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AAN:   Landelijke Vergadering van de NGK te Zeewolde 2019            Ter attentie van het moderamen en de commissie voor Kerkrecht en Beroepszaken 

Per adres: Gedempte Gracht 1 
   3894 BA ZEEWOLDE 

 
  Per email:  xxx   (moderamen)     xxx  (commissie voor Kerkrecht en Beroepszaken)  

 
BETREFT: De plaats van ICG in kerkrecht, vragen bij de conceptkerkorde GKv-NGK en herbezinning op de toepassing van 

het ambtsgeheim 

 
WP1, 30  december  2019  
 
Geachte afgevaardigden naar de Landelijke Vergadering van de NGK, 
 
U bent al vanaf 8 november jl. als Landelijke Vergadering actief en dat vergt ongetwijfeld veel van uw tijd. Toch willen wij uw 
aandacht vragen voor iets wat wij als een belangrijk punt ervaren in het christenzijn. Het betreft de omgang met elkaar als 
broeders en zusters binnen een kerkelijke gemeente. 
 
Zorg omtrent ambtsmisbruik en kerkelijke rechtsgang 
Soms gaan er dingen mis in de omgang met elkaar. Dan dringt de vraag zich op of het alsnog mogelijk is om elkaar op een 
transparante wijze te zoeken. Wij willen u graag onze zorg daaromtrent voorleggen. Deze gaat ons om de mogelijkheid dat het 
ambtsgeheim verkeerd wordt ingevuld. Wij willen u daarnaast graag attent maken op de plaats van de ICG (interkerkelijke 
geschillencommissie) binnen het kerkelijk recht. De ICG is actief binnen de CGK, de NGK en de GKv. 
Hetgeen we u voorleggen kunt u ter overweging meenemen in uw vergaderingen die het handelen van ambtsdrager als thema 
hebben en in uw samenkomsten rondom de vaststelling van de nieuwe conceptkerkorde GKv-NGK in het najaar van 2020.  

 
Aanleiding 
Wij zijn M1 en G1, beiden lid van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te WP1. Helaas zijn we in  
een nare kwestie terechtgekomen waarbij duidelijk werd dat achter de rug van kerkleden om smaad en laster is verspreid. Niet 
zomaar door iemand uit de gemeente, maar in dit geval door de kerkenraad. Aanvankelijk werd de laster door slechts één 
kerkenraadslid verspreid, maar deels vanuit onmacht en grotendeels vanuit onwil om daar een eind aan te maken hebben de 
andere leden zich medeplichtig gemaakt door het te gedogen en door het achter te willen houden. Het kerkrecht van de GKv is 
niet op die mogelijkheid ingericht. De schade is groot.  
Een door de kerkenraad ingeschakelde adviseur met kennis van het kerkrecht heeft enkele kerkleden, waaronder G1, 
scherp veroordeeld zonder hen ooit gesproken te hebben. Het ingeschakelde college van visitatoren heeft geconcludeerd dat 
openheid van zaken zuiverend zou werken. Verder dan dat advies ging het niet en er gebeurde dus niets. De kerkelijke 
rechtsgang binnen de GKv wijkt af van die van u en het loont met het zicht op een nieuwe kerkorde niet om de verschillen uit 
te meten.  
 
 
 

Platform MIJNKERKINORDE 

Contactgegevens:        Ons referentienummer: 

         191230-LVNGK1 

    

Email: info@mijnkerkinorde.nl       Uw referentienummer: 

Website: www.mijnkerkinorde.nl  
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Wij realiseren ons goed dat ook wij niet zonder zonden zijn. Wij hebben als betrokkenen ook fouten gemaakt in ons handelen 
en in ons denken. We hebben echter vanaf het eerste moment in 2014 aangegeven ons te willen verantwoorden, maar zelfs 
die kans is er tot op heden niet. Behalve dat, willen we ook dat de christelijke insteek wordt genomen dat er op basis van hoor 
en wederhoor en op basis van onderzoek door een onafhankelijke partij vervolgstappen naar verzoening mogelijk zijn. 

 
Werkwijze van de interkerkelijke geschillencommissie 
De ICG is derhalve door ons ingeschakeld. In november 2017 werd deze commissie als een onafhankelijk opererende commissie 
sterk neergezet in zowel het Reformatorisch Dagblad als het Nederlands Dagblad. Ons werd op basis van wat M1 aan stukken 
meeleverde onderzoek door ICG toegezegd. 
In september 2018 volgde een eerste gesprek tussen ICG en ons. De leden van deze behandelcommissie maakten ons in 
tegenstelling tot wat ons was toegezegd meteen duidelijk dat ICG volgens hen níet is bedoeld voor onderzoek. Volgens hen 
heeft de ICG niets met kerkordes te maken en is men ook niet van plan zich daarin te verdiepen. De huidige commissieleden, 
en ook de huidige voorzitter van de landelijke ICG, houden daar tot op de dag van vandaag aan vast. Het feit dat wij zijn blijven 
aandringen op het ons toegezegde doen van onderzoek, werd ons kwalijk genomen. Men stelt zelfs wij iets onredelijks 
verwachten en dat het werk van ICG zich richt op mediation, bemiddeling en advies.  

 
U begrijpt dat wij als kerklid het nu moesten hebben van onze geloofwaardigheid tegenover de geloofwaardigheid van de 
kerkenraad. In een institutionele kerkcultuur red je dat als gewoon kerklid dus niet. Intussen ging de kerkenraad als conflictpartij 
voorbij aan het verbod van ICG om zonder afstemming te communiceren. De kerkenraad ging door met onjuiste 
informatieverstrekking aan de gemeente en aan het Nederlands Dagblad. De door G1 verlangde inzage  met het oog op 
noodzakelijke transparantie zou pastorale brieven betreffen die niet over haar handelen. M1 heeft derhalve aan de 
ICG de ‘pastorale brieven’ toegestuurd. Door op de hyperlinks hieronder te klikken kunt u kennis nemen van deze twee 
pastorale brieven die de kerkenraad in augustus 2018 op last van de Rechtbank aan G1 ter inzage moest verstrekken. De 
derde brief betreft een brief van de kerkenraad aan de gemeente waarin de kerkenraad de gemeente informeert over zijn 
besluit om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank:

 
 

• Preses stuurt toelichting op zijn aftreden aan kerkenraad;  

• Reactie op brief preses van M1 aan kerkenraad;  

• Brief kerkenraad aan gemeente. 

 

We vragen u niet om een mening te hebben over de brieven of over de gehele casus. Het gaat hier om de ICG die het doen van 
onderzoek bleef weigeren. De ICG heeft geoordeeld dat het lezen van stukken de neutraliteit van de ICG zou schenden. De 
kerkenraad ging in hoger beroep en dat resulteerde in een uitspraak van het Gerechtshof op 17 september 2019 dat er nog 
meer van dit soort pastorale brieven ter inzage verstrekt moeten worden. Op 9 december jl. is door de aanvankelijke voorzitter 
en grondlegger van de ICG aangegeven dat het doen van onderzoek juist wél de taak van de ICG is. Toen had de huidige ICG het 
traject echter al stopgezet, vooral vanwege onze ‘onredelijke verwachting’.  

 
Broninformatie 
We kunnen ons goed voorstellen dat u de bovenstaande werkwijze niet mogelijk acht. Wij zouden het zelf tot vijf jaar geleden 
ook niet voor mogelijk hebben gehouden. U kunt indien nodig alles nalezen op het platform www.mijnkerkinorde.nl waarop 
zowel de casus als ook de trajecten met diverse instanties op geanonimiseerde wijze zijn verwerkt en worden onderbouwd met 
documenten/feitenmateriaal. Hierbij geven we nadrukkelijk aan dat we van u niet vragen om een standpunt in te nemen. Wel 
vragen we u om er kennis van te nemen met de bedoeling dat u wél weet wat u te doen staat in voorkomende gevallen. We 
willen u ook vragen hier op uiterst zorgvuldige wijze mee om te gaan, zodat de namen van geen van de betrokkenen door u 
geschaad wordt. 

 
 
 

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
http://www.mijnkerkinorde.nl/
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Verkeerde taakopvatting 
Als er iets duidelijk wordt uit dit verhaal is het dat de huidige voorzitter en de leden van de behandelcommissie van de ICG niet 
scherp hebben dat zij een onderzoekstaak hebben als lid van de ICG. Ze hebben hun taak volledig verkeerd opgevat en hebben 
zich als mediator opgesteld. Ze hebben zich bovendien onverantwoordelijk opgesteld door zich hierop niet aan te laten spreken. 
Sterker nog, ze hebben het ons kwalijk genomen dat ze bij herhaling werden gewezen op hun taak. Het wordt tijd dat de synode 
deze kluwen aan verantwoordelijkheden doorziet en dat er weer een mogelijkheid tot onderzoek komt. Noem ICG geen ICG 
meer als er alleen maar mediators inzitten die niets (willen) hebben met kerkrecht. 

 
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. Het is dan echter heel hard nodig dat de daarin 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 belangenverstrengeling en die hun taak niet 
verwarren met de mediatortaak. Kortom, een onderzoeksteam waarbij het recht willen doen aan de situatie en aan de 
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 
We hebben u naast ons verzoek om u te bezinnen op de plek van de ICG in uw kerkorde ook de vraag voorgelegd om u te 
bezinnen op de invulling van het ambtsgeheim. In onze casus is daar ontzettend veel misgegaan. Het ambtsgeheim vinden wij 
een groot goed waarvan wij graag zien dat het een juiste invulling krijgt. Wij vinden het dus ook noodzakelijk om al aan de 
‘voorkant’ in te bouwen dat ambtsdragers zich bewust zijn van deze mooie en misschien bij tijden moeilijke opdracht om ten 
dienste aan de gemeente te zijn. De mens is van nature echter niet altijd van goede wil, integendeel. Een meldpunt waar 
kerkleden zich kunnen melden met vormen van machtsmisbruik vinden wij dan ook 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 de website weten te vinden. Diverse casussen zijn aangemeld. 
Vrijwel alle casussen hebben te maken met vormen van machtsmisbruik die door de manier waarop de kerkelijke regels worden 
ingezet door kerkenraden, jarenlang kunnen worden afgedekt. Helaas betreft dit ook de NGK. 
Inmiddels hebben wij ook 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. Het zou in onze ogen goed zijn als een meldpunt of 
behandelcommissie niet in opdracht van de kerken, maar in opdracht van de overheid kan werken. Het zou de kerken sieren 
als ze hierin actief willen meedenken. Graag zouden we dan ook in gesprek komen met een van uw commissies om hier op 
constructieve wijze over door te spreken.  

 
Samenvatting verzoek 
Geachte broeders en zusters, we horen dus graag van u of een constructief gesprek mogelijk is om mee te denken over de plek 
van een buitenkerkelijk meldpunt. Over de plaats die u ICG wilt geven in het kerkrecht hoeven we verder geen bericht te 
ontvangen, maar we staan altijd open voor alle mogelijke vragen daaromtrent. Over de kerkelijke structuren die ambtsdragers 
(te) lang beschermen in het doen van verkeerde dingen, zouden we graag het gesprek aangaan. Voorkomen is beter dan 
genezen. Verder gaan wij ervanuit dat u met zorg omspringt met onze namen (en in het verlengde daarvan die van onze 
verwanten) en deze niet zonder onze instemming verspreidt. 
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Tot slot willen we u wijzen op de mogelijkheid om kennis te nemen van onze brieven die wij op 28 december jl. en 30 december 
jl. hebben verstuurd aan de Generale synode van de GKv over bovenstaande onderwerpen. 

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

 

 

 M1       G1   

       

      

 

https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/12/191228-GSGKV2-Brief-aan-GS-van-de-GKv-te-Goes-2020.pdf
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/12/191230-GSGKV1-Brief-aan-GS-van-de-GKV-te-Goes-2020.pdf
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/12/191230-GSGKV1-Brief-aan-GS-van-de-GKV-te-Goes-2020.pdf



