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(Jaar)verslag 2022 Interkerkelijke Commissie Geschilbehandeling (ICG) 

1. Inleiding 

Op 16 november 2017 is de ICG formeel ingesteld. In de vergadering van de ICG van 28 november 
2019 is afgesproken om jaarlijks een verslag te maken van de werkzaamheden van de ICG. Dit is het 
jaarverslag over 2022.  

2. De (werkwijze van de) ICG in het kort 

De ICG is een interkerkelijke commissie van drie gereformeerde kerken; de Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. De 
leden van de ICG zijn benoemd door/namens de Generale Synode of de Landelijke Vergadering. De 
achterliggende gedachte van één interkerkelijke commissie is, dat bij samenwerking bij behandeling 
van geschillen, de onafhankelijkheid en deskundigheid beter gewaarborgd is dan in de afzonderlijke 
kerken.  
 
De ICG is er voor de behandeling van een geschil, of dreiging daarvan, tussen leden van de gemeente 
en kerkenraad of predikant, of tussen predikant en kerkenraad. De taak van de ICG is opgenomen in 
het reglement. Kortgezegd probeert de ICG de vrede te herstellen door met partijen te spreken en 
het onderling gesprek te bevorderen, waarbij het doel is om te zien of een oplossing bereikt kan 
worden (opgemerkt moet worden dat de ICG geen arbitrage-commissie is). De ICG maakt een 
eindrapport waarin advies wordt gegeven. Dat advies is niet bindend, hoewel daar voorafgaand aan 
de behandeling wel afspraken over gemaakt kunnen worden. 

3. Samenstelling ICG 

Eind 2022 bestaat de ICG uit de volgende elf leden: 

- Ds. Alex Boshuizen (NGK) 
- Arjan Dorst (CGK) 
- Peter van Duijvenbode (CGK) 
- Gerrit de Graaf (CGK) 
- Ds. Adrie van der Heijden (CGK) 
- Harry Lakerveld (NGK) 
- Klaas Mollema (NGK) 
- Arco Schenkel (Gkv) 
- Lien Schilthuis (Gkv) 
- Jaquelien Siebenga-Moggré (NGK) 
- Ds. Arie van Vugt (Gkv)  

 
4. Vergaderingen ICG 

In 2022 is de ICG twee keer in vergadering bijeengekomen. Waar nodig is tussen voorzitter, 
waarnemend voorzitter en secretaris contact geweest. In 2022 hebben we van één van onze leden 
afscheid genomen. Dat is ds. Dick Lagewaard (NGK). De volgende onderwerpen zijn in 2022 in de 
vergaderingen van de ICG aan de orde geweest: 

▪ De aanhangig gemaakte zaken (anoniem);  
▪ Contact met SKW en de aangesloten mediators; 
▪ Aanpassing reglement ICG; 
▪ Ontwikkelingen naar aanleiding van fusie Gkv en NGK; 
▪ Gesprek met vertegenwoordiger van de Commissie Herstructurering Predikantszaken; 
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5. De behandelde geschillen  

In 2022 is in drie situaties contact opgenomen met de ICG. Vanaf de start van de ICG zijn ongeveer 25 
(mogelijke) geschillen aan ons voorgelegd.  Hieronder volgt met betrekking tot het jaar 2022 in een 
schema de nodige informatie  die van belang is voor een beeld.  Informatie wordt verstrekt over het 
kerkelijk verband waar het geschil heeft gespeeld, tussen welke partijen het geschil heeft gespeeld 
en wat de uitkomst van het geschil was.    

Kerkelijk verband Soort geschil Uitkomst Overig  

2 keer GKv - Geschil tussen de 
kerkenraad en een lid 
van de gemeente. 
 

- Geschil tussen 
kerkenraad en predikant 

  

- Behandelcommissie 
ingesteld. 

 
 
 
- Behandelcommissie 

ingesteld 

Afgerond 
 
 
 
 
Afgerond  
 

1 x NGK Geschil tussen de 
kerkenraad en de predikant  

Aan de poort contact 
geweest en advies 
gegeven  

Geen 
behandelcommissie 
ingesteld. 

 

6. Tot slot 

Als leden van de ICG proberen we om bij de geschillen waarvoor we zijn benaderd de vrede te 
herstellen. We realiseren ons dat we dat doen in een gebroken wereld, waar wij zelf ook onderdeel 
vanuit maken. Daarbij beseffend dat we dit werk niet kunnen doen zonder de hulp en de zegen van 
onze God. 

 

Bunschoten, 28 februari 2023,  
 
 
 
 
Gerrit de Graaf 
Secretaris ICG   


