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AAN:  Deputaten kerkrecht GKv en Werkgroep Toekomstige Kerkorde 
      (Per email: kerkrecht@gkv.nl; [ … ]; [ … ]; [ … ]; kerkorde@ngk.gkv.nl) 
 
 
WP1, 11 november 2020 
 

BETREFT: rechtsbescherming kerkleden GKv  

 
Geachte deputaten en geachte leden van de werkgroep toekomstige kerkorde, 
 
We richten ons tot zowel het deputaatschap kerkrecht als tot de werkgroep die zich voortvarend bezighoudt met 
de nieuwe kerkorde. Het is voor ons momenteel onduidelijk waar de verantwoordelijkheid voor de nieuwe kerkorde 
en daarmee ook voor het beantwoorden van onze nieuwe vragen ligt. We willen u vragen met elkaar af te stemmen 
wie er verantwoordelijk is en ons daarvan op de hoogte te stellen. 
 
Zoals inmiddels duidelijk zal en mag zijn, houden wij ons bezig met de rechtsbescherming van kerkleden (de niet-
ambtsdragers) van de GKv en NGK. We hebben u bijna een jaar geleden vragen voorgelegd welke door de 
werkgroep zouden worden verwerkt en welke door deputaten kerkrecht tot op heden nog niet zijn beantwoord. 
Daar komen wij nu op terug, maar nu met een belangrijke en mogelijk doorslaggevende reden. 
 
Wij maken helaas deel uit van de kwestie WP1 die een jaar geleden enige aandacht heeft gekregen in de christelijke 
media. Er is al twee jaar geleden vastgesteld dat er sprake is van een misstand in deze kwestie, vooral omdat het 
machtsmisbruik binnen de kerk niet is aan te kaarten en kerkrechtelijk niet beoordeeld kan worden. We gaan hier 
niet opnieuw over uitweiden, u weet daar genoeg over. Als dat nog niet het geval is, kan onze eerdere communicatie 
aan u erbij genomen worden.  
 
Wat wij willen bewerkstelligen is een kerk waarin men op z’n minst bereid is om rechtsbescherming te bieden aan 
kerkleden. En begrijp ons goed, als die bescherming komt, is deze voor ons nu reeds te laat. Het is dus geen 
persoonlijk doel, en zeker geen persoonlijke rancune of iets van dien aard. In ons zoeken naar een weg om het 
handelen van ambtsdragers voor te kunnen leggen aan een instantie die daar iets van mag vinden, zijn we binnen 
de kerk tegen een muur aangelopen. We hadden heel graag gehad dat in een vroeg stadium het handelen van 
enkele leden van de kerkenraad, maar ook óns handelen tegen het licht zou worden gehouden. Het is helaas niet 
gebeurd. Zodra er namen bekend werden, haakten degenen die daarvoor aangesteld en verantwoordelijk waren 
af. Niets menselijks is ons vreemd.  
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Het gaat hier niet om slechts een lokaal gebeuren, maar het is grotendeels te wijten aan het feit dat het kerkrecht 
niet voorziet in de mogelijkheid om machtsmisbruik aan te kaarten, laat staan vast te stellen. In de huidige kerkorde 
is daarvoor niets geregeld en behoudt de kerkenraad, ook als partij in een conflict,  de rol van de regisseur waar, 
zoals bleek, visitatoren, classis, ICG en gemeente zich allemaal in schikken. Temeer daar er ook niets voor geregeld 
is in een kerkorde en zij dus ook nergens op terug kunnen vallen. Gemeenteleden staan hierdoor al bij voorbaat op 
achterstand.  
 
Maar ook buiten de kerk is er met de huidige uitwerking van de scheiding van kerk en staat niet veel voor te leggen. 
O.a. justitie heeft ons bevestigd dat er in onze kwestie sprake is van ernstige smaad en laster, maar we vinden het 
erg ver gaan om te kiezen voor het strafrecht, daar wij niet enige vorm van straf als doel voor ogen hebben. Vanwege 
het aanwezig zijn van kerkrecht, het statuut waardoor  wordt het overigens ook bij strafrecht nog erg moeilijk om 
daar door te dringen tot het Openbaar Ministerie. In gesprek met diverse officieren van justitie is ons gebleken dat 
zij zich de laatste jaren vooral niet meer met kerkzaken bezig willen houden, opnieuw vanwege de scheiding van 
kerk en staat. Wat er ook van die uitleg zij, het is de huidige praktijk. De route om het aan te kaarten met een beroep 
op het EVRM ligt echter wel open, waarbij de ontbrekende rechtsbescherming binnen het kerkrecht dan juist 
centraal staat.  
 
Binnen onze kerkelijke gemeente zijn we volledig afgefakkeld vanwege het civielrechtelijke inzageverzoek dat 
gedaan is. Het is als onbijbels, zelfs duivels, betiteld en veroordeeld. In afkondigingen en in preken en in gebeden en 
in brieven hebben we de veroordelingen moeten ondergaan. Onlangs hebben we het machtsmisbruik van een 
voormalige preses die ook arts is voorgelegd aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. We zochten 
naar een instantie die geen last heeft van de scheiding van kerk en staat, maar die ons tevens de bescherming gaf 
niet opnieuw veroordeeld te kunnen worden vanwege ‘je broeders voor de rechter slepen’.  
 
Het RTG heeft een juridische beoordeling gemaakt en kwam tot de conclusie dat onze klacht niet-ontvankelijk was. 
We accepteren uiteraard die uitspraak, maar opnieuw is men dus niet toegekomen aan een beoordeling van de 
feiten. Ook in andere kwesties binnen de GKV die bij ons zijn aangemeld zijn we op beschadigende teksten gestuit, 
geschreven door predikanten en ambtsdragers. Ook die zijn achter de rug van betrokkenen om binnen de 
kerkenraad gedeeld. Betrokkenen zijn veelal de kerk uitgevlucht, want tegen ‘ambtsgeheim’ valt niet te vechten. 
We begrijpen heel goed dat het pijnlijk is om dit te moeten horen en dat u wellicht ook liever de ogen sluit. We 
hopen echter dat u een stukje verantwoordelijkheid wilt nemen. Naast al het bovenstaande valt nog te vermelden 
dat het besluitenrecht waarop de kerkorde gebaseerd is, heel gemakkelijk omzeild kan worden door een 
kerkenraad. In de afgelopen jaren hebben we vele voorbeelden kunnen verzamelen, het levert een verrassende, 
maar ook schrijnende analyse op van vele voorvallen waarin grondrechten (EVRM) met voeten getreden worden. 
 
Opnieuw willen we u iets van uw tijd vragen. We stellen heel uitdrukkelijk dat we u op geen enkele wijze vragen om 
iets te vinden van de onderhavige kwestie. Ook onze ‘zaak’ leggen we binnen de kerken niet voor, het is sowieso 
kansloos. Op een van de info-avonden over de nieuwe kerkorde werd al aangegeven dat het zo buitengewoon fijn 
is dat kerkenraden te rade kunnen gaan bij de regiovergadering inzake moeilijke kwesties, maar wat dacht u van het 
kerklid over wie het dan gaat? Die is daar niet aanwezig, en als hij zich na jaren van moeite nog eens bij de regio durft 
te melden is daar de mening al lang gevormd en bepaald. En, nogmaals, het doen en laten van ambtsdragers valt 
daar niet voor te leggen, ook is het lang niet altijd mogelijk om een besluit te verkrijgen.   
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Wij beseffen dat uw referentiekader zich tot op heden beperkt tot dat van ambtsdragers, ook dat bleek tijdens de 
informatieavond. Toch staan er achter al die ambtsdragers kerkleden wiens stem (ook) gehoord moet worden. Laat 
uw ambt vooral dienend zijn, daarin doen we een beroep op u. 
  
Ons verzoek aan u 
In gesprek met u willen we ons graag laten bevragen om waar nodig een en ander toe te lichten over onze 
doelstelling. Verder is het voor ons van belang dat het duidelijk wordt waar en bij wie in de toekomst mensen in 
vergelijkbare situaties zich kunnen melden zonder eerst een weg van zes, zeven, acht of nog meer jaren af te moeten 
leggen. En op welk (kerk)recht kunnen zij zich dan beroepen? De meest concrete vraag is heel eenvoudig: kunt u 
aan de kerkorde toevoegen dat leden zich voor die zaken die niet in het kerkrecht zijn opgenomen en geen 
geloofskwesties betreffen bij de burgerlijke rechter kunnen vervoegen? Alleen al met het toevoegen van die zin 
schenkt u leden de bescherming dat zij niet vanwege een (inzage-)verzoek (dus aanspraak maken op grondrechten) 
kunnen worden veroordeeld. Bent u tevens bereid om aan die extra zin ruchtbaarheid te geven? Het is nu te 
makkelijk om naar ‘buiten’ te schermen met het feit dat dit altijd al zou mogen, terwijl naar ‘binnen’ toe er heel hard 
over geoordeeld wordt met een beroep op bijbelteksten. De gevolgen daarvan wens je niemand toe. 
 
En ja, er zit nog de nodige pijn bij ons, vooral omdat er op geen enkel moment ook maar een stukje erkenning voor 
is. Dat is uiteindelijk erger dan de feiten op zichzelf. We hoeven daar in het gesprek niet op in te gaan, maar we 
beseffen dat het doorklinkt in deze brief. Voor ons staat nu voorop dat we een iets meer veilige kerk voor onze 
kinderen willen achterlaten. We hopen van harte dat onze moeite om ook ons handelen ergens voor te kunnen 
leggen binnen de kerk, ooit ergens vrucht zal dragen. Het is ons tot op heden niet gelukt. Ook als niet-lid van de GKV 
te WP1 zullen we ons daarvoor in blijven zetten, want de GKV, ook te WP1, is ons lief. We hebben er nu niks en 
niemand meer, maar we hebben er ook goede jaren gekend. We zijn ons ervan bewust dat we met het werken aan 
onze doelstelling geen vrienden maken en dat het steeds opnieuw uitgelegd wordt als ‘het gelijk willen halen’. Dat 
drukt zwaar op ons, maar het houdt ons niet tegen.  
 
Concreet houdt dit in dat we onze plannen niet opschorten in afwachting van een gesprek met u. Wél menen we er 
goed aan te doen u nogmaals de urgentie voor te leggen. U heeft de rechtsbescherming van 120.000 leden in 
handen, dat impliceert een grote verantwoordelijkheid in het (willen) borgen daarvan en het beschermen van uw 
leden. In december hoopt u er al – behandeling van de kerkorde door de generale synode - de nodige besluiten over 
te nemen en met het oog daarop zien we heel graag op korte termijn een gesprek met u tegemoet.  
In de afgelopen jaren hebben we geleerd dat het wachten op reacties van kerkelijke instanties zozeer vertragend 
werkt, dat de zaken eromheen de beantwoording van vragen achterhaald maken. In gesprekken met politici, 
instanties en rechtsgeleerden bepalen wij onze vervolgstappen. Het is slechts onze mening, maar wij vinden dat het 
willen voorkomen van machtsmisbruik belangrijker is dan niets te willen doen aan het in stand laten houden van 
doofpotten. Daarom vergewissen we ons er steeds opnieuw van dat een ieder voldoende kansen heeft gehad om 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen.     
 
We begrijpen dat onder de huidige corona-omstandigheden het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, maar 
we menen dat een half uur TEAMS-overleg met (enkelen van) u toch echt wel mogelijk zou moeten zijn. 
 
Neemt u de uitnodiging aan? Voor ons is het mogelijk op de volgende data en tijdstippen (zie volgende pagina): 
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o donderdag  12 november vanaf  20.00uur 
o vrijdag  13 november vanaf  16.00uur 
o zaterdag  14 november vanaf  15.00uur 
o maandag  16 november vanaf  20.00uur  
o woensdag  18 november vanaf  10.00uur 
o donderdag  19 november vanaf  20.00uur 
o vrijdag  20 november vanaf  16.00uur 
o zaterdag  21 november vanaf  13.00uur 
o dinsdag  24 november vanaf  20.00uur  
o woensdag  25 november vanaf  10.00uur 
o donderdag  26 november vanaf  20.00uur 
o vrijdag 27 november vanaf  20.00uur 
o zaterdag  28 november vanaf  13.00uur  

 
Mocht geen van bovengenoemde data schikken, dan ontvangen we graag enkele datavoorstellen van u. 

 

Met broeder- en zustergroet, 
 

 

 

M1     G1 




