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AAN:   Kerkenraad van de GKV te WP2  
             (Per email: scriba@wp2.gkv.nl) 
 
WP1, 19 februari 2021 
 

BETREFT: Reactie op afwijzing uitnodiging 

 
Geachte [scriba II-WP2], geachte leden van de kerkenraad van de GKV te WP2, 
 
We willen u hartelijk bedanken voor uw reactie waaruit blijkt dat u onze uitnodiging serieus heeft genomen. Toch 
nemen wij alsnog – met reden – de moeite om ons opnieuw tot u te richten. Daarnaast hebben wij kennis genomen 
van uw besluit dat u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om aanvullingen of correcties op de publicaties inzake 
deze kwestie te doen. U geeft aan met het betrokken ex-gemeentelid in gesprek te willen en u daarbij te willen 
richten op verzoening, maar dit gesprek zonder derden te willen voeren.  
 
Gelijkwaardig gesprek  
Het feit dat u (alsnog) het gesprek wilt aangaan met br. G1 siert u. Wel verbaast het ons dat u tot het moment van 
ontvangst van onze brief niet eerder een dergelijke uitnodiging aan br. G1 heeft gedaan. Verder willen wij u er op 
wijzen dat er nu geen sprake meer kan zijn van een gelijkwaardig gesprek tussen u en br. G1, daar u immers deze 
broeder met uw besluitvorming destijds al heeft veroordeeld en u bovendien dat besluit genomen heeft zonder 
enige vorm van hoor en wederhoor toe te passen. Daarmee heeft u het vertrouwen van br. G1 op het kunnen 
voeren van een gelijkwaardig gesprek met u ernstig geschaad. In dat licht bezien past het u ook niet om bij uw 
uitnodiging voor een gesprek als voorwaarde te stellen dat u uitsluitend met br. G1 in gesprek wenst te gaan. We 
roepen u met klem op om dat standpunt te heroverwegen en merken daarbij nog op dat juist ook in het kerkrecht 
geregeld is dat kerkleden zich ten tijde van een kwestie mogen laten bijstaan door derden indien zij dat wenselijk 
achten. Dit is juist ook om te voorkomen dat een kerkenraad een machtsblok kan vormen tegenover een individu. 
Van onze kant zeggen we u toe dat wij uw communicatie aan ons niet zullen publiceren zolang er zicht is op een 
gesprek met u. 
 
De kerkelijke weg 
U wijst het platform Mijn Kerk In Orde op de kerkelijke weg. Dat waarderen en respecteren wij, want ook wij zijn de 
overtuiging toegedaan dat kerkelijke wegen eerst bewandeld moeten worden. Het klopt ook dat kerken zich eraan 
geconformeerd hebben deze eerst te bewandelen. Het valt ons echter op dat ook u niet duidelijk maakt waaruit die 
kerkelijke weg dan nu nog zou bestaan. Uit onze uitnodiging aan u wordt duidelijk dat wij de bijbelse principes hoog 
hebben en dat wij die graag respecteren.  
 
 

Platform MIJNKERKINORDE 

Contactgegevens:        Ons referentienummer: 

WA3          210219-V002-WP2 

WP1    

Email: info@mijnkerkinorde.nl        

Website: www.mijnkerkinorde.nl  
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Op grond van de ons bekende informatie willen we dan ook aan u voorleggen dat wij ons juist afvragen waarom u 
de kerkelijke weg nu noemt, na deze eerder toch uitdrukkelijk achterwege te hebben gelaten. Had u als kerkenraad 
de kerkelijke weg niet al kunnen (moeten) bewandelen voordat u besluiten nam waarmee u br. G1 zijn taken 
ontnam? Of vindt u dat het vooral een taak is voor br. G1 om nu achteraf nog een kerkelijke route te moeten 
bewandelen?  
 
Kerkelijke weg en mogelijk machtsmisbruik 
Zoals we reeds in onze vorige brief aangaven, gaat het in uw geval mogelijk om machtsmisbruik door een of 
meerdere leden van uw kerkenraad. Voor machtsmisbruik bestaat binnen de GKv tot op heden geen enkele 
kerkelijke weg, het kerkrecht voorziet daar niet in. Voor zover er al instanties zijn om in te gaan op problemen, zijn 
deze uitsluitend gericht op problemen tussen predikanten en kerkenraad/gemeente. U heeft ook verzuimd om die 
weg aan te wijzen. Wellicht bent u er ook van op de hoogte dat in november 2020 de Generale Synode voor het 
eerst in de geschiedenis van de GKv heeft besloten om onderzoek te doen naar mogelijkheden die er zijn voor 
preventie en aanpak  van machtsmisbruik: 
 

Besluit 4: 
de commissie daarnaast op te dragen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om, zo mogelijk samen met de kerken 
die aan het Meldpunt Seksueel Misbruik zijn verbonden, te werken aan bewustzijn, preventie en aanpak rondom het 
thema machtsmisbruik, en daarover met voorstellen te komen. 
 
Gronden: 

1. Het onderwerp machtsmisbruik is wel verwant met dat van seksueel misbruik, maar vraagt om een eigen 
definiëring, beoordeling en aanpak. 

2. Gezien het belang van het onderwerp is het goed om te onderzoeken of voor een adequate afhandeling van 
meldingen omtrent machtsmisbruik meer nodig is dan de huidige kerkrechtelijke mogelijkheden. 

 
(Ontleend aan acta besluitvoorstellen 25-B-SMKR/CMSM van de Generale Synode Goes 2020)  

 
Dit onderstreept de werkelijkheid dat er geen kerkelijke weg bestaat voor kerkleden die de gevolgen ondervinden 
van deze vorm van mogelijk misbruik.  

 
Kerkelijke recht is besluitenrecht 
Het kerkelijke recht waaraan de GKv-kerken zich geconformeerd hebben is gebaseerd op besluitenrecht. Toegang 
tot de kerkelijke rechtspraak kan derhalve alleen plaatsvinden op basis van het aantekenen van bezwaar tegen een 
kerkenraadsbesluit. Dat houdt in dat het doen en laten van kerkenraden c.q. kerkenraadsleden al bij voorbaat niet 
binnen het kerkverband ter beoordeling kan worden voorgelegd aan commissies of iets van dien aard. In januari 
2020 heeft de Generale Synode geheel in deze lijn ook nog uitspraak gedaan in een andere kwestie waarbij een 
gemeentelid het feitelijk handelen van leden van een kerkenraad ter beoordeling aan de Generale Synode had 
voorgelegd: 
 

[. . .] Een besluit vormt de basis voor en de ingang tot de kerkelijke rechtspraak. Het feitelijk handelen van de kerkenraad 
– het doen of nalaten – op zich kan binnen de kerkelijke rechtspraak daarom niet aan de orde komen en door meerdere 
vergaderingen in dat kader niet worden beoordeeld. [. . .] 
 

(Ontleend aan de uitspraak in hoger beroep van de Generale Synode Goes 2020 d.d. 24 januari 2020) 
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Voor zover u daar niet van op de hoogte zou zijn, is het voor u niet moeilijk om aan die informatie te komen. 
Kerkleden kunnen alleen maar bezwaar maken tegen kerkenraadsbesluiten die hen rechtstreeks treffen. In het 
geval van br. G1 is het zelfs sowieso niet mogelijk om bezwaar te maken daar hij geen lid meer is van de GKv. Voor 
hem staat er derhalve geen enkele kerkelijke weg open. Toch beweert u het tegenovergestelde. 
 
Uitnodiging 
We vinden het dan ook uitermate teleurstellend dat u uw verantwoordelijkheid op dit moment nog niet genomen 
heeft. U geeft in uw brief een formele reden waarvan u kunt weten dat deze niet rechtsgeldig is. U schrijft het daar 
bij te willen laten. We nemen u dat nu niet kwalijk, want veelal ontbreekt ook binnen kerkenraden de kennis 
omtrent de reikwijdte en toepasbaarheid van het kerkrecht en gaat men ervan uit dat een en ander wél goed 
geregeld is. Ook om die reden geven we hierbij nogmaals aan met u in gesprek te willen. We zijn alsnog van harte 
bereid om naar WP2 te komen voor een gesprek met u als kerkenraad om ook kennis te nemen van uw weergave 
van de casus. Als blijkt dat er binnen christelijke kaders gesprekken gevoerd kunnen worden zou dat uiteraard heel 
mooi zijn. We vrezen echter dat u een ongerechtvaardigd vertrouwen heeft in kerkelijke wegen die niet bestaan. 
Indien u van ons aanbod gebruik wenst te maken horen we dat graag van u. 
 
We zien uw reactie op deze brief graag binnen enkele weken tegemoet. 
 
Met broeder- en zustergroet, 
 

 

 

M1      M2 




