
Van: Mijnkerkinorde.nl 
Verzonden: woensdag 15 januari 2020 16:24 
Aan: Secretariaat synode GKv; kerkrecht@gkv.nl 
CC: kerkorde@ngk.gkv.nl 
Onderwerp: RE: Onjuist gebruik van het ambtsgeheim en vragen bijconceptkerkorde GKV-NGK 
 
Geachte scriba van de generale synode, 
 
Hartelijk dank voor uw tweede reactie op een van onze brieven. 
 
In onderstaande mail beschrijft u nogmaals dat wij op 30 december een mail (met brief overigens) aan 
de Generale Synode hebben geschreven. Deze brief over de kerkorde en het ambtsgeheim vindt u 
niet ontvankelijk. We hopen dat u daarmee niet de weg inslaat van het voortdurend miskennen van de 
noodzaak tot een nadere doordenking van deze zaken. U verzuimt de gronden voor het niet-
ontvankelijk-zijn te benoemen, die ontvangen wij graag nog van u. We willen u vragen dat nog deze 
week te doen nu u de gronden nog maar net besproken heeft en u ze nog helder kunt verwoorden. 
Anders zien we ons genoodzaakt bezwaar te maken tegen uw besluit. Zoals wij zojuist ook al 
aangaven zijn er momenteel veel contacten met de politiek en men ziet uit naar deze gronden. Uw 
afwijzing was namelijk ook door ons wel verwacht. 
 
Daarnaast hebben wij ook op 28 december een brief aan u doen toekomen over de plaats van de ICG 
in het kerkelijk recht. We denken te begrijpen dat u ook die brief als niet ontvankelijk heeft bestempeld, 
maar formeel heeft u daar nog niet op gereageerd. Die reactie moet dus formeel gezien nog komen. 
Vooruitlopend daarop kunnen we stellen dat u door die brief als niet ontvankelijk te bestempelen 
bewust meewerkt aan het instandhouden van zowel een doofpot als ook van een misstand. U beseft 
toch wel dat de doofpot aan het openbreken is? En u beseft toch wel dat wij u de kans hebben 
gegeven om zonder enig gezichtsverlies mee te werken aan een oplossing inzake de misstand? 
 
Tot slot ervaren wij het als ongepast dat u de diverse commissies of deputaatschappen onder druk zet 
door uw reactie als voorzet te geven. 
 
In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
 
met broeder- en zustergroet, 

 
M1 en G1 
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