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Aan:   De Classis Kampen en de Classis kerken.  
   
Urk,   8 november 2019  
 
Betreft:  Afvaardiging GKv Rehoboth Urk 
 
Broeders,  
 
Met pijn en moeite heeft de kerkenraad van de GKv Urk kennis genomen van de 
examinering van zuster Janneke Burger-Niemeijer en het verlenen van preekbevoegdheid 
aan haar. Op de vorige classisvergadering heeft de kerkenraad van de GKv Urk 
aangegeven, dat wij niet blij zijn met de gang van zaken. Op de classis zou eerst gesproken 
worden over hoe we met de verschillende visies en de verschillende gevoelen om gaan als 
classis kerken. Dat gesprek heeft nog niet plaatsgevonden en toch is er overgegaan tot het 
verlenen van preekbevoegdheid aan een zuster. Daar heeft de kerkenraad van Urk 
onoverkomelijke problemen mee, op grond van de redenen die we in onze revisie en in onze 
brief van 18 januari 2018 aan u hebben geschreven. 
Eerder al hebben wij hebben als kerkenraad een brief aan u als classiskerken gestuurd 
waarin wij u vragen te wachten met het doorvoeren van de besluiten die de GS Meppel 2017 
heeft genomen rond MVEA.  
Ook hebben we aangegeven dat wij revisie aan zullen tekenen bij de komende synode. De 
revisie is inmiddels aangetekend en ontvankelijk verklaard door de deputaten, wij zijn in 
afwachting van de behandeling op de komende synode van Goes. 
 
Wij voelen ons als GKv Urk niet gehoord door u als classis kerken, naar onze woorden en 
bezwaren wordt niet geluisterd. Het gaat niet om zomaar wat bezwaren of bedenkingen. Wij 
zijn er van overtuigd dat het kerkverband op deze manier van het Woord van God afwijkt. 
Dat het kerkverband een weg gaat die de HERE niet wil. De kerkenraad van de GKv Urk wil 
op die weg juist wel gaan en ook de gemeente zo leiden en niet aan andere invloeden 
blootstellen in het kerkverband 
 
Hier hebben we als KR uitgebreid met elkaar over gesproken en zijn tot de volgende 
besluiten gekomen: 
 
 

- De GKv Urk vaardigt geen broeders af naar de classis in afwachting van de 
behandeling van onze revisies.  

- Na de behandeling van de revisies zal de kerkenraad zich verder beraden op de 
manier waarop wij bij het kerkverband betrokken kunnen zijn/blijven. 

- De GKv Urk vraagt van de predikanten die bij ons voorgaan, dat zij zich conformeren 
aan onze standpunten en onze situatie. 

 
Als kerkenraad van de GKv Urk begrijpen wij dat wij door deze besluiten verder gaan op de 
weg van doleren, die we in hebben gezet toen we revisie aan hebben getekend. Wij ervaren 
grote moeite binnen het kerkverband, dat brengt ons ertoe dat wij deze besluiten moeten 
nemen. Dit doen wij juist omdat het kerkverband ons zo lief is, maar wij zien ons 
genoodzaakt tot het maken van deze keuze, omdat er naar ons en onze oproep tot terugkeer 
naar het Woord van God en het dienen van Hem, zoals Hij dat van ons vraagt, niet geluisterd 
wordt. 



Het doet ons verdriet dat wij deze weg moeten gaan en roepen de classis kerken op om 
samen met ons op te trekken en vast te blijven houden aan het Woord van onze Reddende 
en Verlossende God. De God die onveranderlijk is en gediend wil worden op de manier die 
Hij van ons vraagt. 
 
 
 
Namens de kerkenraad.  
 
 
Met broedergroet,  
 
 
 
 
Z. Hakvoort       F.J. Visser 
1e preses        Scriba       

  
 


