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AAN:   Deputaatschap beroepszaken classis GKV WP2 
             (Per email: […]) 
CC:    Classis GKV regio WP2 
             (Per email: […]) 
CC:    Kerkenraad GKV WP2 
             (Per email: scriba@wp2.gkv.nl) 
 
WP1, 28 augustus 2021 
 

BETREFT: Ingebrekestelling behandeling bezwaar tegen kerkenraadsbesluit van de GKV te WP2 

 
Geachte leden van de classis GKV Zeeland,   
 
Op 7 juni 2021 hebben wij de classis GKV regio WP2 een indringende brief geschreven. Op 9 juni jl. kwam u met het 
volgende antwoord: 

 

Uw brief van 7 juni 2021 hebben wij ontvangen.  
Volgens onze richtlijnen hebben wij deze voorgelegd aan het deputaatschap beroepszaken van de classis. Dit 
deputaatschap zal een en ander op de inhoud beoordelen en waar nodig terugkoppelen. De classis kan er 
derhalve de komende vergadering geen besluit over nemen. 
 

Op 3 mei 2021 hebben wij bij u bezwaar aangetekend tegen een besluit van de kerkenraad GKv te WP2. Conform 
het procesreglement vereist, zien wij uit naar uw reactie, voorzien van een inhoudelijk antwoord. Tot op heden zijn 
we nog steeds niet op de hoogte gesteld van de behandeldatum. U laat ons daarmee ten onrechte in het ongewisse, 
daar van een kundige commissie een heldere en transparante handelwijze verwacht mag worden met bijbehorende 
reactietermijnen. 
 
We hebben u gevraagd op elk van de zes door ons ingebrachte gronden te reageren en zo te komen tot een helder  
besluit op ons appelschrift.  
 
In gebrekestelling 
We stellen vast dat ons appel van 3 mei 2021 nog steeds niet is behandeld, waarmee u inmiddels de redelijke termijn 
overschrijdt. We stellen u derhalve middels deze brief formeel in gebreke wegens het niet in behandeling nemen 
van ons appel. Wegens het opstarten van een nieuw vergaderseizoen stellen we een ruime reactietermijn op ons 
appel van 4 weken vanaf de dag dat deze brief aan u is verzonden. 
 
 
 

Platform MijnKerkInOrde 

Contactgegevens:        Ons referentienummer: 

WA7          210828-CZ003-WP2 

WP16 

Email:   info@mijnkerkinorde.nl        

Website: www.mijnkerkinorde.nl  
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Bij uitblijven van een (tijdige) inhoudelijke reactie op deze brief zullen wij dat aanmerken als een verzuim uwerzijds 
en dit voorleggen aan een daartoe bevoegde instantie. 
 
 
Met broeder- en zustergroet, 
 

 

 

M1    M2 

 
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). 

 
 




