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Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren 

gegevens door een Particulier Synode behorende tot de 

Gereformeerde Kerken  in Nederland  (vrijgemaakt).  

A. Algemene gegevens  

Naam                           PS-West 

Contactgegevens: http://www.gkv.nl/ps-west/ 

  

 
De Particuliere Synode (PS), zoals hierboven genoemd, behoort tot de Gereformeerde  Kerken in 
Nederland (vrijgemaakt). De PS verbindt zich door artikel E66 van de kerkorde (statuut) aan de 
Gereformeerde Kerken in Nederland. 
 
In dit artikel is het volgende opgenomen: 
 
E66.1 De particuliere synode wijst de afgevaardigden naar de generale synode aan. Zij is verder 
uitsluitend belast met de kerkelijke rechtspraak volgens art. F76. 
E66.2 Er zijn vier particuliere synodes. De ressorten worden vastgesteld door de generale 
synode. 
E66.3 Elke classis vaardigt een predikant en een ouderling af naar de particuliere synode. 
 
De kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het 
bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten 
en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke 
kerk: http://www.gkv.nl/kerkorde.  
 
De Gereformeerde Kerken in Nederland ontvingen van de Belastingdienst een ANBI-
groepsbeschikking. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot 
(de invloedssfeer van) het kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit geldt ook 
voor deze PS.  
 
 
B. Samenstelling bestuur 

 
Het bestuur van de PS wordt gevormd door de afgevaardigden benoemd door de classes. 
 
 
C. Doelstelling/visie. 

De kerk verwoordt in haar kerkorde wat zij gelooft en belijdt als basis voor haar kerkstructuur, 
organisatie, kerkrecht,  ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën. De kerkorde vat dit 
samen in de artikelen A1.1 en A1.2: 

A1.1 De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn onderling verbonden in eenheid van het 
christelijk geloof, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. 

A1.2 Zij aanvaarden met de oude christelijke kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de 
geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Met de kerk van de 
Reformatie aanvaarden zij bovendien de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse 
Catechismus en de Dordtse Leerregels als betrouwbare samenvatting van de christelijke leer. 

http://www.gkv.nl/kerkorde
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D. Beleidsplan. 

Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) kunt u vinden op deze 
webpagina: www.gkv.nl/anbi, eventueel aangevuld op de website van de plaatselijke kerk. 
 

E. Beloningsbeleid. 

De afgevaardigde naar de PS ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen 

werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  

Gezien de beperkte taak van de PS wordt er geen eigen resultatenrekening bijgehouden. De 

vergaderkosten worden bij de classes ondergebracht. 
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