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Betreft: verzoek gehoord te worden 

 

 

Geachte broeders, 

 

Binnenkort zal er tijdens een kerkenraadsvergadering verslag worden gedaan van het gesprek dat gevoerd is op 

4 mei jl. tussen KR-P1 en KR-S2.1 namens het moderamen enerzijds en ons, G8 en G1, anderzijds.  Al in een 

eerder stadium heeft u als kerkenraad de situatie beschreven als conflict. Op grond van de kerkorde (F75.1 en 

F75.2) had en heeft de kerkenraad de plicht ons hierover te horen. Dit is nodig om eerlijk en onpartijdig 

besluiten te kunnen nemen. Tot op heden heeft u ons niet gehoord, maar wel besluiten genomen. 
 

Wij willen graag gebruik maken van deze regeling uit de kerkorde om de kerkenraad alsnog in de gelegenheid 

te stellen hoor en wederhoor toe te passen. Het is ons verzoek om zelf verslag te doen van het gesprek van 4 

mei en bevraagd te worden over de hele kwestie sinds december. We willen dit graag doen tijdens de 

kerkenraadsvergadering waarin deze zaak geagendeerd wordt. 
 

Ervan uitgaand dat u instemt met ons uitdrukkelijke verzoek vernemen we graag van u wanneer deze 

vergadering zal plaatsvinden. Ons voorstel over de werkwijze is om op die vergadering enerzijds KR-P1 en KR-S
2.1 te horen en los daarvan ons. KR-P1 en KR-S2.1 zijn niet aanwezig bij het gedeelte waarin wij verslag doen 

en omgekeerd zijn wij niet aanwezig in het gedeelte waarin zij verslag uitbrengen. Het bespreken daarvan 

doet u vervolgens zonder beide partijen. Het op een eerder moment verslag uit laten brengen van het 

gesprek van 4 mei jl. door KR-P1 en KR-S2.1 is in onze ogen onjuist. Een suggestie is om een onpartijdige en 

deskundige arbiter te zoeken die verstand heeft van kerkrecht die wijs kan optreden in deze situatie. 

We hopen dat we ons kunnen vinden in wat u besluit over de werkwijze en over een arbiter. Indien nodig
 

maken we gebruik van de mogelijkheden die beschreven zijn in de kerkorde F75.2cde. Gezien de moeilijke
 

kerkelijke omstandigheden waarin wij momenteel verkeren zien we heel graag dat die kerkenraadsvergadering 

niet meer lang op zich laat wachten.  
 

Waarom ons verzoek? 

Er zijn door u als kerkenraad besluiten genomen t.a.v. het niet  mogen geven van catechisatie, het niet mogen 

spelen in erediensten, het geen leiding mogen geven aan het jeugdcombo, het niet mogen uitoefenen van 

publieke taken. Deze besluiten zijn al vanaf 5 januari in werking getreden. Deze besluiten raken ons en onze 

kinderen diep en geven elke dag veel verdriet. Onze geloofsbeleving wordt erdoor aangetast, omdat G1 haar 

gaven niet in dankbaarheid mag gebruiken. 

Daarnaast zien we de besluitvorming tot op heden als eenzijdig omdat u geen wederhoor heeft gevraagd. 
 

Tot slot kunnen wij ons in de handelwijze en manier van besluitvorming van het afgelopen halfjaar  op 

meerdere punten niet vinden. 
 

We zien een schriftelijke reactie tegemoet. 
 

Bij dit alles hopen we op herstel van vertrouwen. We zullen daarvoor blijvend bidden. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

G8 en G1 

 




