Jaarverslag Commissie Verzoening en Recht 2021

De Commissie Verzoening en Recht is in 2020 ingesteld door de Generale Synode van de GKv en de
Landelijke Vergadering van de NGK.
De taak van de Commissie ligt vervat in haar naam; daarin komen de beide elementen bij elkaar die
in het werk van de commissie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: Verzoening zonder recht is
een slag in de lucht, terwijl Recht zonder verzoening een harde afrekening wordt. Beide zijn nodig,
beide hebben hun plaats in de schaduw van het kruis van Christus; die Verzoening bracht door Recht
te doen.
In het verleden was er al een voorganger van deze commissie; die kende echter alleen leden vanuit
de GKv, en was ook niet ingesteld door een meerdere vergadering, maar 'hing onder' DKE. Eind 2020
is de commissie verzelfstandigd en kreeg zij leden uit beide kerken.
Zo was 2021 dus het eerste jaar waarin deze commissie met het haar gegeven mandaat aan het werk
is gegaan.
Meest in het oog springend in dit eerste jaar was het gebeuren op zaterdag 30 oktober, in Mennorode, Elspeet: het publiek, maar helaas ook posthuum eerherstel voor de hoogleraren dr. H.J. Jager
en dr. C. Veenhof.
Dit eerherstel was voorbereid door de Commissie Verzoening en Recht. Naar aanleiding van een brief
van de nabestaanden van professor Veenhof heeft de commissie op verzoek van de moderamina van
GS en LV onderzoek gedaan en een rapport uitgebracht, met aanbevelingen. De Generale Synode van
de GKv heeft daar unaniem mee ingestemd, en ook de Landelijke Vergadering van de NGK heeft er
met dankbaarheid kennis van genomen. En zo kon op 30 oktober in een plechtige en feestelijke samenkomst eerherstel worden verleend aan deze beide broeders.
Naast dit eerherstel zijn er ook nog twee gesprekken gevoerd met gemeenteleden die zich hadden
gemeld bij de commissie; ook is er enige correspondentie gevoerd. Vanwege het waarborgen van de
vertrouwelijkheid lijkt het ons niet nuttig of nodig daarover meer informatie te geven, niet anders in
elk geval dan dat de gesprekken een bevredigend verloop hadden, met een positief resultaat. Het zal
duidelijk zijn dat we daarvoor dankbaar zijn!
Tot zover dit eerste jaarverslag.
U hebt ook gevraagd naar ons budget. Wij zijn - het zal u verheugen - een goedkope commissie. Een
enkele keer reiskosten, veel meer zal het niet worden.
Met hartelijke groet, in Christus verbonden,
M.H.T. (Menko) Biewenga (tevens contactadres)
E.A. (Erik) de Boer
H.M. (Heleen) Hamelink
M. (Mark) Janssens

