
Bijdrage  aan  moderamenoverleg  mbt  G8  en  G1   

Ik  heb  vanochtend  de  bijdrage  van  G8  en  G1  nog  eens  rustig  gelezen  en  afgezet  tegen  wat  gisteren  

aan  de  orde  kwam  in  een  gesprek  tussen  KR-P1  en  mijzelf.   

Op  basis  hiervan  heb  ik  een  paar  gedachten  over  de  discussies  en  over  mogelijke  
oplossingsrichtingen.   

Kernzaken.  

1.

 

Als  reactie  op  een  e-mail  van  KR1  heeft  G1  zeer  kritische  opmerkingen  gemaakt  over  de  
kerkenraad  en  over  het  moderamen.  G8/G1  verwachten  een  inhoudelijke  reactie  hierop.   
Het  moderamen  is   –  in  eerste  instantie-   vooral  diep  geschokt  over  de  toon  van  de  
opmerkingen  die  zij  niet  vinden  passen  bij  hoe  we  als  christenen  moeten  omgaan  en  willen  
eerst  over  deze  toon  spreken.   Dit  verschil  ligt  aan  de  basis  van  wat  er  daarna  gebeurt  is.  In   
de  G8/G1  notitie  staat  te  lezen  dat  in  de  loop  van  de  tijd  er  een  ‘conflict’  ontstaat  dat  in  het  
beleven  van  G8/G1  zich  toespitst  op  de  relatie  tussen  G8/G1  en  KR-P1.    

2.

 

De  kerkenraad  is  in  Q1  2015  geïnformeerd  over  de  spanningen  en  heeft  zich  aangesloten   bij  
de  zienswijze  van  het  moderamen  dat  deze  vorm  van  communicatie  geen  pas  geeft.  Over  de  
inhoudelijke  punten  die  G1  aandraagt  is  naar  mijn  herinnering  niet  diepgaand  gesproken.   
Door  het  besluit  tot  inzet  van  wijkouderlingen  en  tot  beperking  van  de  functies  van  G1  is  de  
kerkenraad  onderdeel  geworden  van  het  conflict.

3.

 

Een  complicerende  factor  hierbij  is  dat  KR-P1  twee  petten  op  heeft  (lid   van  het  
moderamen maar ook voorzitter van de kerkenraad). Dit heeft bijgedragen tot 

complotdenken  bij  G8/G1.   
4.

 

Besluiten  van  de  kerkenraad  over  inzet  van  G1  zijn  m.i.  niet  erg  duidelijk  en  
communicatie  aan  G1  laat  te  wensen  over.   Ik  kan  me  wel  iets  voorstellen  over  hun   gevoel  
dat  een  conflict  tussen  moderamen  en  G8/G1  over  de  toon  van  G1’s  e-mail  (punt  1)  leidt  

tot  het  afserveren  van  G1  (geen  functies  meer,  beeldvorming  in  gemeente).   
5.

 

De  G8/G1 notitie geeft een goed beeld van hoe het conflict in de beleving van G8/G1 is 
geescaleerd

 
tot : we zijn parias, we worden er uit gewerkt, er wordt niet volgens de KO 

gehandeld,

 

etc.

   

Dit gevoel heeft lang niet altijd een basis in wat er feitelijk gebeurt en is 
soms

 
ook

 
gebaseerd

 
op misverstanden.  

6.

 

 Er is overigens ook waardering voor de inzet wijkouderlingen (goede gesprekken maar laat

),

 

KR5   en  voor  KR-S2.1  (laatste  gesprek).  

 

 

 

Van: KR6

Verzonden: woensdag 3 juni 2015 16:30

Aan: KR-P1; M2; M1

Onderwerp: vervolg gesprekken met G8 en G1

Weleerwaarde broeders, ik heb wat gedachten op papier gezet n.a.v. de notitie van G8 en G1 en n.a
.v. een gesprek dat ik gisteren met KR-P1 had.  Hopelijk hebben jullie er iets aan bij jullie 
moderamenoverleg. Ik weet dat ik de kans loop de plank behoorlijk mis te slaan door gebrek aan 
kennis van wat er allemaal gepasseerd is . Indien dit het geval is zij het mij hopelijk vergeven. 

Met hartelijke groet, 

KR6



2. Belangrijk om aan G8/G1 voor te stellen in eerste instantie ons te richten op herstel van 

verhoudingen tussen moderamen en G8/G1 en tussen kerkenraad en G8/G1 en 

vervolgens af te spreken hoe we dit herstel van vertrouwen zullen communiceren aan 

derden.  

3.

 

Belangrijk om af te spreken dat het gesprek zich in eerste instantie beperkt tot zaken die G8
/G1, moderamen en kerkenraad direct aangaan. Dus niet praten over G5 (en niet over de 

brief van G9?). 

4.

 

Herstel verhoudingen kerkenraad en G8/G1.  Goed om de wijkouderlingen te vragen een 

lijstje van gesprekspunten voor te bereiden.  In ieder geval moeten pastorale zorg en 

besluiten over functies aan de orde komen. Over dat laatste zal de kerkenraad een 

uitspraak moeten doen. Ter bescherming van G8/G1 en KR-P1 lijkt het me wijs dat 

kerkenraadsgesprekken hierover niet door KR-P1 worden voorgezeten.  

5.

 

Herstel verhoudingen G8/G1 en KR-P1 (en andere moderamenleden). M.i. zit er niets anders 

op dan dat het moderamen dit zelf op pakt.  Ook hier is het goed zorg te dragen voor lijstje 

van gesprekspunten die G8/G1 en moderamen in gezamenlijkheid vooraf opstellen.  

6.

 

In de brief en in de e-mail van december 2014 worden zaken aangesneden die G8/G1 niet 

direct aangaan: bv omgaan met ‘lastige’ mensen, geven van ruimte aan initiatieven, 

toepassing principe van hoor en wederhoor, etc. Volgens mij goed om in de spiegel te kijken 

maar een gesprek hierover kunnen we m.i. beter houden op een dag in het groen. Een 

gesprek met G8/G1 hierover zou zich kunnen beperken tot een inventarisatie van 

zorgpunten.    

Oplossingsrichtingen 

1. Belangrijk is om met elkaar af te spreken een traject van verzoening en herstel van 

verhoudingen in te gaan en dat we allen als uitgangspunt nemen dat we elkaar in liefde 

zullen verdragen Ef 4: 1,2) .  Als bewijs hiervan nemen we aan beide zijden grote woorden 

(bv  ‘leugenaar’ in  G8/G1notitie).  Ook goed m.i. om niet steeds excuses over en weer te 

eisen

 

maar er van uitgaan dat we met alle onvolkomenheid samen Gods zaak in deze 

wereld

 

te

 

willen dienen en onze tekorten/zonden aan elkaar willen belijden.   




