
Aan : De Kerkenraad van de  

          Gereformeerde Kerk 

          te 

 

: 13 juni 2016 

 

                                              Verantwoording en aanbeveling. 

 
Geachte broeders, 

   

Dinsdag 7 juni hebben de nieuw verkozen ambtsdragers , op uitnodiging van de preses br. 

, een gespreksavond gehad waarin naast vragen over beleving, behoeften en wensen 

ook enkele actualiteiten werden gedeeld. 

 

Naar aanleiding van het stukje :  

               – Extra kerkenraadsvergaderingen in verband met een moeilijke zaak – 

heeft over deze ‘zaak’ verteld welke voor een groot deel betrekking heeft over een 

conflict waarbij br. en zr. betrokken zijn.  

De informatie gaf mij niet direct een positief gevoel . 

 

Ik heb ,om alle onduidelijkheid te voorkomen en het onderlinge vertrouwen in de kerkenraad niet 

onder druk te zetten, gemeld het afgelopen jaar met enige regelmaat gesprekken te hebben gehad 

met br. en zr. .  

Veelal waren deze gesprekken met een andere broeder uit de gemeente en hadden ze een pastoraal 

karakter. 

Ik heb geen brieven, mails of anderszins gelezen of ontvangen en ben niet op de hoogte van de 

aanleiding van de ‘zaak’. Wel weet ik , zonder van alle details op de hoogte te zijn, van de vele 

gespreken met even zoveel steeds andere kerkenraadsleden. 

 

De aanleiding van mijn gesprekken was mijn betrokkenheid bij het Gemeenteproject en daarin de 

organisatie van de Startzondag. 

De doelen van de Startzondag waren o.a. : 

- Een blijde zondag met woordverkondiging en lofprijzing 

- Inzet van zoveel mogelijk muzikale gaven en talenten tijdens lofprijzing en samenzang 

- Verhogen van de saamhorigheid. 

De commissie had moeite met het organiseren van een blijde Startzondag en een samenbindend 

Gemeenteproject, terwijl er ook een toen al langslepende ‘zaak’  in de gemeente speelde waardoor 

een behoorlijk deel van de gemeente in meer of mindere mate geestelijke schade oploopt. 

Deze moeite is ook besproken in een overleg van de commissie op 3 juni 2015 waarbij preses 

en aanwezig waren. 

 

Afgelopen vrijdag 10 juni, heb ik samen met de andere broeder uit de gemeente, op verzoek van br. 

en zr. nog een gesprek gehad. Ook dit gesprek had een pastoraal karakter. 

Ons is opnieuw gebleken dat en in mindere mate ernstige geestelijke 

schade oplopen door m.n. de behandeling van deze al veel te lang slepende ‘zaak’ en ik heb grote 

zorgen over de uitwerking hiervan op het geloofsleven en het denken over de kerk van hun kinderen. 

Door de familie- en vriendschapsbanden blijft dit niet beperkt tot br. en zr. en hun gezin , 

waarbij opgemerkt moet worden dat in de gesprekken die wij hadden nooit de indruk is ontstaan dat 

br. en zr. zich schuldig maken aan groepsvorming of iets van dien aard. 
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Deze veel te lang slepende ‘zaak’ heeft ernstige gevolgen voor : 

- Het gezin van 

- Het ‘Gemeente zijn’,  immers wie heeft er nu zin om betrokken te zijn bij een groep mensen 

die elkaar het leven zuur maken ? 

- De pastorale arbeid van de predikant en ambtsdragers in de gemeente en m.n. de pastorale 

begeleiding van het gezin van . 

 

Zondag 12 juni zijn er 6 nieuwe ambtsdragers bevestigd. 

Deze 6 nieuwe broeders zullen in de komende 3 jaar in de gemeente hun werk moeten doen en 

zullen ongetwijfeld in meer of mindere mate met de gevolgen van deze ‘zaak’ betrokken raken 

zonder echt van de ‘zaak’ op de hoogte te zijn. 

 

Door de kerkenraad in oude samenstelling is een besluit genomen wat een einde moet maken aan 

deze langlopende en energie rovende ‘zaak’ . 

De kerkenraad in nieuwe samenstelling heeft voor een groot deel (nog) kennis van dit besluit en de 

details van de ‘zaak’ en de kans bestaat dat de kerkenraad, of een deel daarvan, in nieuwe 

samenstelling dit ook niet voor zijn rekening kan of wil nemen, gezien de grote impact dit kan 

hebben op de betreffende br. en zr. en hun gezin, familie en gemeente. 

 

Moet een kerkenraad in nieuwe samenstelling alle besluiten van zijn voorgangers over doen ? 

Nee, maar deze zeer langlopende ‘zaak’ vraagt wel om zorgvuldigheid en kennis van zaken. 

 

Mijn aanbevelingen in dezen zijn : 

- Schort de uitvoering van het besluit en gesprekken hierover op en communiceer dit op heel 

korte termijn met betrokkenen. 

- Beleg op korte termijn na de vakantie 2 extra vergaderingen 

. de eerste vergadering om de nieuwe kerkenraadsleden samen met de nog aanwezige oude  

  kerkenraadsleden en diakenen in detail te informeren en mogelijke gevolgen te bespreken. 

. de tweede vergadering met de kerkenraad en het moderamen en de betrokkenen om te  

  pogen de lucht te klaren.  

 

Mijn aanbevelingen hebben Jacobus 4 : 18 als grondslag, waar staat : 

Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede 

stichten. 

 

 

Met broedergroet, 
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