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AAN:   alle leden van de Kerkenraad van de GKV te WP2  
             (Per email: scriba@wp2.gkv.nl) 
 
WP1, 7 april 2021 
 

BETREFT: Reactie op afwijzing uitnodiging 

 
Geachte leden van de kerkenraad van de GKV te WP2, 
 
Aanleiding 
We schrijven u nogmaals aan omdat we bezwaar maken tegen de door u aangedragen argumenten om het gesprek 
met br. G1 en met ons niet aan te gaan. Voorts hebben wij ook bezwaar tegen uw werkwijze om niet te reageren 
op de door ons aangedragen bezwaren op uw argumentatie. Het is een werkwijze die ons zeer teleurstelt en die we 
bovendien niet passend vinden.  
 
Op 19 februari jl. hebben we u een welgemeende brief gestuurd. Eerder heeft u aangegeven met het betrokken ex-
gemeentelid in gesprek te willen gaan binnen de kerkelijke mogelijkheden. Ten overvloede wijzen we u er nogmaals 
op dat de vigerende kerkorde heeft geregeld dat het een ieder vrijstaat om zich te laten bijstaan door een derde op 
de momenten dat er sprake is van moeiten. Het feit dat u MKIO als ‘burgerinitiatief’ ziet, verandert daar niets aan. 
Verder is aangedragen dat het toch ook uw streven zal zijn om een gesprek op basis van gelijkwaardigheid te kunnen 
voeren. Een gesprek vanuit het weten dat we allen Gods kinderen zijn en dat we vanuit die wetenschap met elkaar 
spreken.  
 
Patstelling onnodig 
Inmiddels hebben ook andere kerkenraden gebruikgemaakt van onze diensten. We kunnen u aanbieden om hen 
de toestemming te vragen om hun ervaring met ons en onze werkwijze met u te delen. Het is duidelijk dat niemand 
gebaat is bij de huidige situatie. U heeft aangegeven dat br. G1 zich niet mag laten bijstaan. Dat is een standpunt dat 
niet conform de kerkelijke regels is. G1 heeft aangegeven dat hij een gesprek met u niet zonder MKIO wil aangaan. 
Zonder op dit moment over de inhoud van de kwestie een conclusie te trekken, staat nu wel vast dat u als 
kerkenraad hiermee geheel onnodig een patstelling creëert. Die patstelling is in onze ogen onnodig, al begrijpen we 
goed dat het niet de gebruikelijke weg is die nu van u gevraagd wordt. Ongebruikelijk wil niet zeggen dat deze ‘dus’ 
ook fout is, toch lijkt u die conclusie al getrokken te hebben.  
 
Oproep 
We hebben u gevraagd duidelijkheid te geven over de kerkelijke weg die u voor ogen staat. Tot op heden heeft u 
die duidelijkheid nog niet gegeven. We hebben u ter illustratie op dit gebied ook enkele recente en relevante 
synodezaken voorgelegd. 
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Besluit 
We vragen van u dan ook om een besluit te nemen dat door de kerkenraad wordt gedragen inzake uw standpunt. 
De concrete vraag die aan u voorligt is deze: laat u MKIO toe als gesprekspartner van br. G1 op grond van hetgeen 
de kerkorde heeft geregeld in artikel F75 lid 2c (zie bijlage).  
 
Samen kunnen we dan met terugwerkende kracht recht doen aan de overige onderdelen van artikel F75. Het besluit 
zullen wij uiteraard delen met br. G1, daar hij nog steeds hoop heeft op en bereid is tot open en gelijkwaardige 
gesprekken.  
 
Drempel 
Van br. G1 hebben wij vernomen dat hij daags na onze eerdere brief aan u door een ambtsdrager uit uw midden is 
benaderd. Zowel br. G1 als wij hebben dat als een positief signaal opgevat van uw kant om het gesprek aan te willen 
gaan. Nadat br. G1 heeft aangegeven dat hij een dergelijk gesprek niet zonder MKIO wil voeren, conform hetgeen 
wij u in onze brief al duidelijk maakten, heeft hij niets meer mogen vernemen. We hopen dan ook dat u deze door 
u opgeworpen drempel in uw toenaderingspoging wilt wegnemen om daarmee een mogelijk verzoeningsproces 
niet op voorhand te blokkeren. 
 
We vertrouwen erop dat u deze brief, net als de vorige, binnen de kerkenraad zult bespreken. We zien uw 
kerkenraadsbesluit naar aanleiding van deze brief graag op uiterlijk 28 april as. tegemoet. Als er nog meer tijd nodig 
zou zijn, ontvangen wij daartoe graag uw opgave met redenen omkleed. 
 
In afwachting van uw reactie, 

 

met broeder- en zustergroet, 
 

 

 

M1      M2 

 

Bijlage: kerkorde, artikel F75 
 

 




