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Op 12 decem ber 2003 besloten de hervorm de, 
gereform eerde en lutherse synodes in 
afzonderlijke vergaderingen om  op 1 m ei 2004 
sam en verder te gaan als Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN). 
De hervorm de vergadering in de Jacobikerk 
stond onder hoogspanning. Tw ee derde van 
de 75 synodeleden m oest instem m en m et het 
fusiebesluit, m aar het verzet w as in de 
m aanden ervoor hoog opgelopen. Een 
groep bezw aarde hervorm den vond de te 
vorm en Protestantse Kerk onacceptabel, 
om dat ook andere belijdenisgeschriften dan 
de drie gereform eerde daarin een plek zouden 
krijgen.
Die dag speelden de synodeleden ds. Gerrit de 
Fijter en ds. Reinier van Kooten (beiden 
verbonden m et de strom ing Gereform eerde 
Bond) een belangrijke rol. De Fijter had vooraf 
aangedrongen op een goede regeling voor 
bezw aarden. Van Kooten w as nauw  betrokken 
bij het verzet.
Uiteindelijk stem de de hervorm de synode 
voor de fusie:  51 stem m en voor en 24 tegen. 
Die uitslag w as zo nipt dat de stem  van De 
Fijter, evenals die van zijn com pagnon ds. 
Henk de Jong m et w ie hij nauw  optrok, het 
verschil had kunnen m aken. M eteen na de 
stem m ing m aakte aanw ezig publiek hen uit 
voor verraders.
Van Kooten zei tegen de pers zich ‘verplet-
terd’ te voelen door het synodebesluit. 
‘Ik m oet de dood van m ijn m oederkerk 
verw erken.’

De een stemde voor, de ander tegen. 
Na tien jaar schuiven twee 
hoofdrolspelers in de legendarische 
hervormde synodevergadering van 
12 december 2003 weer bij elkaar aan 
tafel. Sinds die ene dag in Utrecht, 
beslissend voor de vorming van de 
Protestantse Kerk, hebben ze elkaar 
niet meer gesproken.

 ▶ voorm alig hervorm d synodelid, 
stem de voor fusie

 ▶ voorm alig synodevoorzitter 
Protestantse Kerk

 ▶ em eritus predikant, actief als 
voorzitter van eenheidsbew eging 
Nationale Synode

Gerrit de Fijter (68)
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Op 12 decem ber 2003 besloten de hervorm de, 
gereform eerde en lutherse synodes in 
afzonderlijke vergaderingen om  op 1 m ei 2004 
sam en verder te gaan als Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN). 
De hervorm de vergadering in de Jacobikerk 
stond onder hoogspanning. Tw ee derde van 
de 75 synodeleden m oest instem m en m et het 
fusiebesluit, m aar het verzet w as in de 
m aanden ervoor hoog opgelopen. Een 
groep bezw aarde hervorm den vond de te 
vorm en Protestantse Kerk onacceptabel, 
om dat ook andere belijdenisgeschriften dan 
de drie gereform eerde daarin een plek zouden 
krijgen.
Die dag speelden de synodeleden ds. Gerrit de 
Fijter en ds. Reinier van Kooten (beiden 
verbonden m et de strom ing Gereform eerde 
Bond) een belangrijke rol. De Fijter had vooraf 
aangedrongen op een goede regeling voor 
bezw aarden. Van Kooten w as nauw  betrokken 
bij het verzet.
Uiteindelijk stem de de hervorm de synode 
voor de fusie:  51 stem m en voor en 24 tegen. 
Die uitslag w as zo nipt dat de stem  van De 
Fijter, evenals die van zijn com pagnon ds. 
Henk de Jong m et w ie hij nauw  optrok, het 
verschil had kunnen m aken. M eteen na de 
stem m ing m aakte aanw ezig publiek hen uit 
voor verraders.
Van Kooten zei tegen de pers zich ‘verplet-
terd’ te voelen door het synodebesluit. 
‘Ik m oet de dood van m ijn m oederkerk 
verw erken.’

12 december 2003

 ▶ voorm alig hervorm d synodelid, 
stem de tegen fusie

 ▶ voorm alig synodescriba Hersteld 
Hervorm de Kerk

 ▶ predikant, verbonden aan de 
gem eente in Apeldoorn. Docent 
Hersteld Hervorm d Sem inarie

Reinier van Kooten (63)


