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Het classicaal college voor de behandeling 
van bezwaren en  geschillen in de regio 
Groningen-Drenthe van de Protestantse 
Kerk in Nederland 

 
 
Inzake het bezwaarschrift van  dhr A.J.Stol, mede ondertekend door M Bergsma, A Bergsma, A 
Boonstra, B Buursema, M Buursema, T Buursema, M Hoeksema, I Knoop, A Meijerman, K 
Meijerman-de Weerd, F Nieuwenhuis, J A Nieuwenhuis, J M Nieuwenhuis, T F Nieuwenhuis-van 
Wijngaarden, A S Oosterhoff, W Oosterhoff-Douma, L Schols, M Molema-Offringa, T S Van de 
Veen, L J Van de Veen-Groenveld, J Wiersma (hierna: bezwaarden) tegen het besluit dd. 10 juni 
2020 van de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Aduard-Den Ham-Fransum  (hierna: de 
kerkenraad) inhoudende het besluit tot verkoop van pastorie, kosterswoning en Hoge Hof.    
 
1. De ontvankelijkheid 
Het College stelt met betrekking tot het bezwaarschrift het volgende vast:  

1.1 Het bezwaarschrift is gedateerd 31 augustus 2020 als aanvulling op een op 9 juli 2020 
ingediend pro forma bezwaarschrift en gericht tegen het besluit van de kerkenraad van. 
10 juni 2020. Het bezwaarschrift is tijdig ingediend. 

1.2 Bezwaarden zijn lid van de Protestantse Gemeente Aduard-Den Ham-Fransum;   
1.3 Bezwaarden zijn van mening, zakelijk weergegeven, dat het besluit op onjuiste wijze tot 

stand is gekomen doordat de gemeente te weinig kans heeft gekregen haar mening te 
laten horen en signalen vanuit de gemeente niet zijn meegenomen in de besluitvorming. 

1.4 Het College verstaat dit als dat bezwaarden menen door het op deze wijze genomen 
besluit in hun werkelijk belang dan wel in hun kerkelijke verantwoordelijkheid als 
gemeentelid te zijn getroffen, in de zin van Ordinantie 12 artikel 3 lid 1; 

1.5 Het bezwaarschrift voldoet ook overigens aan de formele vereisten van Ordinantie 12 
artikel 5 lid 1.  

 
2. Stukken en procesgang 

2.1 Het College heeft kennisgenomen van de volgende schriftelijke stukken:  
2.1.1 De bezwaarschriften van A J Stol en medeondertekenaars van 9 juli 2020 en 31 

augustus 2020 met bijlagen; 
2.1.2 Verweerschrift van de kerkenraad  van de Protestantse  gemeente Aduard-Den 

Ham-Fransum van 14 juli 2020 met bijlagen; 
2.1.3 Verweerschrift van de kerkenraad  van de Protestantse  gemeente Aduard-Den 

Ham-Fransum van  9 september 2020 met bijlagen; 
2.1.4 Pleitnota van bezwaarden, uitgesproken op de hoorzitting dd. 15 september 2020; 
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2.1.5 Pleitnota van verweerder, uitgesproken op de hoorzitting dd. 15 september 2020; 
2.1.6 Nagezonden document inhoudende de uitnodigingstekst voor de gemeenteavond in 

april 2019; 
2.1.7 Nagezonden email van 30 september 2020 waarin is weergegeven het tijdpad van 

de besluitvorming vanaf 11 maart 2019; 
2.2 Op 15 september 2020 is een hoorzitting gehouden te Diever alwaar aanwezig waren van 

de zijde van bezwaarden de heren A J Stol en J M Nieuwenhuis en van de zijde van 
verweerder mevrouw G Sinnige-Muggen, mevrouw Dr H A H Maat en de heer J B 
Boekhold. De zaak is gelijktijdig behandeld met het bezwaarschrift van W C Elsinga-
Aardema tegen voornoemd besluit.  

 
3. Overwegingen 

3.1 Het College wijst erop dat hij bij de beoordeling van het bestreden besluit en de naar voren 
gebrachte bezwaren en verweren op basis van de in Generale Regeling 11 artikel 25 lid 1 
weergegeven criteria slechts marginaal kan toetsen of de kerkenraad tot het bestreden 
besluit heeft kunnen komen.  

3.2 Het bezwaar is gericht tegen het op 10 juni 2020 door de Kerkenraad genomen besluit tot 
verkoop van onroerend goed;      

3.3 Het College stelt vast dat het bestreden besluit de bestendiging is van en daarmede 
uitvoering wordt gegeven aan een in het voorjaar van 2019 genomen voorgenomen besluit. 

3.4 Met betrekking tot de totstandkoming van het bestreden besluit stelt het College het 
volgende vast:  

3.4.1 De kerkenraad heeft in september 2018 het college van kerkrentmeesters gevraagd 
een visie op het onroerend goed van de gemeente te formuleren. Het college van 
kerkrentmeesters heeft daarop een expertisegroep ingesteld met de samenstelling 
waarvan de kerkenraad heeft ingestemd.  

3.4.2 Op 11 maart 2019 ontvangt de kerkenraad onder embargo het visierapport 
gebouwen. 

3.4.3 De expertisegroep heeft in zijn rapport (hierna: visiedocument) geadviseerd het 
Hoge Hof, de pastorie, de kosterswoning en de garageboxen te verkopen en binnen 
8 jaar over te gaan tot verkoop van de Rehobothkerk. 

3.4.4 Op 19 maart 2019 vergadert het college van kerkrentmeesters over dit rapport.   
3.4.5 De kerkenraad bespreekt op 21 maart 2019 samen met het college van 

kerkrentmeesters en de expertisegroep het visiedocument.  
3.4.6 Op 8 april 2019 formuleert de kerkenraad het voorgenomen besluit. 
3.4.7 Het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad hebben met dit visiedocument 

ingestemd zij het dat een deel van het college van kerkrentmeesters in een later 
stadium te kennen heeft gegeven hierover van mening te zijn veranderd. Het college 
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van kerkrentmeesters heeft dit gewijzigde inzicht niet ter kennis gebracht van de 
kerkenraad.  

3.4.8 De kerkenraad heeft op 10 april 2019 een gemeenteavond belegd. In de uitnodiging 
Presentatie en gesprek over de resultaten 

expertisegroep Gebouwen  
3.4.9 De kerkenraad heeft een aantal brieven ontvangen naar aanleiding van de 

presentatie van het visiedocument. 
3.4.10 Deze brieven zijn besproken in de kerkenraadsvergadering van mei 2019 waarna er, 

kerkenraad is ontstaan en het besluit niet kan bestendigen.. 
3.4.11 Deze impasse is aanleiding geweest tot het inschakelen van twee visitatoren; ook 

zijn er met een deel van de briefschrijvers gesprekken gevoerd.  
3.4.12 Vervolgens is een beleidsplan 2019  2024 opgesteld. 
3.4.13 10 juni 2020 vergadert de kerkenraad weer. Op dat moment zijn de jaarcijfers 

bekend en heeft de visitatie haar eindrapport geschreven. Dit zijn belangrijke 
argumenten om op dat moment te bestendigen.  

3.4.14 Na het verschijnen van de eindrapportage van de visitatoren is de kerkenraad op 10 
juni 2020 overgegaan tot bestendiging van het voorgenomen besluit van 8 april 
2019. 

3.4.15 Uit het verslag van de kerkenraadsvergadering van 10 juni 2020 kan worden 
afgeleid dat het op die datum genomen besluit van de kerkenraad in concreto 
neerkomt op een snelle verkoop van de pastorie terwijl de verkoop van het Hoge 
Hof  eerst in het jaar 2021 zal plaatsvinden.  
 

3.5       Ten aanzien van de gebouwen overweegt het College dat zowel de bezwaarden als de 
kerkenraad het er over eens zijn dat geen van deze gebouwen een kerkgebouw is en dat 
deze niet voor de zondagse eredienst worden gebruikt. In ordinantie 4 artikel 8 lid 5 is 
bepaald dat de gemeente ten aanzien van de verkoop van een kerkgebouw moet worden 
gekend en gehoord. Het college overweegt derhalve dat ten aanzien van de pastorie, de 
kosterswoning, de parkeerplaats en de garageboxen genoemde ordinantie op de verkoop 
daarvan niet van toepassing is. Ook kan niet als juist worden aanvaard dat de kerkenraad 
de gemeente onvoldoende over de verkoop van deze onroerende zaken heeft geïnformeerd. 
Het besluit van de kerkenraad ten aanzien van deze onroerende zaken kan dus in stand 
blijven. 

3.6       Nu vaststaat dat met name het Hoge Hof voor alle overige activiteiten in de kerkelijke 
gemeente een dermate belangrijke rol speelt, is de kerkenraad er kennelijk van uitgegaan 
dat het voor een zorgvuldig besluit over de verkoop ervan noodzakelijk is dat de gemeente 
hierover wordt gekend en gehoord. In zoverre volgt het College de kerkenraad hierin.  

3.7       Het College is echter van mening dat hoewel voorafgaand aan het besluit van 10 juni 
2020 de leden van de gemeente met enige regelmaat zijn geïnformeerd over de 
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besluitvorming met betrekking tot de gebouwenkeuze met behulp van nieuwsbrieven e.d., 
in de uitnodiging voor de gemeenteavond van april 2019 slechts de presentatie van en een 
gesprek over de resultaten van de expertisegroep wordt aangekondigd, maar dat op geen 
enkele manier uit de uitnodiging valt op te maken dat er reeds een voorgenomen besluit is 
van de kerkenraad, laat staan wat daarvan de inhoud is, en dus ook niet dat het de bedoeling 
van de kerkenraad is om op deze avond de gemeente (ook) te horen op het punt van het 
voorgenomen besluit tot verkoop. 

3.8        Daarmede is, naar het oordeel van het College, bij de totstandkoming van het besluit 
tot verkoop van het Hoge Hof niet voldaan aan de eisen van zorgvuldigheid die aan het 
nemen van een dergelijk besluit worden gesteld. Hetgeen de kerkenraad in het 
verweerschrift nog heeft opgemerkt over de verslechterde financiële situatie van de 
gemeente en het aftreden van een aantal ambtsdragers vanwege het verstrijken van hun 
ambtstermijn, maakt niet dat het College tot een ander oordeel komt. 

3.9        Het College is derhalve van mening dat het bestreden besluit van 10 juni 2020 voor 
zover dit het Hoge Hof betreft niet in stand kan blijven. Daarmede behoeft de vraag of de 
kerkenraad voldoende rekening heeft gehouden met de inhoudelijke bezwaren die door 
bezwaarden zijn ingediend geen verdere behandeling. 

 
4. Uitspraak  

Het College vernietigt het bestreden besluit van de kerkenraad van de PG Aduard-Den Ham-
Fransum van 10 juni 2020 voor zover dit de verkoop van het Hoge Hof betreft. 

Heft op de voorlopige voorziening voor zover deze betrekking heeft op het besluit tot verkoop 
van de pastorie, de kosterswoning, de garageboxen en de parkeerplaats. 

 
 

Aldus uitgesproken op 15 september 2020  door de leden:  
ds. Th Veenstra (voorzitter), mr M C D Boon-Niks, drs. A.M. Bootsma-de Langen, dr. J G Knot, 
dr. E.M.L.A van Krimpen-Stoop en mr. ing. A.L.A.H. de Muij, (secretaris). 
 
 
 
 
 
De  voorzitter,      De secretaris,  
 
 
 
Ds. Th Veenstra     mr. ing A.L.A.H. de Muij 
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Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:  

1. Bezwaarde 
2. De kerkenraad; 
3. Het moderamen van de Classis Groningen/Drenthe;  
4. De Kleine Synode;  
5. Het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen; 

 
Ter post bezorgd op:  7 oktober 2020 
 
De secretaris,  
 
 
 
Mr. ing A.L.A.H. de Muij 
 
 
 
Partijen kunnen binnen 30 dagen na de dag waarop deze uitspraak per aangetekende brief 
werd verzonden tegen deze uitspraak beroep instellen bij het generale college voor de 
behandeling van bezwaren en geschillen te Utrecht.  
 


