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Betreft: vraag om duidelijkheid inzake handhaving kerkorde  
 
 
 
Geachte broeders, 
 
In uw brief van 12 mei jongstleden schrijft u dat u advies heeft gevraagd ‘over zaken waarin we 
elkaar niet hebben kunnen bereiken’. Zoals bij u bekend en door ons meermalen beschreven hebben 
wij er heel veel moeite mee en ondervinden we er regelrecht gevolgen van dat het u tot op heden 
niet gelukt is om invulling te geven aan eerdere besluiten. We hebben daarbij in gesprekken 
meermaals verwezen naar wat de kerkorde op dit punt aan duidelijkheid geeft: 
 
F72.1 Een besluit van een kerkelijke vergadering heeft bindende rechtskracht.  
F72.2 Een besluit treedt direct in werking, tenzij het besluit zelf een andere termijn vermeldt. 
F72.3 De kerkenraden dragen zorg voor de uitvoering van de besluiten van de meerdere 
vergaderingen. 
 
U heeft blijkens uw brief op 28 april 2016 het advies besproken en vervolgens op 9 mei 2016 hierover 
besluiten genomen. In het kerkblad van 29 mei 2016 geeft u de gemeente de informatie dat het om 
complexe pastorale vraagstukken gaat waarover binnen de kerkenraad verschillend werd gedacht. 
Dat pastorale gedeelte betreft o.a. ons.  
 
Het is u bekend dat wij op zoek zijn naar vrede en ons daarvoor van harte hebben ingespannen. 
We zien dan ook uit naar uw besluiten en we hebben al een maand geleden om een gesprek 
gevraagd. Echter, tot op heden was er aan uw kant slechts één avond beschikbaar en die avond was 
voor ons onmogelijk. Bovendien zijn we in de tussentijd onze wijkouderling kwijtgeraakt. We hopen 
dat er spoedig een beschikbare avond gevonden wordt, wij zijn in elk geval bereid om de komende 
week er elke avond (m.u.v. de zaterdag- en zondagavond) voor vrij te houden of te maken. 
 
U kiest er op dit moment voor om ons het besluit t.a.v. ons mondeling mee te delen. Dat kan, want 
ook dat is vastgelegd in de kerkorde in hoofdstuk F, in de modelregeling: 
 
Ingevolge artikel F73.1 KO 
Artikel 1 Besluiten en bekendmaking 
1. De kerkenraad legt zijn besluiten vast in de notulen van zijn vergaderingen. 
2. Bekendmaking kan plaats vinden door een afkondiging in de kerkdienst, een mededeling in het 

kerkblad, een brief of e-mailbericht of een mondelinge mededeling. 
 
Wat ons echter bevreemdt in de communicatie vanaf 2 september tot op heden is dat we geen 
bereidheid zien om de besluiten en het advies (omdat uw besluiten daarop gebaseerd zijn) aan ons 
te overleggen, terwijl we daar nu inmiddels meerdere keren om gevraagd hebben. 
Daarbij beroepen we ons op de aansluitende leden van artikel 1: 
 



3. Desgevraagd verstrekt de kerkenraad in geval van een afkondiging of een mondelinge 
mededeling een schriftelijke vastlegging van zijn besluit. 

4. Desgevraagd verstrekt de kerkenraad een nadere toelichting op of nadere onderbouwing van zijn 
besluit. 

 
We meenden toch dat u uiterst zorgvuldig te werk wil gaan en dat u zich dus ook aan de regelgeving 
in de kerkorde zou willen houden: 
 
A3 kerkorde en naleving  
A3.1 De kerkorde is door de kerken vastgesteld als een gemeenschappelijke regeling voor het leven in 
de gemeente en het samenleven van de kerken.  
A3.2 De kerken, ambtsdragers en gemeenteleden houden zich aan de kerkorde en de kerkelijke 
regelingen en besluiten.   
 
We vragen niet zomaar aan u om het besluit aan ons te overleggen. Het is namelijk mogelijk dat het 
een afronding kan inhouden van het conflict dat er tussen u en ons is ontstaan. Wij hebben inmiddels 
behoorlijk te lijden onder de hele situatie en tot op heden merken we te weinig van wat beschreven 
is in de toelichting op de kerkorde:  
 
Bij het reilen en zeilen in de plaatselijke gemeente moet openheid en gesprek voorop staan. Dialoog 
en draagvlak zijn essentiële uitgangspunten voor de kerkenraad bij zijn taak van het geven van leiding 
en herderlijk zorg aan de gemeente (zie B9.3 en B23.1). A2.1 beschrijft het zo: ‘In de kerk van Christus 
moet alles op gepaste wijze en in goede orde gebeuren, zodat de vrede wordt gediend’. 
 
Uiteraard is het voor ons van belang om na te kunnen gaan of het door u genomen besluit in lijn is 
met de eerdere besluiten vanaf het ontstaan van dit conflict, te weten december 2014: 
 
F71.1 De kerkelijke vergaderingen nemen hun besluiten na goede voorbereiding en met verwerking 
van eerdere besluitvorming.  
 
Het is mogelijk dat er eventueel nog meer besluiten worden opgevraagd, dat zal liggen aan wat u ons 
te vertellen heeft en wat u over (niet met) ons heeft besloten. 
 
 
Kortom, we hebben op dit moment slechts twee vragen: 

1. Gaat u zich houden aan hoofdstuk F, artikel 1 lid 3 van de modelregeling kerkorde? 
2. Gaat u zich houden aan hoofdstuk F, artikel 1 lid 4 van de modelregeling kerkorde? 

 
Hierop verwachten wij een schriftelijk gemotiveerd antwoord.  
 
 
Met vriendelijke groet, in Christus verbonden, 
 
 
G8 en G1  
 
 
Bijlagen: 

1. Brief van de kerkenraad, 12 mei 2016 
2. Communicatie met KR vanaf 2 september tot 21 september 2016 
3. Vervolg communicatie met KR vanaf 22 september 2016  tot op heden 

 




