Verslag Generale Synode 12 juni 2021
Op zaterdag 12 juni kwam de Generale Synode voor het eerst in anderhalf jaar weer op één
locatie bijeen, in De Werelt in Lunteren.
Benoemingen
In de ochtend werden in een besloten zitting benoemingen vastgesteld, waaronder de
herbenoeming van ds. René de Reuver als scriba van de Generale Synode. Hij begint nu aan
zijn tweede termijn van vijf jaar in wat over het algemeen als de hoogste ambtelijke functie
binnen de PKN gezien wordt.
Ook het protocol voor benoemingen van de andere moderamenleden (de preses en
de drie assessoren) werd opnieuw vastgesteld. Nieuw is dat voor ieder van de
moderamenleden een selectiecommissie zal komen, in meerderheid bestaande uit
synodeleden van buiten het moderamen.
Het Ambtsrapport
Hoofdpunt op de agenda was het rapport over het ambt, samengesteld door een brede
commissie onder leiding van prof. Koffeman die zich in haar visie vooral gericht heeft op het
ambt van Dienaar des Woords. Aanleiding om het ambt onder de loep te nemen is onder
meer de verander(en)de praktijk met pioniersplekken en kerngemeenten, die om een ander
type voorganger vragen dan de ‘klassieke’ kerkelijke gemeente. Daarnaast is het wenselijk
dat de ambtelijke positie van kerkelijk werkers, die nu ouderling (soms diaken) zijn terwijl ze
in delen van het land feitelijk voorgangerswerk doen, beter geregeld wordt.
De synode heeft ingestemd met de visie van het rapport dat er meer mogelijkheden
moeten komen voor diversificatie binnen het ambt van Dienaar des Woords. Dit ambt komt
voort uit de roeping voor de wereld, waartoe God de kerk roept (missio dei). De kerk is er
niet voor zichzelf, noch om zichzelf in stand te houden, maar is er tot heil van de
samenleving en als een levend getuigenis in de wereld. Voorts heeft de synode uitgesproken
dat teamvorming voor predikanten en kerkelijk werkers de norm moet worden, alsook
samenwerking tussen gemeenten.
Hoe echter de ‘diversificatie’ in het ambt tot stand moet komen, dus de nadere
praktische uitwerking van de visie in het rapport, is vooralsnog open gelaten. Het voorstel
van de commissie-Koffeman om het ambt van Dienaar des Woords te splitsen in predikanten
en ‘pastors’ – die laatsten zouden kerkelijk werkers zijn die via een nog te ontwikkelen 1jarige universitaire Masteropleiding dezelfde Woord- en sacramentsbevoegdheden krijgt als
een predikant – is niet in die vorm door de synode overgenomen. Eerst moet er verder
onderzoek gedaan worden, bijvoorbeeld naar hoe de pastor zich verhoudt tot de predikant,
naar de vraag of de benaming ‘pastor’ de juiste term is, of kerkelijk werkers hier nu echt mee
geholpen zijn en wat de precieze opleidingseisen zouden moeten zijn. Het kan dus goed zijn
dat de figuur van de pastor zoals die nu werd voorgesteld er niet komt of in een andere
vorm.
De werkgroep ambt wordt opnieuw aan het werk gezet. Op 11 september spreekt de
synode er verder over wat de werkgroep precies moet uitzoeken.
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