
 

 

 

 

WP1, 23 oktober 2020 

 

 

Geachte broeder M1, 

 

In uw schrijven van 12/09/2020 maakt u onder andere bezwaar tegen een 

besluit van het moderamen de dato 5 september 2020 om u niet toe te staan 

een rol als begeleider in de eredienst te vervullen.  

U hanteert drie argumenten. 

a. Het betreft volgens u een tuchtmaatregel en daarover is niet eerder zwart 

op wit met u gecommuniceerd overeenkomstig de daarvoor geldende 

procedure. 

b. Het besluit geschiedt onder valse voorwendselen. 

c. Het moderamen is niet bevoegd zo’n besluit te nemen. 

 

Onze reactie is als volgt. 

 

Ad a 

Van een tuchtmaatregel is hier geen sprake. Zoals u zelf aangeeft kent tucht 

volgens de kerkorde verschillende fases en procedures.  

De maatregel is te duiden als een ordemaatregel die bedoeld was om de 

betreffende eredienst in goede orde te laten verlopen. Zo’n maatregel heeft een 

beperkte reikwijdte en beperkt zich tot het aangegeven punt. 

 

Ad b 

Er is in het geheel geen sprake van valse voorwendselen. U stelt dat wanneer 

gemeenteleden problemen zouden hebben met het feit dat u een 

zangbegeleidende rol vervult, zij dat wel tegen u gezegd zouden hebben.  

Ten eerste was dat niet mogelijk omdat – behalve bij br Koster en mogelijk ook 

de andere lico’s – niet bekendgemaakt was dat u zou spelen. 

Ten tweede zouden die gemeenteleden eerder de kerkenraad daarop hebben 

aangesproken omdat de eredienst nu eenmaal onder diens verantwoordelijkheid 

plaatsvindt. 

Ten derde kunnen wij u melden dat wij de stellige verwachting hadden dat 

verschillende gemeenteleden ons erop zouden aanspreken als u daadwerkelijk 

genoemde actieve rol in de dienst zou hebben vervuld of gaan vervullen in het 

geval men daarvan tevoren op de hoogte was. Wij hebben in de afgelopen 

periode helaas van verschillende gemeenteleden afkeurende reacties vernomen 

op o.a. (de inhoud van) uw website. 

Wij wilden voorkomen dat met uw optreden ongewenste onrust zou ontstaan in 

deze dienst. 

 

 

 



Ad c 

Het moderamen heeft op 5 september gehandeld zonder de overige leden van de 

kerkenraad te raadplegen. Daar was die avond geen gelegenheid voor. Uw 

verzoek om te spelen in de dienst van 6 september is op 4 september aan het 

eind van de middag gericht aan br. XX en wij vernamen van uw voorgenomen 

inzet in die dienst eerst zaterdagmiddag. Het overleg binnen het moderamen was 

tegen 21 uur afgerond en u bent rond die tijd over het resultaat geïnformeerd.  

Wij meenden als moderamen onze verantwoordelijkheid te moeten nemen 

vanwege het spoedeisend karakter; het betrof immers de dienst van de dag 

erna. 

Op 7 september 2020 is een en ander in de kerkenraad mondeling gemeld en in 

zijn vergadering van 28 september 2020 heeft de kerkenraad zijn instemming 

betuigd met de ordemaatregel genomen door het moderamen. 

 

Voordat u een actieve rol in een eredienst zou kunnen vervullen, moet er tussen 

u en de kerkenraad en tussen u en een deel van de gemeente eerst heel wat 

opgeruimd worden dat zo’n rol in de weg staat. Wij hopen en bidden dat dat nog 

eens mag gaan gebeuren. 

 

In uw schrijven doet u het aanbod het gesprek tussen u en de kerkenraad te 

hervatten. Onze reactie op dit aanbod zal het onderwerp zijn van een separate 

brief aan u.  

 

Namens de kerkenraad, 

 

 

KR-S2.3, scriba  

 




