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AAN:   Generale Synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt te Goes 2020             Ter attentie van Deputaten Administratieve Ondersteuning 

Postbus 499 
8000 AL Zwolle 

 
 Per email: secretariaat@synode.gkv.nl en in afschrift aan kerkrecht@gkv.nl. 

 
BETREFT: Plaats van de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG) binnen het kerkelijk recht 

 
WP1, 28 december 2019  
 
Geachte leden van de Generale Synode van de GKv, broeders en zusters, 
 
Op de website van de synode is inmiddels te lezen dat de inzenddatum voor agendastukken aan de synode vervroegd is. We 
nemen aan dat u dat aan de betreffende kerkenraden heeft laten weten, maar dat desondanks dit bericht veel gemeenteleden 
nooit bereikt heeft. We nemen nu dus ook de vrijheid u alsnog aan te schrijven. 

 
U bent al enige tijd als synode actief en dat vergt veel van uw tijd. Op veel terreinen moet u beslissingen nemen onder het 
‘toeziend oog’ van de landelijke media. Een van de punten waarover u besluiten moet nemen betreft de plaats van de 
geschillencommissie ICG. In het rapport van deputaten Advies en Bijstand aan u wordt ten aanzien van de ICG een voorstel ter 
besluitvorming aan u voorgelegd.  
 
Wij zijn M1 en G1, beiden belijdend lid van de GKv te WP1. Tot op enkele jaren geleden waren 
we daar met veel plezier lid en heel graag zouden we hebben gezien dat die situatie van blijvende aard was geweest. Het gaat 
ons in dit schrijven niet om het conflict zelf waarover landelijk gezien al een en ander via de media duidelijk is geworden. Wel 
doen we een dingend appel op u om voor alle betrokkenen te blijven bidden, zodat het zicht op Christus niet verhinderd wordt 
door een conflict tussen Zijn kinderen. 

 
Doel van ons schrijven 
U hoeft zich over onze kwestie geen oordeel te vormen, wel over het feit dat er nog steeds geen oordeel is. Het gaat ons daarbij 
om de positie die de ICG innam en mogelijk gaat innemen binnen het kerkelijke rechtssysteem, gelet op het voorstel zoals 
verwoord in het rapport van deputaten Advies en Bijstand. Wij hebben een moeizaam traject van bijna twee jaar met de ICG 
doorlopen, waarbij er volgens ons geen recht gedaan is aan de taakstelling die de ICG had. Het loket dat er met het ontstaan 
van de ICG leek te zijn voor kerkleden, blijkt in de praktijk alleen maar een papieren werkelijkheid te zijn. Wij willen u de positie 
en de werkwijze (tot op heden) van de ICG schetsen en het daarna in een kerkrechtelijk kader plaatsen. De ICG is actief binnen 
en samengesteld vanuit de CGK, de NGK en de GKv. 
We dragen ook een mogelijke oplossing aan voor de problemen die wij en anderen met de ICG hebben ervaren. Tot slot doen 
we een oproep aan u om u te verdiepen in de werkwijze van de ICG alvorens u een besluit neemt over de positie van de ICG in 
de kerkelijke regelingen. We nemen aan dat u - net als wij - wilt dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen en dat u om die 
reden onze oproep serieus neemt. 
 

Platform MIJNKERKINORDE 

Contactgegevens:        Ons referentienummer: 

         191228-GSGKV2 

    

Email: info@mijnkerkinorde.nl       Uw referentienummer: 

Website: www.mijnkerkinorde.nl  
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Voor vragen van uw kant om verdere toelichting te geven op wat wij schrijven, staan we open. In het onderstaande kunt u op 
enkele plekken middels een hyperlink doorklikken voor de achterliggende geanonimiseerde informatie/artikelen/documenten. 
 
Welke rol zou ICG op zich nemen? 
Het is goed om stil te staan bij wat de initiatiefnemers van de ICG, de mensen van het Amersfoort-Beraad, voor ogen hadden 
bij de oprichting van de ICG. Op 16 november 2017 werd deze commissie als een onafhankelijk opererende geschilcommissie 
sterk neergezet in zowel het Reformatorisch Dagblad als het Nederlands Dagblad. Zoals duidelijk wordt uit de genoemde 
artikelen, heeft het Amersfoort-Beraad twee ‘instanties’ opgericht. Dit betreft enerzijds de ICG en anderzijds een mediationpool. 
Deze staan los van elkaar en kennen geen overlappingen qua werkterrein. De verantwoordelijkheden van beide instanties liggen 
derhalve ook verschillend.  
De ICG wordt geacht zelfstandig te werken. De mediationpool daarentegen stond bij de oprichting onder toezicht van het 
Amersfoort-Beraad en is tegenwoordig ondergebracht bij het Steunpunt Kerkenwerk (SKW). De ICG richt zich op het doen van 
onderzoek, zoals dat doorgaans gebruikelijk is voor een geschillencommissie. Ook in gesprekken en in de mailwisseling met de 
voorzitter van de ICG (november 2017) wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds een pool van mediators en 
anderzijds de ICG. Dat is dus ook waar de vorige Generale Synode (Meppel 2017) en wij van uitgegaan zijn. De initiators van de 
ICG hebben helder in beeld dat visitatoren vaak niet in staat zijn om hun controlerende taak uit te voeren, zij staan te dicht op 
de kerkenraden waarop ze controle moeten uitoefenen.  Zo staat het ook door de oprichters verwoord in de genoemde 
dagbladen. De vaak persoonlijke betrokkenheid die visitatoren voelen bij de kerkenraden met wie ze samenwerken zit te vaak 
in de weg. Ook de kennis van het kerkrecht is te beperkt. Overigens is de verwevenheid en het gebrek aan kennis een zorgpunt 
dat door hoogleraar Van den Brink uitdrukkelijk werd bevestigd in zijn artikel in het ND van 13 augustus 2019. 
 
Onze kwestie werd toegewezen aan een behandelcommissie van de ICG. Dus, aan de zelfstandig opererende instantie die 
onderzoek behoort te doen. Daar waren wij blij mee, want dat zou helderheid geven en daarna lag voor ons de weg naar 
verzoening open in het conflict. Het onderzoek zou uiteraard de feiten en de handelwijze van beide partijen inzake de 
conflictsituatie onderzoeken. Daaruit zou een advies volgen. De voormalige voorzitter van de ICG heeft ons inmiddels bevestigd 
dat het doen van onderzoek de taakstelling van de ICG had moeten zijn.  
De ICG lijkt dus op juiste wijze een gat te vullen in de praktische werking van het kerkelijk recht. Toch, achteraf gesproken, 
positioneert deze commissie zich op een wijze die in het licht van de GKv-synode van 2019/2020 te Goes veel vragen oproept. 
Was de plek binnen het kerkelijk recht eigenlijk al geborgd? Was de ICG een door de synode erkende instantie? Hoe kan het 
dan dat er nu alsnog een voorstel bij de synode ligt om de ICG een plek binnen het kerkelijk recht te geven? Helaas blijkt de 
positie van de ICG nog een van de kleinste problemen te zijn.   
 
Werkwijze van de interkerkelijke geschillencommissie 
In september 2018 volgde een eerste gesprek tussen ICG en ons. In dat gesprek maakten de leden van de behandelcommissie 
ons, in tegenstelling tot wat ons was toegezegd, meteen duidelijk dat ICG volgens hen níet is bedoeld voor onderzoek. Er leefde 
bij de voorzitter van deze commissie ook een afkeer van kerkelijke regels en kerkordes. ICG zou niets met kerkordes te maken 
hebben en men gaf aan ook niet van plan te zijn zich daarin te verdiepen. Men plaatste zichzelf daarmee buiten het kerkrecht. 
De huidige commissieleden, en ook de huidige voorzitter van de landelijke ICG, hebben die stellingname tot op de dag van 
vandaag. Het feit dat wij zijn blijven aandringen op het ons toegezegde doen van onderzoek, wordt ons zeer kwalijk genomen. 
De ICG blijkt er niet op aanspreekbaar te zijn. Men stelt zelfs wij iets onredelijks verwachten, dat het doen van onderzoek een 
tegenstelling vormt met het toewerken naar verzoening, en dat het werk van ICG zich richt op mediation, bemiddeling en advies.  
Maar dat werkterrein valt nu juist onder de mediationpool, niet de ICG. 
 
U begrijpt dat in zo’n setting kerkleden het moeten hebben van hun geloofwaardigheid tegenover de geloofwaardigheid van 
de kerkenraad. In een institutionele (=veel vertrouwen in instituten) cultuur red je dat als gewoon kerklid logischerwijs niet. Het 
kerklid staat, wanneer een waarborg van kerkrecht ontbreekt, op voorhand in een ongelijkwaardige positie. Intussen ging de 
kerkenraad als conflictpartij voorbij aan het verbod van ICG om zonder afstemming over het conflict te communiceren aan de 
gemeente of anderszins. 
 
 
 

https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/08/171116-Artikel-RD-Drie-kerken-starten-samenwerking-bij-geschiloplossing.pdf
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/08/171116-.Artikel-ND-GKV-CGK-en-NGK-één-loket-voor-conflict-in-de-kerk.pdf
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/08/171121.2-.Reactie-van-voorzitter-ICG-met-vraag-bereidheid-mediation.pdf
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/08/190813-ND-.GvdB-Kerkenraden-kregen-te-veel-macht.pdf
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/12/191209-Reactie-ICGX-op-mail-191207.pdf
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/09/190802-.Reactie-ICG-op-email-190715-stoppen-behandeling-geschil.pdf
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De door G1 verlangde inzage in brieven uit het conflictdossier die over haar handelen zouden volgens de kerkenraad, 
ondanks de eerdere erkenning dat er onjuiste informatie over haar was verspreid, opeens pastorale en interne brieven 
betreffen die niet over haar handelen. De door haar verlangde inzage is door de kerkenraad als ‘onbijbels’ veroordeeld in een 
brief van de kerkenraad aan de gemeente.  
Toch greep de ICG niet in, niet op de inhoud, maar ook niet op het voorbijgaan aan het aan beide partijen opgelegde verbod op 
communicatie. M1 heeft aan de ICG de 'pastorale brief'  en zijn reactie daarop toegestuurd en de brief die over deze beide 
brieven door de kerkenraad aan de gemeente is verstuurd. De ICG heeft de brieven gelezen en desondanks geoordeeld dat het 
lezen van stukken de neutraliteit van de ICG zou schenden.  
De betrokkenheid van de ICG-leden was volgens ons nogal eenzijdig. Het uitblijven van onderzoek heeft de zaak, maar ook 
betrokkenen en gezinnen, in vergaande mate verder geschaad. Toen M1 aangaf de ICG daarvoor verantwoordelijk te achten, 
heeft de ICG daarin een reden gezien om te stoppen met het ‘behandelen’ van de kwestie. Voor de volledige weergave van ons 
ICG-traject verwijzen wij u naar de beschrijving op onze website. Deze weergave is door M1 ook voorgelegd aan de ICG-leden 
die in de gelegenheid zijn gesteld om omissies aan te geven. Hetgeen aan omissies is aangegeven, is ook verwerkt. We beseffen 
dat wij alleen maar onze kant van het verloop met ICG kunnen laten zien en dat er ongetwijfeld ook druk is geweest vanuit de 
kerkenraad om het onderzoek niet te laten plaatsvinden.  
 
Kortom, ondanks een goede startintentie heeft de ICG zich in het handelen precies zo opgesteld als hoe men over de colleges 
van visitatoren schreef. Er is ook een schrijnend gebrek aan ervaringsdeskundigen, er is geen kennis over situaties waarin sprake 
is van machtsmisbruik door een kerkenraad en van een goede toepassing van kerkrecht, waarin tot op heden juist wél 
onderzoek zou moeten zijn. Vrede door recht is echt broodnodig, en dan niet alleen op papier. 
 
Gevolgen 
Wij hebben twee jaar in de hoop geleefd (met onze echtgenoten en kinderen) dat de ICG haar taak alsnog zou oppakken. Dat 
er een advies zou komen wat waarde in zich droeg omdat het op kennis en feiten is gebaseerd. De ICG heeft een bewuste keus 
gemaakt om geen kennis van feiten te willen hebben. En waarom eigenlijk niet? Ook óns handelen moet worden onderzocht. 
Wij zijn ons ervan bewust dat we in ons denken ook niet altijd van onze kerkenraad zijn blijven houden zoals dat wel van ons 
gevraagd wordt. Wij zijn in de afgelopen jaren in een sociaal isolement beland, om nog maar te zwijgen van de gevolgen die dat 
heeft op ons welzijn en op dat van onze naasten. En, ook belangrijk, staat het sluiten van de ogen voor smaad en laster die door 
een kerkenraad achter de rug van betrokkenen om is verspreid, ten dienste van Gods werk in zijn kerk? Of vertroebelt dit juist 
het zicht op het verlossende werk van Christus? Voor wie is het niet-oppakken van een (moeilijke) verantwoordelijkheid jegens 
kerkenraadsleden uiteindelijk echt heilzaam? 
 
Kerkrechtelijke positie van ICG 
Als u besluit om de ICG een vaste en formeel kerkrechtelijke plek te geven inzake conflicten, dan moet uiteraard de werkwijze 
van de ICG ook voorzien zijn van waarborgen op het gebied van rechtsbescherming en vervolgens die werkwijze ook getoetst 
kunnen worden. Voor iedereen die daarmee te maken krijgt, moet het dan ook mogelijk zijn om tegen een bindende uitspraak 
van de ICG in beroep te kunnen gaan. 
Als we het oorspronkelijke reglement van de ICG erbij nemen, dan lijkt het dat de ICG reeds een officiële stap is binnen de 
kerkelijke rechtspraak. Dan moet er dus ook sprake zijn van het nemen van verantwoordelijkheid door de leden, maar ook door 
degenen die erop moeten toezien dat de ICG haar taken zorgvuldig uitvoert. Dat is nu nergens geregeld. Wij zijn benieuwd hoe 
u denkt dit te gaan doen. Is een verslag van enkele regels genoeg om inzicht te hebben in wat er zich afspeelt? Heeft u eerder 
uw verantwoordelijkheid genomen door steeds mediators met hun decennialange ervaring door te laten schuiven naar ICG-
lidmaatschap? Er is daardoor echt sprake van een probleem, te meer omdat deze leden nog niet eerder met ‘gewone’ kerkleden 
om de tafel hebben moeten zitten en hun vertrouwen in het instituut bij herhaling wordt bevestigd.  
Als in de praktijk blijkt dat de ICG geen enkele zeggenschap heeft over een kerkenraad, dan ben je als gemeentelid waarschijnlijk 
beter af zonder dit loket dan mét dit loket. Het zou niet mogelijk moeten zijn dat terwijl de kwestie wordt behandeld, er toch 
nog steeds één van de partijen de regie blijft voeren in besluitvorming over het conflict en communicatie over het conflict 
richting de gemeente. De Stichting Evangelisch Meldpunt kan u hierbij behulpzaam zijn. De stichting onderkent echter al jaren 
de andere vormen van misbruik, maar heeft aangegeven dat ‘gereformeerden’ hier nog niet aan willen. Als laatste geven we 
mee dat in de huidige setting een advies van ICG nooit bindend is, waardoor er voor een slechtwillende altijd  nog een escape 
is. 

https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/08/151219-Toelichting-KR-P1-bij-aftreden-verzonden-aan-voltallige-kerkenraad.pdf
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/08/151231-Brief-M1-aan-kerkenraad.pdf
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/08/181122.3-.Brief-kerkenraad-aan-gemeente-inzake-hoger-beroep.pdf
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/08/181205b-.ICGWP1briefG1M1-12-2018.pdf
https://www.mijnkerkinorde.nl/interkerkelijke-commissie-geschiloplossing/
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/08/150409-KR-P1-schrijft-moderamen-over-gedachten-bij-de-brief-van-G1.pdf
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/12/111111-Reglement-Interkerkelijke-Commissie-Geschiloplossing.pdf
https://www.wijzijnsem.nl/
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Deputaten Advies en Bijstand? 
Het is dan ook verrassend dat deputaten Advies en Bijstand met het voorstel komt om ICG een plaats in het kerkrecht te geven. 
Gezien de rechtspositie en de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien had men redelijkerwijs mogen verwachten dat 
dit voorstel van deputaten Kerkrecht afkomstig zou zijn. Wij vragen ons dan ook af wat deputaten Kerkrecht van het voorstel 
vinden. Zij zijn namelijk degenen die in beeld hebben wat de gevolgen kunnen zijn. Op het moment dat men zich bij een 
burgerlijk rechter moet verantwoorden voor de werkwijze van ICG, kan er maar beter vooraf goed nagedacht worden over de 
mogelijke consequenties. Uit het voorstel dat aan u voorligt, blijkt hier niets van. Er lijkt zelfs geen sprake te zijn van enig overleg 
tussen de beide deputaatschappen. We roepen u op hier alsnog op in te zetten bij beide deputaatschappen. 
 
Korte termijn 
Aangezien de oorspronkelijke bedoeling van de oprichters van de ICG zeker aandacht verdient, is het nodig om stil te staan bij 
de invulling van deze taken. Zolang er nog geen meldpunt is voor kerkleden om melding te doen van machtsmisbruik, zou juist 
de ICG in voorkomende gevallen in dat ‘gat’ kunnen springen. Een loket waar gewone kerkleden terecht kunnen voor onderzoek 
inzake conflicten. De veiligheid en een gelijkwaardige positie en een waar te maken neutraliteit behoren de kernwaarden te 
zijn. Het moet over zijn met de kwalijke vermenging met de pool van mediators. Uiteraard is een zakelijke samenwerking 
gewenst. Het is dan echter heel hard nodig dat de huidige hierin zitting hebbende mensen per direct worden vervangen door 
mensen die zich bewust zijn van machtsstructuren die helaas ook in de kerk voorkomen. Die zich bovendien niet gebonden 
weten aan allerlei vormen van verstrengeling van belangen en die nog niet besmet zijn met het mediatorvirus.  
Kortom, een onderzoeksteam waarbij het recht willen doen aan de situatie en aan alle betrokkenen centraal staat. Een team 
dat bereid is om inspanning te verrichten ten dienste aan Christus’ kerk. Onderzoekers die de waarde van de kerkorde begrijpen 
en de toepassing daarvan willen waarborgen. 
 
Mogelijke oplossing lange termijn 
Een meldpunt waar kerkleden zich kunnen melden met vormen van machtsmisbruik vinden wij dan ook een noodzaak. 
Uiteraard moet dan niet het afdekken van het misbruik het doel zijn, maar het recht doen aan alle betrokkenen.  
In de afgelopen maanden hebben veel mensen de weg naar het platform www.mijnkerkinorde.nl weten te vinden. Diverse 
casussen zijn daarop aangemeld. Vrijwel alle casussen hebben te maken met vormen van machtsmisbruik die door de manier 
waarop de kerkelijke regels worden ingezet door kerkenraden, jarenlang worden afgedekt. Helaas zijn de meeste casussen 
afkomstig uit de GKv. Juist de kerk waarin alles zo goed geregeld leek te zijn. Het kerkrecht is er niet alleen voor ambtsdragers, 
maar toch ook voor de kerkleden? Zo betoogt ook Leon van den Broeke in zijn artikel van 13 december jl. in een uitgave van 
Nader Bekeken. 
Inmiddels is er vanuit het platform contact met diverse politici, omdat de scheiding van kerk en staat momenteel verhindert dat 
de overheid kan ingrijpen. Het is denkbaar dat een deskundige commissie gaat uitzoeken tot hoe ver de scheiding van kerk en 
staat reikt. Alles met als doel om de bestaande misstand op te heffen en kerkleden, die gewoon Nederlands staatsburger zijn 
en blijven, rechtsbescherming te verlenen.  
Naast de noodzaak die er kan zijn om een onderzoek in te kunnen stellen, is het ook nodig dat de rechten van het gewone 
kerklid beschermd worden. Bij elke stap binnen het kerkrecht zou er gewoon een transparante toets mogelijk moeten zijn. Om 
te voorkomen dat zich nog meer ernstige gevallen melden bij de ICG en dan vervolgens jarenlang proberen om de ICG te 
bewegen om te doen waarvoor ICG in het leven is geroepen, moet er ook juridische kennis worden ingeschakeld, juist ook met 
mensen die een niet-kerkelijke achtergrond hebben. Laat ook mensen zitting hebben die als ervaringsdeskundige een 
waardevolle inbreng kunnen hebben. We begrijpen overigens dat deze mensen niet makkelijk te vinden zullen zijn, want het is 
moeilijk om machtsmisbruik binnen een kerk te overleven en er niet cynisch van te worden. 
 
Er is moed nodig 
Het zou in onze ogen goed zijn als een meldpunt of behandelcommissie niet in opdracht van de kerken, maar ook in opdracht 
van de overheid kan werken. Het zou de kerken sieren en passen als ze hierin actief willen meedenken. Bent u bereid om 
anderen naar uw werk te laten kijken? Bent u bereid om hierin stappen te nemen zoals dat momenteel ook al gebeurt bij de 
PKN? Graag zouden we dan ook in gesprek komen met een van uw commissies/deputaten om hier op constructieve wijze over 
door te spreken. Het zou getuigen van moed als u inzake conflicten die om machtsmisbruik draaien de oplossing juist niet zoekt 
binnen de kerkmuren, maar deze (deels) zoekt buiten de kerkmuren. 
 

http://www.mijnkerkinorde.nl/
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/12/191213-NB-Privacy-en-vertrouwelijkheid-in-de-kerk.pdf
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De transparantie is in deze tijd gewenst en noodzakelijk. Door hulp te verlenen bij het doen van aangifte is er meteen een 
schifting tussen het echte misbruik en het geveinsde misbruik zichtbaar. Ook vormt het een goede waarschuwing voor 
ambtsdragers om misbruik te voorkomen. Hoe komt het eigenlijk dat er binnen kerken nog steeds gedacht wordt dat alles 
onderling geregeld kan worden? Dat gaat in vrijwel alle gevallen ten koste van de slachtoffers. De angst om mensen mee te 
laten kijken in de eigen keuken is ongegrond, zeker als het gaat om leidinggevenden (zie ook een artikel in  Dagblad Trouw van 
2 maart 2018). Zet liever de echte deskundigen aan het werk, zet echte know-how in en stop met het plakken van pleisters op 
open wonden.  
 
De ideale ICG 
Een ideale ICG kan in korte tijd binnen handbereik zijn. Hierbij een greep uit de gewenste vereisten: 

➢ Maak de scheiding tussen het werkterrein van de ICG en alle vormen van bemiddeling en mediation veel 
scherper. Baken de terreinen goed af; 

➢ Kennis van het kerkrecht is onontbeerlijk. Juist niet de menswetenschappen moeten centraal staan op het 
moment dat zaken tot op de bodem uitgezocht dienen te worden; 

➢ Plaats geen mediators in deze commissie. Het gaat hier namelijk om werk dat niet vanuit bewogenheid met 
mensen gedaan moet worden, maar vanuit een diepe overtuiging dat men bezig is in Gods gemeente, waarbij 
het in kaart brengen van recht en onrecht een bijbelse opdracht is; 

➢ Voeg mensen aan de ICG toe die midden in deze tijd staan, die beseffen dat zelfs kerkenraden feilbare mensen 
zijn, die geen last hebben van verdere belangenverstrengelingen. Laat het vooral ook jongere mensen zijn die 
flexibeler denken en geen last hebben van een gestolde decennialange ervaring; 

➢ Voeg ervaringsdeskundigen toe die de kerk de rug nog niet hebben toegekeerd; 
➢ Bied geen plaats aan degenen die alleen maar in staat zijn om te denken vanuit de positie van een 

kerkenraad(slid). 
Kortom, neem de oorspronkelijke bedoeling van de ICG in het oog bij uw besluitvorming richting de toekomst. 
 
Samenvatting verzoek 
Geachte broeders en zusters, we roepen u op om u op de verantwoordelijke positie van de ICG te beraden. De doelstelling van 
de ICG en de bemensing zijn hierin leidend. We vragen u om verantwoordelijkheid te nemen als Generale Synode om zaken als 
de onze te voorkomen. We horen dus graag van u of een constructief gesprek met een van uw deputaatschappen mogelijk is 
om mee te denken over de plek van een deels buitenkerkelijk meldpunt. We staan open voor alle mogelijke vragen die u heeft 
ten aanzien van het traject dat wij moesten gaan met de ICG. In het verlengde hiervan leggen wij u nog de vraag voor in hoeverre 
u verantwoordelijkheid wilt nemen voor de gevolgen van het uitblijven van onderzoek door de ICG inzake onze kwestie. Op de 
website www.mijnkerkinorde.nl is het traject met de ICG volledig weergegeven. Rectificaties vanuit de ICG zijn naar 
tevredenheid doorgevoerd. U kunt kennis nemen van zowel de geanonimiseerde casus als het geanonimiseerde ICG-traject 
waarbij we u vragen geen van de betrokkenen hierin persoonlijk te schaden. We wensen u Gods zegen op uw werk. 

 

In afwachting van uw reactie verblijven wij, in Christus verbonden, 
 
met broeder- en zustergroet, 
 

 

 

 M1       G1   

       

      

 

https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/12/Trouw-180302-Misbruik-dan-niet-alleen-maar-vergeven.pdf
http://www.mijnkerkinorde.nl/



