Unaniem: waar een Woord is, is een weg
De generale synode heeft eind november unaniem besloten dat de nota “Kerk 2025:
waar een Woord is, is een weg” wordt aanvaard als uitgangspunt voor verder uitwerking
en onderzoek t.b.v. het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland.
De nota gaat over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland. In de nota wordt
gepleit voor een beweging ‘Back to basics’ (terug naar de bedoeling): een lichtere
organisatiestructuur die méér ruimte maakt en laat voor geloof. De nota behandelt
onder andere de verandering van 75 classes naar minimaal acht regioclasses met een
vrijgestelde voorzitter (bisschop) en een cultuur van mobiliteit onder predikanten.
De generale synode heeft het moderamen opgedragen om met een nota te komen
waarin de uitgangspunten van de nota “Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg”
nader worden uitgewerkt, met het daarbij behorend tijdpad; deze nota wordt zo
mogelijk in april 2016 ter besluitvorming voorgelegd aan de generale synode,
Dat nader uitgewerkte nota ‘Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg’ wordt ter
beschikking gesteld aan de gemeenten als handreiking bij bezinning op het kerk-zijn en
als leidraad bij het formuleren van beleid. Daarnaast is de nota uitgangspunt voor het
beleidsplan 2017-2020 van de dienstenorganisatie.
Ook heeft de generale synode besloten gehoor te geven aan het verzoek van de
stuurgroep Nationale Synode om te komen tot een mogelijk verbond van protestantse
kerken en geloofsgemeenschappen. Natuurlijk wel met de kanttekening dat er al veel
spelers zijn op het oecumenische veld en het wel helder moet zijn wat de meerwaarde
van de Nationale Synode is. Ook stelde Plaisier dat de naam ‘Nationaal Synode’ wellicht
een verwarrende naam is. “Het zou beter Protestants Forum kunnen heten.”
Er komt, naar aanleiding van de klimaattop in Frankrijk, een brief aan de kerkenraden
om zich te bezinnen op rentmeesterschap en duurzaamheid. Ook in praktische zin,
bijvoorbeeld bij de verbouwingen van een lokale kerk, moet dit onderwerp hoog op de
agenda staan.
Het Generale College van visitatie kwam met een eerste vierjaarlijks verslag. Een
opvallend punt was dat het college had meegegeven aan de visitatiecommissies om als
besprekingspunt tijdens visitaties in te brengen: het heilige gebeurt. Niet elke visitatie
had dit punt meegenomen maar op de plaatsen waar dit wel gebeurde bleek dat er
verlegenheid in de kerkenraad was om hier over te praten. In de Generale Synode werd
dit als zorg gedeeld. Als ambtsdragers als geen taal meer hebben om God en geloof
onder woorden te brengen, hoe groot is de ‘sprakeloosheid’ dan wel niet in de
gemeente?
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