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Geachte M1 en G8 en G1, 

 

Uw schrijven aan de gemeente en aan de kerkenraad de dato 28 augustus 2018 

hebben wij in goede orde ontvangen. 

U geeft daarin onder andere aan dat u geen reactie heeft ontvangen op uw brief 

van 2 juni 2018. Wij hebben die brief vooral beschouwd als ‘ter informatie’, zoals 

u aan het eind ook aangeeft (“We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment 

afdoende te hebben geïnformeerd”). Uiteraard zijn wij bereid – zij het kort – op 

dat schrijven te reageren. U geeft aan dat de kerkenraad in zijn brief aan de 

gemeente van 27 mei 2018 de gemeente onvolledig heeft geïnformeerd.  

 

De aanleiding van dat schrijven was in eerste instantie het feit dat het 

Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad een bericht publiceerden van 

een zitting bij de rechtbank. Daarmee was de ‘zaak’ openbaar geworden. Wij 

hebben er bewust voor gekozen om de gemeente hierover slechts feitelijk en niet 

inhoudelijk te informeren; de kwestie lag ter beoordeling voor bij de rechtbank.  

 

Daarnaast gaf de kerkenraad aan om rond de viering van het avondmaal naar 

eer en geweten te willen handelen. Het voelde aan als een brug te ver om 

avondmaalsdiensten voor te bereiden en de verzoening te bedienen op het 

moment dat je elkaar voor de wereldlijke rechter in onvrede ontmoet en dat 

daarom een andere dan de eigen predikant zou voorgaan in de beide erediensten 

op zondag 3 juni 2018. 

 

In uw schrijven van 28 augustus 2018 geeft u een duiding van de uitspraak van 

de rechtbank. Die laten wij geheel voor uw rekening. Dat geldt ook voor uw 

stelling dat de kerkenraad (in zijn schrijven van 27 mei 2018) de gemeente 

onjuist heeft geïnformeerd.  

 

Wij hopen met u dat er spoedig een oplossing komt voor dit veel te lang lopende 

conflict. Wellicht kan de ICG – waarmee gisteravond een afvaardiging van onze 

raad een informatief gesprek heeft gevoerd – daaraan een bijdrage leveren.  

Het schrijven van brieven moet wat ons betreft hierbij tot een minimum worden 

beperkt, omdat deze vorm van communicatie een oplossing meestal niet 

dichterbij brengt. 

 

Met vriendelijke broedergroeten, 

 

Namens de kerkenraad, 

 

KR-S2.3, scriba 2 




