
Verslag gesprekken G1 en G6 met KR1 en M1

Ten aanzien van haar taken (catechisatie en invulling liturgie/muzikale activiteiten) heeft G1 eerder 
aangegeven deze tijdelijk neer te zullen leggen. G1 licht dit als volgt toe: het al jarenlang ontbreken van 
ruimte en vertrouwen bij het uitoefenen van haar taken en bij het inzetten van haar kunnen en kennis 
maken het haar onmogelijk nog binnen de diensten actief te zijn. De mogelijkheid om onbekommerd 
en met liefde de Heere te mogen dienen met gekregen gaven wordt telkens opnieuw afgenomen. Deze 
moeiten, met daaraan voor het hele gezin gekoppeld de vraag of zij nog wel binnen deze gemeente lid 
kunnen blijven, maken het voor G1 niet mogelijk om op een juiste manier invulling te geven aan deze 
taken. Hier is gezamenlijk over doorgesproken en ook gezamenlijk de conclusie getrokken dat het 
voorlopig goed is, voor zowel G1 zelf als ook voor de belijdeniscatechisanten,
wanneer zij deze taken nu nog niet hervat. Er zal eerst sprake moeten zijn van herstel van
vertrouwen voordat invulling van deze taken weer aan de orde kan komen.

Notulen Moderamen 9-4-2015

Lopende zaken:
Gesprekken en brief van G1: 2 notities (KR-P1 en M1/KR1) kort besproken. Besloten wordt de 
samenvatting M1/KR1 met enige aanpassing naar smal te sturen. (actie: preses) . Voorts op smal het 
moderamen te dechargeren van specifieke pastorale verantwoordelijkheden. Na overleg in de 
smalle raad de zorg terug te plaatsen naar de wijkouderlingen, die namens de hele smalle raad de 
zorg en waar nodig standpunten over brengen. . 

Notulen Kerkenraad 13-4-2015

G1 heeft eind maart een brief gestuurd waarin zij haar ongenoegen kenbaar maakt over de opstelling 
van het moderamen. Ook is haar -volgens eigen zienswijze- het verzorgen van catechisatie ontzegd.

G1 heeft aangegeven de taken van catecheet en de muzikale begeleiding van erediensten tijdelijk te zullen 
neerleggen. In een gesprek met brs. M1 en KR1 heeft zij dit als volgt toegelicht:

‘Het al jarenlang ontbreken van ruimte en vertrouwen bij het uitoefenen van mijn taken en bij het inzetten 
van mijn kunnen en kennis maken het onmogelijk nog actief te zijn. De mogelijkheid om onbekommerd en 
met liefde voor de Heer te mogen dienen met gekregen gaven wordt telkens opnieuw afgenomen’.

KR-P1 heeft er moeite mee wanneer G1 na de zomer haar functie als catecheet weer op zich neemt. 
De redenen hiervan zijn:

 G1 heeft via een zeer uitgebreid mailverkeer bij gemeenteleden en ambtsdragers 
beschadigingen aangericht;

 De inhoud van vertrouwelijke gesprekken met ambtsdragers zijn door haar zonder respect aan 
derden doorgegeven;

 G1 is niet in staat tot een zelfreflectie te komen waardoor de kans op herhaling van conflicten met 
kerkenraad, moderamen en afzonderlijke ambtsdragers groot is. 

In een gesprek met G1 èn G8 zal duidelijk worden gemaakt op welke gronden de beslissing is genomen om 
haar niet opnieuw de taak als catecheet toe te vertrouwen. Dit gesprek zal door brs. KR-P1 en KR-S2.1 
worden gevoerd en het is niet de bedoeling dat een derde persoon -G6- hierbij aanwezig is (zie actielijst).



Verzoek G1/G8 aan kerkenraad voor horen zonder KR-P1 en KR-S2.1 15-5-2015

Waarom ons verzoek?
Er zijn door u als kerkenraad besluiten genomen t.a.v. het niet  mogen geven van catechisatie, het niet 
mogen spelen in erediensten, het geen leiding mogen geven aan het jeugdcombo, het niet mogen 
uitoefenen van publieke taken. Deze besluiten zijn al vanaf 5 januari in werking getreden. Deze besluiten 
raken ons en onze kinderen diep en geven elke dag veel verdriet. Onze geloofsbeleving wordt erdoor 
aangetast, omdat G1 haar gaven niet in dankbaarheid mag gebruiken.
Daarnaast zien we de besluitvorming tot op heden als eenzijdig omdat u geen wederhoor heeft gevraagd. 
Tot slot kunnen wij ons in de handelwijze en manier van besluitvorming van het afgelopen halfjaar  op 
meerdere punten niet vinden.




