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G. KR3 meldt de ontvangst van een brief van de instantie Mijn Kerk in Orde. Het is een online 
platform zonder officiële status binnen de kerk. Zij wijzen op misstanden binnen onze  kerk. Ze 
geven aan dat ze op anonieme basis documenten op hun website zullen gaan publiceren, 
betreffende een voormalig gemeentelid.
Mijn Kerk in Orde vraagt om een reactie op de briefen wil een gesprek. Hierop zal nog niet 
gereageerd worden.
Besproken wordt dat er extern advies ingewonnen zal worden. In eerste instantie op basis van
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De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur.
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Verslag van de ingelaste bijeenkomst van de kerkenraad pastoraal, 29 januari 2021, 19.30u

Aanwezig : 
Afwezig m.k. : 

In de vergadering van maandag 18 januari is de brief van Mijnkerkinorde besproken. Bij het 
platform is door een voormalig gemeentelid een casus aangemeld. Deze casus is inmiddels 
gepubliceerd op de internetsite mijnkerkinorde.nl onder de naam WP2. De daar gepresenteerde 
situatie speelt in het najaar van 2018 tot de eerste maanden van 2019. Mijnkerkinorde heeft om een 
reactie gevraagd. Vandaag moet worden besproken wat die reactie zal zijn.

Mijnkerkinrode is een platform zonder kerkelijke status. Ze hebben ook geen toegang tot de 
Generale Synode.
Op de website van Mijnkerkinorde staat vermeld dat “het platform benaderd kan worden als iemand 
in een kerkelijke kwestie verzeild is geraakt die niet wenselijk is”. (NB. op het platform staan 
slechts 2 casussen gepresenteerd).

Na de vergadering van 18 januari is er informatie opgezocht voor een opinie vanuit kerkrecht. 
Daarnaast is er juridisch navraag gedaan.
De KR wil zo positief mogelijk antwoorden naar het platform. Daarbij staat voorop dat het gesprek 
aangegaan kan worden met het betreffende voormalige gemeentelid, maar dat het geen gesprek met 
het platform op zich betreft.

KR3 en KR1 hebben een reactie geformuleerd. De toon en wijze van formulering zijn heel 
belangrijk. Het is belangrijk dat de gehele KR achter de brief staat.
Het concept van de brieven w'ordt doorgenomen en er wordt gesproken over de formulering en 
benadering.
Opgemerkt wordt dat de KR bestaat uit broeders ouderlingen die binnen de gemeente hun best doen 
en geen juristen zijn. Er moet geprobeerd worden om, als het kan, te zorgen dat het goed komt. Dat 
leggen we in Gods hand. De brief moet een pastorale toon hebben. De liefde overwint alles.

De bijeenkomst wordt om 21.10u beëindigd.
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12. Brief platform Mijnkerkinorde
De reactie die aan het platform is verzonden, is bekend bij de KR.
Er wordt besproken hoe het gesprek zou kunnen worden aangegaan. Bij voorkeur wordt dit door 
personen vanuit de eigen gemeente gedaan. Misschien dat het voormalig gemeentelid zelf met 
namen komt. Voor nu worden KR3 en KR4 aangewezen als gesprekspartners. Zij  zullen samen 
afstemmen.

De vergadering wordt gesloten om 2! .35 uur.

Vastgesteld,d.d. 2021
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Notulen van de vergadering van de kerkenraad pastoraal van 19 april 2021
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Vastgesteld 2021
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D. Platform Mijn kerk in Orde. 12. Brief Platform Mijnkerkinorde
Er is een mail binnengekomen. Geconcludeerd wordt dat op de e-mail geen actie nodig is. KIO 
geeft aan dat zij zich richting de classis hebben gewend met een klacht over onze gemeente. 
KR3 en KR4 hebben app-contact gehad met het voormalig gemeentelid dat de  casus heeft 
aangedragen bij KIO. Hij wil alleen met de KR spreken met KIO erbij. Tot die tijd wil  hij enkel 
maar contact via app of e-mail.
I)e vergadering haalt de eerdere vergaderingen aan waarin het onderwerp besproken is. Voor nu zal 
de uitspraak van de classis worden afgewacht en er geen contact meer worden opgenomen met het 
voormalig gemeentelid. Overigens is ook niet duidelijk of het wel door de classis in behandeling zal 
worden genomen.
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