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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, 29 augustus 2021 
 

BETREFT: Ingebrekestelling aangaande verzoeken 2 tot en met 5, d.d. 25 januari 2021 

 
Geacht moderamen van de Generale Synode, 
 
Gisteren hebben wij voortijdig de conceptversie van onze brief aan u opgestuurd. U kunt deze als niet verzonden 
beschouwen. Wij sturen u hierbij de definitieve versie.  
 
Op 25 januari 2021 hebben we van u een reactie gevraagd op een vijftal verzoeken, gevolgd door de weergave van 
onze intentie: 

  
Aan het eind van deze brief vatten we onze verzoeken samen ter besluitvorming van de GS, aldus:  

1. We vragen de GS om de brieven van respectievelijk 28 en 30 december 2019 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; 

2. We vragen u om een duidelijke stellingname inzake de werkwijze van de deputaten kerkrecht tot op 
heden, daar zij kennelijk niet volgens de door u gegeven opdracht onze brief van 25 januari 2020 
hebben beantwoord. U neemt daar vanzelfsprekend ook het grote tijdsverloop in mee, waardoor 
laatste kansen verkeken zijn;  

3. We vragen u om de opdracht aan de commissie SMKR uit te breiden, door niet van voor af aan te    
beginnen, maar door juist voort te borduren op hetgeen al allemaal onderzocht is. We hebben 
daartoe een aantal handreikingen gedaan;  

4. We vragen u de SMKR op te dragen een gesprek met ons te voeren, waarin we veel van de door ons 
opgedane kennis met hen kunnen delen; 

5. We vragen u om ons voorstel aan de Werkgroep Toekomstige Kerkorde en aan deputaten Kerkrecht 
t.a.v. een kleine aanpassing in het kerkrecht over te nemen. Daarbij gaat het niet slechts om die ene 
zin, maar vooral om hoe u daar intern mee omgaat. Dat vraagt namelijk een omslag in denken waar 
de GKv-leiders nu nog niet rijp voor zijn; 
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Wij benadrukken graag nog dat wij onze oproep aan u als broeder en zuster doen met het oog op het 
zorgdragen voor een veilige kerk voor ieder kerklid. Wij dragen de GKv een warm hart toe en om die reden 
willen wij ons blijvend inspannen om misstanden binnen de GKv te voorkomen.  
 
De ongelijkwaardigheid in rechtsbescherming van kerkleden ten opzichte van kerkenraden/ambtsdragers, die 
meer en meer autonoom gezag en kerkrechtelijke beslissingsbevoegdheid toegewezen krijgen in de nieuwe 
kerkorde, is daarbij een speerpunt. U kunt aan de oplossing van deze omissie in het kerkrecht bijdragen door 
uw verantwoordelijke taak hierin te erkennen en in te vullen. 
 

Deze brief betreft uw nalatigheid inzake de verzoeken 2 tot en met 5. Tot op heden weigert u inhoudelijk te reageren 
op de verzoeken. Op 14 juni 2021 laat u ons weten:  

 
Op de andere verzoeken die u doet in uw brief van 25 januari 2021 kunnen wij nog niet reageren. We 
verwachten dat we bij de mededeling van het besluit op uw revisieverzoek ook antwoord kunnen geven op 
die verzoeken.  

 
Zonder enige toelichting of motivering geeft u aan nog niet te reageren. U laat zelfs het behandelen van de 
verzoeken 2 t/m 5 afhangen van de behandeling van het eerste verzoek. 
 
Op 23 mei 2021 hebben we u reeds laten weten: ’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. 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.  
 
In uw latere schrijven van 27 augustus 2021 verbindt u opnieuw het behandelen van de verzoeken aan een 
eventuele hoorzitting, u herstelt die onjuiste route niet. U geeft bovendien nog steeds geen uitsluitsel over wel of 
niet behandelen. U trekt zich niets aan van de door u overschreden termijnen en u rept er zelfs niet over. U vraagt 
ook niet om verder uitstel van de reeds gestelde termijn. 
 
Inmiddels leven we ruim 30 weken na 25 januari jl. en 14 weken na ons schrijven van 23 mei jl. en nog steeds heeft 
u verzuimd ons van een inhoudelijke reactie te voorzien.  
 
Ingebrekestelling 
We stellen vast dat onze verzoeken van 25 januari 2021 nog steeds niet zijn behandeld, waarmee u inmiddels de 
redelijke termijn overschrijdt en negeert. We stellen u derhalve middels deze brief formeel in gebreke wegens het 
zonder opgaaf van redenen niet in behandeling nemen van onze verzoeken, niet beantwoorden van onze 
verzoeken en uw eigen procesreglement niet in acht te nemen. Ondanks u klaarblijkelijke verzuim stellen we u 
alsnog eenmalig in de gelegenheid te reageren op onze verzoeken binnen de termijn van zeven weken – uw 
voornemen omtrent uw overleg in aanmerking nemend -  vanaf de dag dat deze brief aan u is verzonden.  
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Het niet of niet tijdig reageren op deze brief zien wij opnieuw als een besluit uwerzijds. Uw handelwijze zullen wij op 
dat moment aanmerken als een verzuim uwerzijds en dan voorleggen aan een daartoe bevoegde instantie. We 
vragen u onze oproepen aan u serieus te nemen! 

 

In afwachting van uw (tijdige) reactie, 
 
met broeder- en zustergroet, 
 

 

 

M1      G1 




