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Moderamen Generale Synode PKN 

Joseph Haydnlaan 2a 

3533 AE  Utrecht 

                                                                                            Groningen, 25 oktober 2021 

 

Geacht moderamen, 

Twee maanden geleden – op 23 augustus 2021 om 9:52 uur – zonden we u een e-mail met een 

tiental vragen die betrekking hebben op het (in opdracht van het moderamen laten) instellen van 

een ‘vervolgonderzoek’ naar aanleiding van de gebeurtenissen met betrekking tot de ‘Verklaring van 

de Protestantse Kerk in Nederland over erkenning van schuld en onze verantwoordelijkheid voor de 

toekomst’, op 8 november 2020 uitgesproken door de scriba van de PKN. 

We mochten daarop – de in dank ontvangen snelle bevestiging van de e-mail daargelaten – tot op 

heden nog geen antwoord van u ontvangen. We betreuren dat, omdat de vragen – lijkt ons – niet 

moeilijk te beantwoorden zijn. Het zijn in feite vooral louter vragen betreffende feitelijke 

omstandigheden van het ‘vervolgonderzoek’, dat in een schrijven namens het moderamen op 4 

februari 2021 werd aangekondigd door ds. Dijkstra-Algra.  

Mogelijk is ons schrijven aan uw aandacht ontsnapt. Vandaar dat we u de betreffende vragen 

nogmaals toezenden (we zijn zo vrij u deze herinnering ook per post te doen toekomen). 

Bij voorbaat dank voor uw gewaardeerde reactie. 

Met een hartelijke groet, 

Redactie GereformeerdeKerken.info  

G.J. Kok - Groningen 

_________________________________________________________________________________ 

Het schrijven luidde als volgt: 

“Geacht moderamen, 

We vernamen dat het Moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland gekozen heeft voor het 

doen van een vervolgonderzoek met betrekking tot het ‘oorlogsverleden’ van de kerken. Dit naar 

aanleiding van de gebeurtenissen rond de ‘Verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland over 

erkenning van schuld en onze verantwoordelijkheid voor de toekomst’, op 8 november 2020 

uitgesproken door de scriba van de PKN. 

_________________________ 

Redactieadres: Briljantstraat 375, 9743 NN  Groningen 



Graag zouden we over dat ‘vervolgonderzoek’ het volgende willen weten: 

1.       Wanneer besloot het Moderamen tot het doen van een vervolgonderzoek? 

2.       Wat was de directe aanleiding tot dit besluit? 

3.       Acht u het onderzoek, dat ten behoeve van de verklaring van 8 november 2020 werd 

uitgevoerd door dr. B. Wallet, voldoende om de uitspraken in de genoemde verklaring te 

rechtvaardigen? 

4.       Was de verklaring van 8 november 2020 inderdaad een officiële uitspraak van de Protestantse 

Kerk c.q. van de synode als zodanig, gelegitimeerd door een synodebesluit? 

5.       Door welke instantie c.q. door wie wordt het ‘vervolgonderzoek’ uitgevoerd? 

6.       Wat is de doelstelling van het 'vervolgonderzoek'? 

7.       Sinds wanneer wordt actief aan dat onderzoek gewerkt? 

8.       Wat is de huidige stand van zaken van het ‘vervolgonderzoek’? 

9.       Is een tijdpad afgesproken met betrekking tot de looptijd van het onderzoek en de publicatie 

van de uiteindelijke resultaten? 

10.   Zo ja, kunt u zeggen wanneer het eindrapport verwacht kan worden? 

We stellen uw reactie zeer op prijs; daarvoor alvast onze hartelijke dank! 

Met vriendelijke groeten en hoogachting, 

Redactie GereformeerdeKerken.info, 

G.J. Kok – Groningen” 

 


