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Geachte Ds De Reuver, geachte leden van het moderamen, 

 

In de kerkenraadsvergadering van september van de PKN Gemeente te Vrouwenpolder hebben wij 

gesproken over de gebeurtenissen in september rond Lili en Howick, de twee kinderen die in 

september dreigden uitgezet te worden naar Armenië en ongeveer 400 kinderen die in vergelijkbare 

situatie verkeren. Ook wij deelden de breed gedragen verontwaardiging over het blijkbaar ontbreken 

van een medemenselijk gevoel in deze kwestie. De harde confrontatie tussen steriele wetgeving en 

medemenselijkheid komt nergens anders zo goed tot uiting als in dit verhaal. En nu is er het kerkasiel 

in Den Haag en Katwijk voor een gezin in een vergelijkbare situatie en onlangs werden we weer 

geconfronteerd met een gevolg van deze wetgeving door programmamaker Tim Hofman en zijn petitie 

voor een kinderpardon. Recent gaan er nu ook stemmen op om de zgn. ministeriële discretionaire 

bevoegdheid helemaal af te schaffen en uitsluitend rechters te laten oordelen over het asielzaken. 

 

Ondanks alle gebreken van de discretionaire bevoegdheid en de dillema’s die kunnen ontstaan tussen 

het juridische domein en de medemenselijkheid, is afschaffen van de bevoegdheid van de minister 

alleen maar een blijk van onvermogen van de wetgevende macht. 

 

Wij verzoeken het moderamen van de Protestantse Kerk de minister en staatssecretaris aan te sporen 

de asielregels met meer menselijkheid toe te passen en de wetgeving zo aan te passen dat kinderen 

en andere mensen in de situaties als Lili en Howick niet meer zo tussen wal en schip terecht kunnen 

komen. Het is ons niet gelukt om dit op een goede manier te verwoorden, wat nog maar een keer 

aantoont hoe veelzijdig en lastig de discussie is. Toch zijn wij van mening dat het goed zou zijn als er 

ook vanuit de PKN een helder signaal uitgaat dat het op deze manier niet verder kan. 

 

Met vriendelijke groet,  

  

Hans van Grondel 

Voorzitter Protestantse Gemeente te Vrouwenpolder 

 

 

 

 


