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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, ) 
 
WP16, 28 augustus 2021 
 

BETREFT: Reactie op uw bericht van 27 augustus jl.  

 
Geacht moderamen van de Generale Synode, 
 
Hartelijk dank voor uw herinnering van 27 augustus jl. Het lijkt ons goed om eerst de feiten rondom onze 
correspondentie eens op een rijtje te zetten.  
 
Feiten:  
Op 28 december 2019 hebben wij u een brief geschreven over de plaats van de ICG binnen het kerkelijk recht van 
de GKV. We hebben de brief afgesloten met een verzoek aan u om met elkaar door te spreken over de 
mogelijkheden voor een (buitenkerkelijk) meldpunt inzake machtsmisbruik. U heeft kennis kunnen nemen van een 
van de trajecten zoals dat met de ICG is doorlopen. Deze brief is op geen enkele manier als een revisieverzoek aan 
te merken. Ondanks dat we u er diverse malen op wijzen dat er sprake is van een verkeerde interpretatie gaat u 
stug door in het ‘revisiespoor’. 
 
Op 30 december 2019 schrijven we u over een ander onderwerp aan. Deze brief handelt over het (toekomstige) 
kerkrecht. We reiken suggesties aan om in het kerkrecht het tegengaan van machtsmisbruik een plek te geven. We 
beschrijven enkele knelpunten en we stellen vanuit die context een aantal relevante vragen over de werking van 
het kerkrecht. Er is dus opnieuw geen sprake van een revisieverzoek. Deze vragen leggen we ook voor aan 
deputaten kerkrecht. 
 
Op 15 januari 2020 geeft u aan dat de beide brieven niet ontvankelijk zijn. Dit wordt later weer teruggedraaid, nadat 
we op dezelfde dag u naar de gronden voor deze verklaring hebben gevraagd. Dit betreft derhalve uw eerste 
procedurele fout. 
 
In januari 2020 behandelt de synode het rapport van deputaten kerkrecht. In besluit 7b valt te lezen dat deputaten 
kerkrecht de opdracht hebben om ‘als adres te fungeren voor het melden van eventuele knelpunten bij de 
toepassing van het kerkorde van de GKv in de praktijk;’  
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In besluit 7h is vastgelegd dat ook kerkleden altijd op een goede manier moeten worden doorgeleid naar instanties. 
We nemen aan dat u uw besluiten ook kenbaar heeft gemaakt aan de deputaten kerkrecht.  

 

Op 5 maart 2020 vragen we aan zowel de deputaten kerkrecht als ook aan de generale synode of er al zicht is op de 
behandeling van de beide brieven van 28 en 30 december 2019. Geheel terecht, zoals bevestigd is in de besluiten 
van de GS. 
 
Op 23 maart 2020 ontvangen we een mail met in de bijlage besluiten van de generale synode. In de bijgevoegde 
brief lezen we dat het moderamen aan de synode heeft voorgesteld om ‘de volgende stukken niet in behandeling 
te nemen’. Onze brieven zijn ondergebracht in afdeling C, brieven van particulieren, nr. 13 en 14, waarvan het 
moderamen meent dat deze niet behandeld moeten worden. De wijze waarop onze oproepen zijn weergegeven 
is onjuist, maar het gaat ons op dat moment meer om de gronden die zijn aangeleverd. Ten onrechte baseert de GS 
onder afdeling C de besluiten op gronden die alleen maar kunnen slaan op revisieverzoeken. Het kan dus niet op de 
door ons geschreven brieven slaan. De vraag dringt zich op waarom u, het moderamen, ons laat weten dat de 
brieven nog behandeld zouden worden, terwijl u ondertussen, hetzelfde moderamen, de synode aanraadt de 
brieven onbehandeld te laten. Uw tweede procedurele fout.  
 
Omdat het met de GS sowieso allemaal erg lang duurt en we vanuit de NGK wél een inhoudelijke reactie hebben 
ontvangen, wachten we nu eerst de toegezegde beantwoording van onze kerkrechtvragen af. Zowel CGK, NGK en 
Deputaten Hoger Beroep hebben ons er bovendien op gewezen dat onze vragen over het kerkrecht beantwoord 
dienen te worden door Deputaten Kerkrecht. Deputaten Kerkrecht hebben de beantwoording vrijwel meteen 
toegezegd en op dat moment hebben we nog geen reden om daar aan te twijfelen. 
 
Op 28 november 2020 krijgen we een nieuw GS-besluit onder ogen. Met terugwerkende kracht begrijpen we dat 
het moderamen er een dubbele houding op nahoudt daar er nu toch ineens een besluit ligt dat enigszins tegemoet 
komt aan onze oproep om machtsmisbruik te voorkomen. We zijn uiteraard blij met deze kleine stap voorwaarts. 
Het is echter heel opmerkelijk dat u er voor kiest om ons hierover in het ongewisse te laten. 
 
Op 25 januari 2021 beschrijven we dan ook onze verbazing en we stellen de synode in de gelegenheid om de 
procedurele fout – onze brieven van december 2019  zouden revisieverzoeken zijn – te herstellen. In deze brief gaan 
we uitgebreid in op de door de synode ingebrachte gronden om onze brieven niet-ontvankelijk te verklaren. In deze 
brief informeren we de synode ook over de werkwijze van de deputaten kerkrecht die onder verantwoordelijkheid 
van de synode acteert. We vragen daarover een heldere mening. De brief wordt samengevat in vijf verzoeken, 
waarvan de eerste het verzoek is ‘om met terugwerkende kracht ontvankelijk te verklaren en om deze tevens te 
voorzien van een inhoudelijke reactie of dit – na onderzoek – door de commissie SMKR te laten verzorgen;’ 
Daarmee vragen we dus om onze brieven te lezen zoals ze bedoeld zijn: als oproepen en niet als revisieverzoeken. 
Daarnaast zijn de overige verzoeken voor ons relevant.  
 
Ondanks een ontvangstbevestiging horen we daarna lange tijd niets van u. Op 4 april 2021 en op 17 mei 2021 vragen 
we dan ook naar de voortgang. Kort daarna biedt u ons een hoorzitting aan inzake de brieven van december 2019. 
Over de overige verzoeken geeft u heel bewust geen duidelijkheid. Een volgende procedurele fout.  
 
Reeds vier dagen later, op 23 mei 2021, ontvangt u van ons een reactie. U heeft tot op heden geen van onze vragen 
beantwoord, maar u gaat stug verder in de door u ingeslagen weg dat onze brieven revisieverzoeken zouden zijn. 
Dat is opnieuw een procedurele fout. U reflecteert niet op de door u ten onrechte ingezette procedure.  
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Op 6 juni verstrijkt uw antwoordtermijn, maar op 14 juni 2021 reageert u alsnog. U negeert ten onrechte onze 
vragen en u geeft aan wat het algemene doel van een hoorzitting is. Opnieuw wendt u voor dat onze brieven 
revisieverzoeken zouden zijn, daar u zich baseert op de generale regeling voor revisieverzoeken. U geeft aan dat 
bezwaren op besluiten die de GS heeft genomen aangaande revisieverzoeken mondeling toegelicht kunnen 
worden. U beperkt de hoorzitting tot de twee brieven die u opnieuw als revisieverzoeken bestempelt.  

 
Op 27 augustus herinnert u ons nog een keer aan de hoorzitting waarin ons wordt gegund een nadere toelichting 
te geven. U zegt toe dat onze brief van 25 januari in oktober (2021 nemen we aan?) behandeld wordt. We 
verwachten van u kort daarna een inhoudelijke reactie op elk van de door ons ingebrachte punten en conform het 
eerste verzoek uit de brief van 25 januari alsnog binnen uiterlijk 4 weken een inhoudelijke reactie op onze oproepen 
die gedaan zijn in de brieven van december 2019.  
 
Er zijn inmiddels voor ons meerdere redenen waarom wij vinden dat de hoorzitting procedureel onjuist is: 

• Wij menen dat we al uitgebreid hebben beschreven dat u verkeerd bent omgegaan met onze brieven 
van december 2019, zie o.a. onze brief van 25 januari jl. 

• Onze vragen uit de mail van 23 mei zijn door u niet beantwoord. Wij hebben geen enkel zicht op het 
vervolg. Hoe dan ook is duidelijk dat u de inhoud van onze brieven nog steeds niet wilt bespreken 
tijdens deze hoorzitting. 

• U dwingt ons in een kerkelijke route die niet bestaat voor oproepen en verzoeken die wij u gedaan 
hebben. Het heeft er veel van weg dat u erop uit bent om de inhoud van de brieven op geen enkel 
moment aan de orde te laten komen. 

• U meent ten onrechte dat er geen termijnen bestaan voor kerkelijke besluiten. Hoewel het kerkelijk 
recht helaas niet voorziet in termijnen voor kerkelijke organen bent u te allen tijde gehouden aan 
‘redelijke termijnen’ die gelden binnen het bestuursrecht waarbij het kerkelijk recht zich heeft 
aangesloten. Dit hebben Deputaten Kerkrecht ons inmiddels bevestigd. Het is ons volstrekt duidelijk 
waartoe het ontbreken van termijnen toe leidt. 

• Onze brieven van december 2019 vinden we nog steeds heel relevant voor de GKV/NGK. We hebben 
ze geschreven met de intentie de GKV een dienst te bewijzen. Ze zijn aan u geadresseerd omdat u 
daartoe bent aangesteld. Het gaat u helaas al ruim anderhalf jaar enkel en alleen om de gevolgde 
proceduretjes. 

 
We zien nog steeds erg veel nut in een open en eerlijk gesprek, zoals dat verwoord is in onze brieven van december 
2019. Wij staan daar nog steeds voor open. Vindt u het geen tijd worden na ruim anderhalf jaar? 
 
Mocht u bij uw standpunt blijven en ons opnieuw niet tijdig en niet inhoudelijk tegemoet komen, dan zullen we u 
op dat moment in gebreke stellen. Wij leggen uw handelen dan voor aan een daartoe bevoegde instantie. 
Beschouwt u dit vooral als een oproep om het serieus te nemen! Wij zien uw houding als een houding waarbij u zich 
verheft boven het gewone kerkvolk en pijnpunten onbesproken wilt laten. 
 
Tot slot, deze brief gaat alleen maar over de wijze waarop u met ons eerste verzoek uit de brief van 25 januari 2021 
bent omgegaan. Separaat schrijven we u aan over de manier waarop u onze overige verzoeken van 25 januari 
behandelt, dit als voorbereiding op een logische vervolgstap onzerzijds. 
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Tot nadere toelichting op het bovenstaande zijn wij uiteraard altijd graag bereid.  
 
In afwachting van uw reactie, 
 
met broeder- en zustergroet, 
 

 

 

M1      G1 




