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Geachte broeder M1 en zuster G1,  
 
U wendde zich tot de Generale Synode van de Gereformeerde kerken in Nederland Goes 2020 met uw brieven 
over Plaats van de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG) binnen het kerkelijk recht (10-29) en 
Onjuist gebruik van het ambtsgeheim en vragen bij conceptkerkorde GKv-NGK (10-30). 
 
Op 6 maart 2020 heeft de synode uw brief behandeld en er een besluit over genomen. 
Bijgevoegd vindt u een afschrift van dat besluit/die besluiten. 
 
In het vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn geweest, teken ik, 
 
in Christus verbonden, 
namens de generale synode, 
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Bijlage besluit over ingekomen brieven 
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 6 maart 2020 

Niet te behandelen stukken 

Het moderamen stelt voor de volgende stukken niet in behandeling te nemen: 

 

A. 11 kennisgevingen die voor de synode niet relevant of door de tijd achterhaald zijn en uitnodigingen 

van instanties die niet kerkelijk zijn. 

 

B. Brieven die geen directe behandeling behoeven van de synode, maar wel onder de aandacht van 

deputaten en/of de synode zijn gebracht: 

1. Reformed Church of Japan: Uitnodigingen synode van 8 – 10 oktober 2018 en 29 – 31 oktober 

2019 (BBK). 

2. VV Veroia te Goes wenst de synode zegenrijke en vruchtbare vergaderingen toe. 

3. Van het koninklijk huis een bedankbrief voor onze zegenwens. 

4. Van de Landelijke Vergadering van de NGK een zegenwens. 

 

C.  Brieven van particulieren, niet ontvankelijk krachtens art. E67.4 en F 81. 2 en 3 KO: 

1. GKv Spakenburg-Zuid: Brief van 2 brs met bezwaren m/v-uitspraken doorgestuurd. 

2. GKv Bunschoten-Oost: Brief van 2 predikanten met bezwaren m/v-uitspraken doorgestuurd. 

3. GKv Bussum-Huizen: Brief van 7 gemeenteleden met bezwaren m/v-uitspraken doorgestuurd. 

4. H en H H: Uiten grote zorgen over allerlei onderwerpen in de kerk en  bidden wijsheid 

toe aan het werk van de synode.  

5. GKv Berkum: Brief van br met bezwaren tegen m/v-uitspraak doorgestuurd. 

6. P vd K: Open brief aan de GS:   herbezinning op besluiten MV.  

7. A van der V: What does the bible say?  

8. J. W: De vrouw op de preekstoel en haar man in de bank  

9. H. de V: Reactie op artikel ND inzake toepassing kerkrecht in 1967.  

10. M en N V: Reactie op artikel van ds Van Egmond.  

11. E. B -  uitspraken interview M.H. Oosterhuis  

12. Bezinningsgroep MVEA - sturen open brief aan GS 

13. Platform mijn kerk in orde: Plaats van de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG) 

binnen het kerkelijk recht 

14. Platform mijn kerk in orde: Klacht over onjuist gebruik van ambtsgeheim 

 

Grond bij C 1, 2, 3, 5: revisieverzoeken van particuliere gemeenteleden zijn krachtens F 81.2 en 3 KO niet 

ontvankelijk. Dat geldt ook wanneer een kerkenraad zo’n revisieverzoek zonder eigen oordeel doorstuurt. 

 

De afzenders in de categorie C ontvangen een schriftelijke reactie, voorzien van dit synodebesluit. 

 

Besluit GS: 

de vergadering gaat akkoord met de voorgestelde categorisering en afhandeling van deze brieven. 

 
 




