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Betreft : Moeiten diaconie 
 
 
Geachte broeders van het moderamen, 
 
Naar aanleiding van onze laatste vergadering van 21 november jl. voelen wij ons genoodzaakt u als 
moderamen via deze brief te informeren. 
 
Wij zijn onze vergadering begonnen met het lezen van 1 Korintiërs 12: 12-27. Vooral vers 26 kreeg extra 
aandacht. “…Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met 
respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde…” Hier hebben wij zeer lang over gesproken. 
Iedereen heeft daar in alle openheid en eerlijkheid zijn mening over kunnen geven. Veel broeders ervaren de 
huidige situatie in onze gemeente als moeilijk.  
 
Vanuit onze roeping als diaken willen wij de gemeente opbouwen in het omzien naar elkaar, er voor elkaar 
zijn. Ook mensen aansporen om meer naar anderen om te zien, en er zo voor te zorgen dat wij een gemeente 
zijn met gemeenteleden die zich met elkaar verbonden voelen, in Christus. Wij willen de gemeente, door onze 
houding en inzet, voorleven. 
 
Wij ervaren echter steeds meer moeiten om dit uit te dragen. Enkele diakenen worden er echter op 
aangesproken, in huisbezoeken en gesprekken met gemeenteleden, dat deze gemeenteleden dit niet op 
kunnen brengen, omdat er op een bepaalde manier gehandeld wordt door de kerkenraad. De dossiers die dit 
betreft zijn ons allemaal bekend (alleen de details niet). Het blijkt echter voor de kerkenraad zeer moeilijk 
deze dossiers op te lossen en af te sluiten. Het gevolg is dat de veenbrand die al geruime tijd aan het 
smeulen is, dadelijk een uitslaande brand gaat worden met alle gevolgen van dien. 
 
Enige tijd geleden hebben 2 diakenen beroep gedaan op het Censura Morum wat wij in onze vergadering 
houden en zijn zij niet aangegaan aan het avondmaal wat de Here Jezus Christus heeft ingesteld.  
Tevens heeft onze voorzitter M1 zijn taken, voorlopig, neergelegd  zoals bij u bekend. Afgelopen 
vergadering is er door 1 diaken wederom beroep gedaan op Censura Morum en een andere broeder geeft 
aan nu nog aan te kunnen gaan, maar ook moeiten te gaan onder vinden. Dit heeft tot  gevolg dat de andere 
broeders in de diaconie ontmoedigd raken en verdrietig zijn door deze situatie en dus moeiten gaan 
ondervinden in het uitvoeren van het ambt in hun wijk en gemeente, maar ook m.b.t. de bediening van het 
Heilig Avondmaal.  
 
Wij hebben elkaar hier ook over aangesproken! Het zijn nogal uitspraken die gedaan zijn tijdens de 
vergadering! Maar wij hebben met elkaar het Woord van God open gehad in de vergadering en daarbij ook 
het Avondmaalsformulier gelezen. Daarin wordt ons gevraagd ons zelf te beproeven. Het derde onderdeel 
verdient dan toch wel extra aandacht “…Ook moet hij bij zichzelf nagaan, of hij alle vijandschap, haat en nijd 
van harte aflegt en zich ernstig voorneemt voortaan in liefde en vrede met zijn naaste te leven…” Wij beseffen 
dat wij allemaal zondig zijn en door de genade van onze Here Jezus voor zijn aangezicht mogen komen. Wij 
kunnen dus ook niet veroordelen. Er ontstaan echter wel vraagtekens bij het aangaan en het vieren van het 
avondmaal. Er staat natuurlijk nog veel meer in het Avondmaalsformulier hoe wij geroepen worden, wij 
allemaal zondige mensen zijn, en waarom wij mogen aangaan. 
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Aan het begin en aan het einde van de vergadering hebben wij onze moeiten in gebed bij onze Heer kunnen 
brengen. Wij hebben echter wel unaniem besloten deze brief aan u te zenden, omdat wij zo graag willen dat 
wij 1 gemeente in Christus kunnen zijn. Wij bidden onze Here Jezus Christus om kracht voor ons allen. 
 
Wij weten niet wat het vervolg zal zijn, maar hopen wel dat de eenheid in de gemeente weer hersteld en  
opgebouwd kan worden. 
 
Indien gewenst kan ik, als secretaris van de diaconie, e.e.a. ook nog wel persoonlijk aan u, als moderamen, 
toelichten. 
 
Met Christelijke broedergroet onderteken ik namens de gehele diaconie. 
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