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AAN:   Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland - Goes 2020 
Ter attentie van het moderamen 
p/a Postbus 499 
8000 AL Zwolle 
 

             (Per email: secretariaat@synode.gkv.nl) 
 
WP1, 23  mei  2021  
 

BETREFT: Reactie op uw bericht van 19 mei jl. 

 
Geacht moderamen van de Generale Synode, 
 
Dank voor uw bericht van 19 mei jl. Zojuist hebben we elkaar er even over gesproken. Alvorens we over de 
deelname aan een hoorzitting gaan nadenken, lijkt het ons vanwege uw en onze tijd zinvol om vooraf het volgende 
helder te hebben: 

• Gaat de hoorzitting over de inhoud van de door u afgewezen brieven of gaat het u uitsluitend om uw eigen 
besluitvormingsproces? 

• Als het alleen over de formele besluitvorming gaat, kunt u ons dan schetsen wat het doel is van de hoorzitting? 

• En dan een belangrijke vraag: wat zijn voor u en voor ons de mogelijkheden na de hoorzitting? Wat zijn de 
(vervolg)processtappen en bijbehorende termijnen? Dit lichten we graag kort toe: voor het meespelen van 
processuele spelletjes vinden we onze brieven van december 2019 met daarin onze zorg, onze oproep en 
onze uitnodiging/aanbod (dus géén verzoek tot revisie) veel te kostbaar. Wij hebben namelijk geen zin in het 
verspelen van onze rechten en/of het verdoen van onze tijd. 

 
Zoals u zelf aangeeft, bent u inderdaad slechts ingegaan op één van onze verzoeken uit de brief van 25 januari jl. U 
begrijpt dat wij op onze andere verzoeken, met name op het tweede verzoek, binnen de daarvoor in het 
maatschappelijke verkeer en kerkrechtelijke verkeer geldende termijnen een inhoudelijke reactie hadden moeten 
krijgen. 
 
We verzoeken u nogmaals aan het beantwoorden van die verzoeken zo spoedig mogelijk gehoor te geven. Gelet op 
feit dat er vanaf datum dagtekening van onze brief al 15 weken zijn verstreken, is een reactie van 2 weken alleszins 
redelijk. 
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Het niet (tijdig en inhoudelijk) reageren op deze brief, beschouwen wij als een definitief besluit van de Generale 
Synode tot afwijzing van al onze verzoeken zoals verwoord in onze brief van 25 januari jl.  
 
Tot nadere toelichting op het bovenstaande zijn wij uiteraard altijd graag bereid.  
 
In afwachting van uw reactie, 
 
met broeder- en zustergroet, 
 

 

 

 M1       G1   




