
 

 
 

 

  

 

PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND 

CLASSICAAL COLLEGE VOOR DE BEHANDELING VAN BEZWAREN 

EN GESCHILLEN OVERIJSSEL-FLEVOLAND 

 

 

 

B E S L I S S I N G   

op het verzoek om spoedvoorziening 

 

 

in de zaak van 

 

de kerkenraad van wijkgemeente De Ontmoeting 

p/a de heer D. Kramer. 

Oostmarsumsestraat 232 

7603 AN  Almelo, 

bezwaarde, 

 

tegen: 

 

de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Almelo 

p/a de heer J.H.D. Pas, scriba 

Kerkplein 3 

7607 BT Almelo, 

verweerder 

 

gezamenlijk hierna ook te noemen: partijen. 

 

 

I. Aard van het geschil 

 

1. Bezwaarde heeft bij brief van 4 juni 2021 bezwaar gemaakt tegen het besluit van verweerder als 

omschreven hierna in sub 2. Verweerder heeft op 4 juni 2021 een verweerschrift ingediend. 

Bezwaarde heeft tezamen met het bezwaar een verzoek gedaan aan de voorzitter van het Classicaal 

College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen – hierna “het College” – voor het treffen van 

een spoedvoorziening in die zin dat de tenuitvoerlegging of werking van het bestreden besluit wordt 

opgeschort totdat het College uitspraak heeft gedaan op het bezwaar in de hoofdzaak. 

 

2. Verweerder heeft in zijn vergadering van 3 juni 2021 het volgende besluit genomen: 

- om de pastorale zorg te regelen voor leden van De Ontmoeting die zich niet meer vertegen- 

woordigd voelen door de eigen wijkkerkenraad/predikant; 

- om na te denken over voorzieningen, die getroffen moeten worden bij vertrek van de  

wijkkerkenraad/predikant van De Ontmoeting. 
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3. Het bezwaarschrift is tijdig ingediend, zodat het verzoek ontvankelijk is.  

 

4. Ordinantie 12-3-6 bepaalt: 

De indiening van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking op het bestreden besluit. De 

voorzitter van het bevoegde college voor de behandeling van bezwaren en geschillen is bevoegd op 

een daartoe ingediend verzoek inzake een ingediend bezwaar dan wel ambtshalve, onder schriftelijke 

kennisgeving daarvan aan betrokkenen, de tenuitvoerlegging of werking van het bestreden besluit op 

te schorten dan wel een andere spoedvoorziening te treffen, totdat het college een uitspraak heeft 

gedaan. 

 

Artikel 24 lid 3 van de Generale regeling kerkelijke rechtspraak bepaalt dat tegen een beslissing als 

bedoeld in ordinantie 12-3-6 van de voorzitter van een college voor de behandeling van bezwaren en 

geschillen geen voorziening openstaat bij enig kerkelijk college. 

 

5. De voorzitter heeft kennisgenomen van de schriftelijke reactie van verweerder d.d. 25 juni 2021 op 

het verzoek tot opschorting van het besluit. 

 

II. Beoordeling. 

 

6. De voorzitter kan een spoedvoorziening treffen, indien gezien de betrokken belangen aanleiding 

bestaat de tenuitvoerlegging van het besluit op te schorten tot in de hoofdzaak zal zijn beslist. Het is 

niet bedoeld om op voorhand reeds een voorlopig oordeel te krijgen over het ingestelde bezwaar.  

 

7. Bezwaarde heeft blijkens de stukken bij het breed moderamen van de classicale vergadering een 

verzoek ingediend om te worden aangemerkt als een gemeente van bijzondere aard. In zijn verga-

dering van 3 juni 2021 heeft verweerder dit besproken. De overwegingen van verweerder om tot het 

besluit te komen als vermeld hiervoor in sub 2 – de voorzitter laat in het kader van deze spoed-

voorziening in het midden of het formeel als een besluit moet worden aangemerkt; in de bezwaar-

procedure zal daarover een beslissing komen – zijn nader toegelicht in de reactie van verweerder op 

het verzoek dat bezwaarde bij het breed moderamen heeft ingediend, welk document in de procedure 

is overgelegd. Het ‘nadenken’ over voorzieningen die getroffen moeten worden indien wijkgemeente 

De Ontmoeting overgaat naar een wijkgemeente van bijzondere aard leidt niet tot een onomkeerbare 

situatie. Dat geldt evenzeer voor het ’regelen van pastorale zorg’ voor leden van wijkgemeente De 

Ontmoeting die zich door deze overgang niet langer vertegenwoordigd voelen door bezwaarde. 

 

8. De voorzitter ziet, gelet op het hiervoor overwogen, geen aanleiding om het besluit op te schorten 

en zal het verzoek tot opschorting mitsdien afwijzen.  

 

9. Met deze beslissing wordt niet vooruitgelopen op de uitspraak in de hoofdzaak. 

 

10. Tegen deze beslissing staat geen beroep open.  
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III. Beslissing  

 

De voorzitter van het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen wijst het 
verzoek van bezwaarde tot opschorting van het besluit af. 
 
Gedaan te Raalte, 1 juli 2021 
 
De voorzitter van het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen Overijssel-

Flevoland,  

 

 

 
mr. H.A. Lassche 

 

 

Een afschrift van deze uitspraak zal worden verzonden aan: 

1. bezwaarde; 
2. verweerder; 
3. het Breed Moderamen van de Classis Overijssel-Flevoland, p/a dr. J.D.Th. Wassenaar, 

Dorpsstraat 43, 7447 CM Hellendoorn 
4. de Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, Postbus 8399, 3503 RJ  Utrecht; 
5. het Generale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen van de protestantse Kerk 

in Nederland, Postbus 8369, 3503 RJ Utrecht; 
6. de leden van het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen Overijssel-

Flevoland;  
7. archief. 
  


