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                     [Woonplaats], 23 maart 2021 

Geachte zuster G1 en broeder M1, 

 

Uw brief van 11 november 2020 hebben wij in goede orde ontvangen. Het lukte ons niet een bericht 

van ontvangst in uw mailbox te krijgen. Vanwege de Corona-maatregelen hebben wij na september 

niet kunnen vergaderen. Nu geven we u toch graag schriftelijk een reactie.  

U geeft zelf al aan dat u geen reactie verwacht op de concrete situatie die de achtergrond van uw 

inbreng vormt. Dat komt overeen met onze positie als werkgroep die de toekomstige kerkorde 

voorbereidt. 

Uw brief van 30 december 2019 aan de Generale Synode waarvan u ons een afschrift stuurde, 

hebben wij bij het maken van de tweede versie meegenomen, zoals alle reacties die de WTK in 2019 

heeft ontvangen. 

Uit de toelichting bij ons voorstel voor de nieuwe kerkorde blijkt dat wij het onderwerp omgaan met 

machtsmisbruik belangrijk vinden. En dat wel speciaal om met name aan de zwakke partij bij 

onenigheid recht te doen. Dit is voor ons een van de redenen om een aanpassing in de rechtsgang 

voor te stellen: beroep tegen besluiten van een kerkenraad gaat naar een landelijke commissie.  

Mogelijk hebt u langs andere weg al vernomen dat ook de Generale Synode (samen met de 

Landelijke Vergadering van de NGK) zich met het thema ‘veilige kerk’ heeft bezig gehouden. De 

besluiten zijn inmiddels op de website van de GKv gepubliceerd. Een van de besluiten betreft 

specifiek het onderwerp machtsmisbruik. Wellicht ten overvloede geven wij het besluit onderaan 

deze brief in een kader weer. De WTK wacht nadere voorstellen van de betrokken commissie af. 

Het is nog onduidelijk wanneer GS en LV kunnen beginnen met de behandeling van ons voorstel voor 

de nieuwe kerkorde. Het wordt steeds onwaarschijnlijker dat dit voor de zomer mogelijk is.  

   Scheiding van kerk en staat 

Op één punt maken wij nog graag een opmerking. De werkgroep sluit bij het opstellen van 

kerkordelijke regels aan bij de geldende opvatting in de kerken over de scheiding van kerk en staat: 

je moet binnen de kerk zelf het recht goed regelen. Het is een erezaak om binnen de kerk recht te 

doen. Dat laat onverlet de vrijheid van een kerklid om als burger de burgerlijke rechter om toetsing 

van een kerkelijk besluit te vragen op grond het feit dat men zich niet zou houden aan eigen 

kerkelijke orde, of vanwege een maatschappelijk onaanvaardbare leemte in het vigerende kerkrecht. 

 

Wij hopen dat we u hiermee een passende reactie hebben gegeven. 

Met zusterlijke en broederlijke groet, 

namens de werkgroep. 

[voorzitter] 
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Besluiten GS en LV 2020  t.a.v. Commissie Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Reacties 

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. 

 


