
 

 

ELFDE ZITTING 

 

dinsdag 10 mei 2011, 10.00 – 12.15 uur 

 

 

 

Artikel 249 

Opening 

De preses, ds. P.D.J. Buijs, opent de elfde zitting van de generale synode van Huizen. Hij heet 

allen hartelijk welkom en laat zingen Ps. 46: 1,3,6. Daarna leest hij 2 Timoteüs 2: 1-13 en gaat 

voor in gebed. 

 

Artikel 250 

 

Appel-nominaal 
Voor de particuliere synode van het Noorden vervangt oud. G. Otten oud. R. v.d. Zwaag. 

Oud. W. Lodewijk is er in plaats van oud. J. Spriensma. Bij de afgevaardigden vanuit het 

Oosten neemt ds. H. de Bruijne de plaats in van ds. M. Visser, oud. C. den Hartog die van 

oud. J.W. Baan en oud. J. Stomphorst die van oud. G. van Brenk. Vanuit het Zuiden kwam ds. 

A. den Boer voor ds. C.P. de Boer en is ds. A.A. Egas vervangen door ds. H.H. de Haan. Oud. 

E.C. Bin kan niet aanwezig zijn en laat zich vervangen door oud. A. Franke. Voor de 

particuliere synode van het Westen is ds. P.J. den Hertog er in plaats van ds. A.P. van 

Langevelde.    

 

De oud. C. den Hartog, R.G. Otten en A. Franke en de di. P.J. den Hertog en H. de Bruijne 

betuigen instemming met de gereformeerde belijdenis door op te staan. 

 

De preses verwelkomt de prof. G.C. den Hertog en H.G.L. Peels als preadviseurs en 

verontschuldigt de quaestor. 

 

Artikel 251 

 

Mededelingen 
De tweede scriba attendeert op het inleveren van declaratieformulieren en comitéstukken aan 

het einde van de vergadering.  

 

Artikel 252 

 

Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. In het najaar zal de synode mogelijk opnieuw bijeenkomen in 

verband met besluitvorming rond de Theologische Universiteit Apeldoorn en rond het werk 

van deputaten emeritikas. De preses meldt dat het moderamen in opdracht van de synode 

contact heeft onderhouden met de kerk van Zwolle over de afdracht voor de emeritikas. Er is 

momenteel een commissie uit de kerkenraad in gesprek met deputaten emeritikas. We moeten 

de uitkomst van dat gesprek afwachten. 

 

Artikel 253 

 

Comité-generaal 

 



 

 

 Artikel 254 

 

Schorsing 

De preses schorst de besprekingen op in verband met de lunch. 

 

 

VERVOLG ELFDE ZITTING 

 

dinsdag 10 mei 2011, 13.30 –  16.00 uur 
 

Artikel 255 

Heropening 
De preses laat zingen Ps. 105: 22,24 en heropent de vergadering. 

 

Artikel 256 

Appel nominaal 

Er zijn geen wijzigingen in de samenstelling van de synode. 

 

Artikel 257 

 

ANBI 

De preses stelt aan de orde een schrijven van deputaten contact met de overheid met daarbij 

rapport 16 van commisse 6 (bijlagen). Hij heet de deputaten ds. G.L. Born en br. H. de Hek 

van harte welkom, alsmede de deputaten financiële zaken, de brs. A. Goossensen en R.L. 

Poot. 

 

In de eerste besprekingsronde wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot de zevende 

vraag uit de voorgestelde aanvulling op het reglement voor de kerkvisitatie. Hoe verhoudt 

zich dat tot een verklaring omtrent het gedrag (vog)? Ook in andere verbanden, bijvoorbeeld 

met het oog op kerkelijke jeugdwerkers, wordt een dergelijke verklaring als vereiste 

overwogen. Hoe verhoudt zich deze vraag tot de ambtelijke vertrouwelijkheid? Verder wordt 

gevraagd of een van de ANBI-vereisten, een vermogensplafond, concreet in te vullen is.  

 

Namens deputaten worden de vragen beantwoord door br. H. de Hek. Een koppeling met de 

vog is mogelijk maar ligt niet zo voor de hand. Het uitgangspunt voor deputaten lag in de 

eisen van de overheid met betrekking tot de ANBI-status. De achtergrond van vraag 7 is de 

angst voor agressieve bewegingen in een religieus gewaad, i.c. de islam. De overheid mag 

geen onderscheid maken en wil dus ook een zekering inbouwen tegen mogelijk christelijk 

geweld. De vraag betreft overigens een veroordeling voor het aanzetten tot gebruik van 

geweld niet voor het zelf plegen van geweld. Het ambtsgeheim kan bij een kerkvisitatie wel 

een probleem zijn voor anderen maar niet voor de betreffende broeder zelf. De achtergrond 

van de eis van een vermogensplafond is dat een Algemeen Nut Beogende Instelling niet mag 

oppotten. Maar het zal zo’n vaart niet lopen. Gereformeerde Gemeenten houden in hun 

vermogen rekening met hulp aan niet-verzekerde leden en dat was voor de overheid geen 

probleem. Er zijn geen richtlijnen van de overheid voor de hoogte van het vermogensplafond.  

 

Met een kleine tekstuele wijziging wordt het voorstel aanvaard. 

 

 

 



 

 

Artikel 258 

 

Conceptbeleidsplan Christelijke Gereformeerde Kerken 

In het bijzijn van dezelfde deputaten komt vervolgens aan de orde bijlage 1 bij het schrijven 

van deputaten contact met de overheid, met daarbij rapport 17 van commissie 6 (bijlagen).  

 

In de bespreking wordt gevraagd of het niet naïef is te stellen dat alle kerken alle besluiten 

van de generale synode volgen. En of het spreken over ‘mannelijke leden’ als ambtsdragers 

niet een verwijt van discriminatie op kan leveren. In verband met het classicale samenleven 

kan beter worden gesproken over ‘onderling toezicht’ dan over ‘intervisie’. Een van de 

afgevaardigden doet een groot aantal voorstellen voor tekstuele aanpassing. Ook heeft hij een 

verwijzing gemist naar het evangelisatiewerk als activiteit van onze kerken. 

 

Namens de commissie reageert oud. J. Mauritz. Er is alle reden om in het beleidsplan te 

spreken over gehoorzaamheid aan de onderlinge afspraken en besluiten. Er is ook grond voor: 

in de kerkorde zelf en in het regelement op de kerkvisitatie komt het aan de orde. Het is de 

ziekte van ons kerkelijke leven dat het aan deze gehoorzaamheid nogal eens ontbreekt.  

 

Namens deputaten gaat br. H. de Hek op de vragen in. Het beleidsplan is voor deze 

vergadering zo grondig gelezen als hierna waarschijnlijk nooit meer zal gebeuren. Er moest er 

een komen en er is gekozen voor de grote lijnen. Het enige doel is: voldoen aan de ANBI-

eisen van de fiscus. Daar is het beleidsplan naartoe geschreven. Er moet voor binnenkerkelijk 

gebruik niet al te zwaar aan worden getild. Deputaten willen de redactionele suggesties best 

meenemen maar het hoeft allemaal niet perfect te zijn. Wel is de verwijzing naar evangelisatie 

een terechte toevoeging. De kerk heeft ruimte om te spreken over mannelijke ambtsdragers. 

‘Onderling toezicht’ in plaats van ‘intervisie’ is een terechte correctie. Er moet iets worden 

gezegd over de vergoeding van beleidsbepalers ter voorkoming van zakkenvullen door 

bestuurders. Dat ligt bij kerken wel anders dan bij andere ANBI-instellingen maar ook hier 

geldt voor de overheid weer: gelijke monniken, gelijke kappen. 

 

De voorzitter stelt voor de verschillende opmerkingen in handen te geven van het 

deputaatschap en het moderamen te machtigen de zaak af te kaarten.  

 

De generale synode besluit 
1. art. 84 K.O. aan te vullen met: Een batig saldo bij liquidatie moet worden aangewend 

t.b.v. een ander ANBI-doel dan wel het algemene belang; 

2. deputaten financiële zaken in hun jaarlijkse brief betreffende advies 

minimumtraktementen en emolumenten te verwijzen naar de ANBI-regeling en aan te 

dringen op jaarlijkse controle hierop. Tevens dienen deputaten hun instructie 

‘Werkprogramma Kascontrolecommissie’ hierop aan te passen;  

3. de volgende aanvulling op het reglement voor de kerkvisitatie vast te stellen: 

1) Hoe houdt u zich aan de voorwaarden die gelden voor de toepasselijkheid van de 

ANBI-regeling? 

2) Zijn de activiteiten en inkomsten en uitgaven van de gemeente voor minimaal 90% 

gericht op een kerkelijk doel? 

3) Beschikt de gemeente zelf over haar vermogen? 

4) Ontvangen de leden van de kerkenraad en de commissie van beheer voor hun 

werkzaamheden als kerkenraadslid en lid van de commissie van beheer een beloning, 

anders dan een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten? 

5) Staan de inkomsten en uitgaven in een redelijke verhouding tot elkaar? 



 

 

6) Houdt u meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuering van uw 

activiteiten? 

7) Zijn leden van uw kerkenraad (ooit) veroordeeld voor het aanzetten tot haat, geweld of 

het gebruiken van geweld? 

8) Hoe controleert u of de instellingen die zich onder uw invloedssfeer bevinden (zoals 

verenigingen, zendingscommissies,etc.) en die gebruik maken van uw ANBI-status 

zich aan de ANBI-regels houden? 

 

De preses dankt deputaten voor hun werk en aanwezigheid. 

 

Artikel 259 

 

Comité-generaal 

 

Artikel 260 

 

Emeritikas 

Er is bij het moderamen een brief binnengekomen van deputaten emeritikas (bijlage). De 

preses leest deze voor. De synode gaat op voorstel van het moderamen akkoord met het in de 

brief gedane voorstel art. 3 van bijlage 7 K.O. te wijzigen. En ook met het voorstel ds. J.M.J. 

Kieviet te benoemen tot generaal deputaat in de functie van voorzitter van het deputaatschap. 

 

De generale synode besloot  
in artikel 3 van bijlage 7 van de kerkorde  

1. de eerste zin ‘“Het beheer van de kas is opgedragen aan zeven deputaten, die daartoe 

machtiging en instructie ontvangen van de generale synode’ te wijzigen in: ‘Het beheer 

van de kas is opgedragen aan acht deputaten, die daartoe machtiging en instructie 

ontvangen van de generale synode’; en 

2. de vierde zin ‘De eerste en de tweede penningmeester en de deputaat-actuaris worden 

benoemd door de generale synode voor de periode, die ligt tussen de benoemende en de 

volgende generale synode’ te wijzigen in: ‘De voorzitter, de eerste en de tweede 

penningmeester en de deputaat-actuaris worden benoemd door de generale synode voor de 

periode die ligt tussen de benoemende en de volgende generale synode.’ 

 

Artikel 261 

 

Loket HSV 

De door de generale synode ingestelde commissie loket HSV kreeg te maken met de instelling 

van een eigen loket van de Herziene Statenvertaling, waar reacties kunnen worden ingebracht. 

Bij brief (bijlage) vraagt de commissie de opdracht aan te passen of de commissie op te 

heffen. Na overleg met comissie 3 stelt het moderamen voor de commissie op te heffen. Met 

dank voor de beschikbaarheid. De synode besluit dienovereenkomstig. 

 

Artikel 262 

 

Benoemingen 

Na overleg met deputaten geestelijke verzorging militairen stelt het moderamen voor vanwege 

de omvang van de werkzaamheden geen nieuwe deputaten te benoemen. De brs. A. 

Goossensen en A. van Veenhuisen worden op voorstel van het moderamen benoemd in de 

commissie doelmatigheid. 



 

 

 

Artikel 263 

 

Artikel 43 K.O. 

Niemand hoeft van deze gelegeneid gebruik te maken. 

 

Artikel 264 

 

Sluiting 

De preses richt woorden van dank aan de koster en zijn helpers en ook aan br. J. Voets die het 

geluid verzorgde. 

 

De assessor, ds. D. Quant, dankt de preses voor zijn goede leiding. Hij dringt erop aan in 

voorkomende gevallen de externe communicatie slechts te laten verlopen via de assessor. Hij 

leest met ons 2 Timoteùs 2: 14 en 15 en dankt de Heere. We zingen nog Ps. 18: 9 waarna de 

preses de vergadering provisorisch sluit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TWAALFDE ZITTING 

 

dinsdag 7 juni 2011, 13.30 – 17.00 uur  
 

 

 

Artikel 265 

 

Opening 

De preses, ds. P.D.J. Buijs, opent de twaalfde zitting van de generale synode van Huizen. Hij 

heet allen hartelijk welkom en laat zingen Ps. 119: 3 en 9. Hij leest Johannes 16: 5-15 en 

vraagt de Heere om een zegen over de vergadering. 

 

Artikel 266 

 

Appel-nominaal 
Voor de particuliere synode van het Noorden vervangt oud. G. Otten oud. R. v.d. Zwaag en 

oud. W. Lodewijk oud. J. Spriensma. Vanuit het Oosten is ds. R.G. den Hertog afgevaardigd 

in plaats van ds. M. Oppenhuizen en ds. H. de Bruijne in plaats van ds. M. Visser; oud. J. van 

Leeuwen is er voor oud. G. van Brenk en oud. C. den Hartog voor oud. J.W. Baan. Vanuit de 

particuliere synode van het Zuiden neemt ds. H.H. de Haan opnieuw de plaats in van ds. A.A. 

Egas. Voor het Westen is ds. P.J. den Hertog aanwezig in plaats van ds. A.P. van Langevelde 

en ds. C. Westerink in plaats van ds. E.B. Renkema; oud. J. Mons vervangt oud. W. Bijleveld 

en oud. F. v.d. Feen oud. L. Mak.    

 

De brs. R.G. den Hertog, J. van Leeuwen, J. Mons en F. v.d. Feen betuigen instemming met 

de gereformeerde belijdenis door op te staan. We zijn wettig bijeen. 

 

De preses verwelkomt prof. J.W. Maris als preadviseur en verontschuldigt de quaestor. 

 

Artikel 267 

 

Mededelingen 
Bij de behandeling van het rapport van deputaten radio- en televisiediensten (bijlage), hebben 

deputaten en in hun spoor commissie en synode fouten gemaakt betreffende de status van ds. 

A. v.d.Veer. Hij was geen directeur van de EO maar voorzitter. Hij is ook geen emeritus maar 

predikant in actieve dienst. Deputaten hebben ten onrechte de band met hem beëindigd. 

Namens het moderamen doet de preses het voorstel de besluitvorming op dit punt terug te 

draaien en daarvan onder excuses bericht te doen aan ds. A. v.d. Veer. De synode stemt met 

het voorstel in. Deputaten hebben al toegezegd binnenkort een ontmoeting te hebben met ds. 

A. v.d.Veer. 

 

Artikel 268 

 

Benoeming 

De preses meldt een voordracht van de vertrouwenscommissie voor een secundus-adviserend 

lid: br. A.J. Dorst te Nieuwerkerk a/d IJssel. De synode besluit de voordracht te volgen en 

benoemt br. A.J. Dorst. 

 

 



 

 

 

 

Artikel 269 

 

Comité-generaal 

 

Artikel 270 

 

Artikel 43 K.O. 

Niemand hoeft van deze gelegenheid gebruik te maken. 

 

Artikel 271 

 

Sluiting 

Vanwege twee overgebleven agendapunten (TUA en emeritikas) wordt de vergadering 

opnieuw provisorisch gesloten. Er is over de voortgang overigens nog niets te melden dat het 

vaststellen van een nieuwe datum rechtvaardigt. 

 

De assessor, ds. D. Quant, spreekt woorden van dank aan het adres van de preses. Deze 

bedankt op zijn beurt de vergadering, de geluidsman en de koster.  

 

Ds. D. Quant laat nog zingen Ps. 18: 9. Hij gaat voor in dankgebed, waarna de preses de 

vergadering sluit. 

 

 

 

 

Preses, ds. P.D.J. Buijs 

 

 

 

Scriba, ds. J.G. Schenau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


