging van beide kerken. Als gezamenlijke moderamina
(GMO) hadden we gehoopt dat de hereniging plaats zou kunnen hebben op 1 maart 2023, zoals als
richtdatum genoemd in het besluit van GS en LV.6 Die datum moest worden opgeschoven naar 1 mei
van datzelfde jaar. Dat was vooral het gevolg van het feit dat we de algemene vergadering van de VSE
niet voor een voldongen feit konden plaatsen. Deze kon niet vóór de door ons gewenste datum
gehouden worden. Na 1 mei vormen we – zo is het gezamenlijke voorstel – een bestuurlijke eenheid, de
administratieve eenheid volgt op 1 januari 2024. Dat laatste is vooral vanuit praktische overwegingen.
We hebben gemeend voor dit uitstel van twee maanden niet de voltallige vergadering van GS en LV
bijeen te moeten roepen. Het genoemde besluit met betrekking tot 1 maart 2023 betekende
instemming met een tijdlijn, niet de vaststelling van een herenigingsdatum. De nu uit te werken
plannen leiden tot voorstellen die uiteraard nog de goedkeuring behoeven van de komende GS en LV,
maar ook instemming van de kant van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en de leden van de
VSE. In samenwerking met het moderamen van de LV hebben we een rapport geschreven (54.2 GMO huidige stand van zaken harmonisatie pensioenen) waarin nader wordt ingegaan op de
pensioenproblematiek.
Zoals gezegd heeft de pensioenproblematiek veel van onze tijd gevraagd. Andere punten deden dat
minder. Een paar stippen we kort aan.
De Acta konden worden afgerond en vrijgegeven voor publicatie. We hebben besloten er geen
gedrukte versie van te laten verschijnen.
Op voorstel van de Regiegroep deden we samen met het moderamen van de LV een aantal
benoemingen, waarvan we hier in het bijzonder die willen noemen van de Commissie belijdende kerk.
We zijn blij dat deze commissie aan het werk kon gaan.
Van al deze werkzaamheden hebben we de afgevaardigden op de hoogte gebracht via
moderaminabrieven.
Als moderamen van de GS kijken we terug op een goede samenwerking, zowel onderling als met het
moderamen van de LV. We zijn dankbaar dat we het lopende werk konden afmaken. Met name als het
gaat om het ingewikkelde proces van de pensioenen zijn we blij dat dit vlot getrokken kon worden.
Zonder wie dan ook tekort te doen betuigen we onze dank aan WTK en RG voor de inbreng die ze
hebben in het proces naar eenwording. We leggen de uitkomst ervan in handen van de Heer van de
kerk.
Voor het moderamen van de synode,
Dinand Krol, assessor

6

Artikel 108 van de Acta.
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Voorstel decharge moderamen GS Goes 2020

Materiaal:
Rapport van het moderamen van de Generale Synode van Goes 2020 aan de Generale Synode van
Zoetermeer 2022, waarin verantwoording wordt gedaan van de verrichte werkzaamheden na de
provisorische sluiting.
Besluit:
a.
onder dank voor het verrichte werk het door het moderamen gevoerde beleid en de door hem
genomen besluiten goed te keuren en
b.
het moderamen van de GS Goes, bestaande uit ds. Melle Oosterhuis, preses, ds. Dinand Krol,
assessor en ds. R.J. Vreugdenhil, scriba, decharge te verlenen
c.
in de Acta van GS Zoetermeer 2022 op te nemen:
1.
de door het moderamen verrichte benoemingen;
2.
de sluiting van de GS Goes 2020.

