Terwolde/Twello, 15 december 2018

Aan de raad van de gemeente Voorst

Betreft: Kinderpardon

Geachte dames en heren,
Onlangs heeft u in de raad een discussie gevoerd over het toepassen van een ruimhartig
kinderpardon. De kerkenraden van de Protestantse gemeente Terwolde/ De Vecht van de
Protestantse Gemeente Twello hebben behoefte hun standpunt in deze kwestie bij u onder
de aandacht te brengen.
De Protestantse Kerk in Nederland pleit al jaren voor een ruimhartig kinderpardon. De zorg
voor vreemdelingen loopt als een rode draad door de Christelijke traditie. Als Protestantse
Kerk proberen we navolgers te zijn van Jezus Christus. Bij Jezus staat het belang van ieder
mens, en juist ook van kinderen, voorop.
Samen met een grote groep maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld Defence voor
Chrildren, de Stichting Inlia en de actiegroep Ze Zijn Al Thuis, roept de Protestantse Kerk via
Kerk in Actie al sinds 2004 op tot een ruimhartige regeling voor migrantenkinderen die
langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Kerk in Actie bemiddelt regelmatig voor plaatselijke
kerken die te maken hebben met migranten die in de knel komen door de huidige
regelingen.
Wij pleiten ervoor dat er regelingen komen die snel een eind maken aan onduidelijkheid, en
als die onduidelijkheid te lang aanhoudt pleiten wij voor een gastvrije opvang, zodat
gezinnen in een nieuwe veilige omgeving hun bestaan weer op pakken en werken aan een
toekomst. Het lang laten bestaan van onduidelijkheid en onzekerheid is slecht voor kinderen
en heeft voor de rest van hun leven negatieve psychische effecten.
Het feit dat deze kinderen hier zijn, maakt dat zij ook onder de verantwoordelijkheid vallen
van de burgerlijke gemeente, en dat het dus niet zo kan zijn dat de burgerlijke gemeente en
haar hoogste orgaan de andere kant opkijkt als dit onderwerp aan de orde is.
Wij roepen u daarom op in de gemeenteraad van Voorst compassie met deze kinderen te
tonen en uw verantwoordelijkheid daarin daadwerkelijk te tonen door, in navolging van vele
andere gemeentes in Nederland, u uit te spreken voor een ruimhartig kinderpardon.
Omdat wij als Protestantse gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland,
ons wel ernstig zorgen maken over de gezondheid en de toekomst van deze ruim 400
kinderen waar het nu over gaat, hebben wij gemeend via deze brief dit onder uw aandacht

te moeten brengen. Wij zijn van mening dat vanuit medemenselijkheid en zorg voor de
medemens gekozen moet worden voor een ruimhartig kinderpardon.
Daarom sturen wij deze brief eveneens aan de Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid,
zodat hij verneemt dat er in de gemeente Voorst ook mensen wonen die voor de toepassing
van een ruimhartig kinderpardon zijn. Tegelijkertijd bieden wij deze brief als open brief aan
in de regionale media.
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