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AAN:   Classis GKV Regio WP2 
             (Per email: [DAO]) 
CC:    Kerkenraad GKV WP2 
             (Per email: scriba@wp2.gkv.nl) 
 
WP1, 7 juni 2021 
 

BETREFT: Behandeling bezwaar tegen kerkenraadsbesluit van de GKV te WP2 

Geachte leden van de classis GKV regio WP2,   
 
Op 3 mei 2021 hebben wij bij u bezwaar aangetekend tegen een besluit van de kerkenraad GKv te WP2. Tot op 
heden is ons niet meegedeeld wanneer het appel wordt behandeld, maar gisteren mochten we vernemen dat u in 
de komende week, d.d. 9 juni 2021, vergadert. Conform het procesreglement vereist, zien wij uit naar uw reactie, 
voorzien van een inhoudelijk antwoord. 
 
Daar de kerkenraad van de GKV WP2 op 9 februari 2021 besloten heeft ons niet als gesprekspartners te accepteren, 
o.a. omdat we ‘slechts’ burgers zijn, hebben we bezwaar gemaakt bij de kerkenraad GKV WP2 op 19 februari 2021. 
Het herziene besluit van de kerkenraad is identiek gebleven. Op 27 april 2021 is bevestigd dat de kerkenraad van de 
GKV WP2 over ons als betrokkenen, derden, heeft besloten dat het ons niet is toegestaan een ex-gemeentelid bij 
te staan. De kerkenraad doet deze besluitvorming echter buiten ons om, hetgeen mede een reden was om ons bij 
u te vervoegen met ons appel d.d. 3 mei 2021.   
 
We willen met dit schrijven aangeven dat de zin ‘We zullen aandacht geven aan de door u geschetste situatie’ – zoals 
vermeld in uw schrijven van 21 mei jl. – geen recht doet aan ons appel. We vragen om een helder besluit op ons 
appelschrift. We vragen u op elk van de zes door ons ingebrachte gronden te reageren. We hopen dat uw 
besluitvorming eraan bijdraagt dat de classis voor het verdere bespreken van de kwestie rondom het betrokken 
kerklid dan niet eens meer nodig is. 
 
We zien uw beslissing op het appel, d.d. 3 mei 2021, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief graag tegemoet, 
voorzien van uw motivering. We willen rekening houden met het feit dat u in de afgelopen weken nog geen 
gelegenheid heeft gehad om hierover te vergaderen. Het niet (tijdig) reageren beschouwen wij eveneens als een 
kerkrechtelijk besluit van de classis GKV regio WP2.  
 
Met broeder- en zustergroet, 
 

 

M1       M2 

Platform MijnKerkInOrde 

Contactgegevens:        Ons referentienummer: 

WA7          210607-CZ002-WP2 

WP16 

Email:   info@mijnkerkinorde.nl        

Website: www.mijnkerkinorde.nl  

mailto:rietp@zeelandnet.nl
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Bijlage: Conclusie uit het appel van 3 mei 2021 

 
Conclusie 
Inhoud en gronden van het bewaar tegen het besluit van de kerkenraad te WP2 (GKv), inhoudende de uitsluiting van 
het platform MijnKerkInorde van een mogelijk gesprek tussen de kerkenraad en de betrokken broeder. 
 
Het bezwaar tegen het besluit van de kerkenraad luidt als volgt:  
 
Het besluit om het platform Mijn Kerk in Orde niet toe te laten tot een mogelijk gesprek dient door de kerkenraad 
van WP2 te worden ingetrokken, daar het in strijd is met de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland.  
 
Het bezwaar kent de volgende zes gronden: 
 

1. In de kerkorde is geregeld dat een belanghebbende van een besluit zich mag laten bijstaan (KO, F73.1); 
2. Ondergetekenden zijn buiten hun wil om deel geworden van het besluit, daarin kunnen zij niet berusten (KO, 

F73.1c) 
3. Het is niet aan de kerkenraad (nota bene een van de conflictpartijen) om de voorwaarden te bepalen voor de 

andere conflictpartij waarbij de uitsluiting van ondergetekenden de inhoudelijke voorwaarde is (KO F75.2c); 
4. In de kerkorde is niet geregeld dat bepaalde mensen of groepen door een van beide conflictpartijen worden 

uitgesloten (KO F75.2c); 
5. In de kerkorde is geregeld dat er sprake moet zijn van zorgvuldige besluitvorming waarbij is inbegrepen dat 

besluiten schriftelijk worden gecommuniceerd met betrokkenen, voorzien van gemotiveerde gronden (KO 
F73.4); 

6. De kerkenraad van de GKV te WP2 heeft het besluit over platform MijnKerkInOrde wél met derden gedeeld 
op niet te verifiëren wijze, hetgeen overduidelijk in strijd is met de AVG, (o.a. artikel 22 AVG). 

 




