
 
 
 
Geachte kerkenraad, 
 
 
Uw brieven van 28 november jl. ontving ik in goede orde. Ik heb uw brief inzake het besluit 
van 3 oktober jl. met cliënten besproken en geef namens cliënten hierop graag een reactie 
alvorens over te gaan tot aanvulling van het bezwaarschrift.  
 
Excuses 
In de hiervoor genoemde brief van 28 november jl. geeft de kerkenraad aan het te 
betreuren hoe een en ander is gelopen. Er worden een aantal punten genoemd. In de eerste 
plaats dat de gesprekken die hebben plaatsgevonden niet tot een goed einde zijn gebracht 
en dat de kerkenraad zich verantwoordelijk acht voor de voortduring van de situatie. In de 
tweede plaats dat de communicatie richting diverse gemeenteleden niet juist is verlopen. In 
de derde plaats dat de communicatie naar de gemeente deels gebrekkig en zelfs onjuist is 
geweest. In de vierde plaats dat er onduidelijkheid is ontstaan omtrent de inzet van cliënte 
als organist, liturgiecoördinator en catecheet. In de vijfde plaats dat er onduidelijkheid is 
over de reikwijdte van diverse kerkenraadsbesluiten. In de zesde plaats dat de kerkenraad 
niet alle toezeggingen is nagekomen. In de zevende plaats dat de vertrouwelijkheid is 
geschonden. In de achtste plaats dat de kerkenraad tekort is geschoten in de pastorale zorg. 
In de negende plaats dat de aanleiding voor de huidige situatie nog steeds niet inhoudelijk 
met cliënte is besproken.  
 
De kerkenraad biedt excuses aan voor alle tekortkomingen van de kerkenraad en de invloed 
hiervan op cliënte en haar gezinsleven en spreekt de hoop uit dat cliënte de excuses van de 
kerkenraad wil accepteren.  
 

Kerkenraad Gereformeerde Kerk vrijgemaakt 
te 
t.a.v. de heer , scriba 

 
 
 

 

 
TEVENS PER E-MAIL:  
 

 16 december 2016 
Betreft: en - GKV    
Ons kenmerk: 
Bijlage(n): - 

WP1
KR-S2.2

KR-S2.2

G1 M1
WP8

WP1



 
 
 
 
 
 

 
2/3 

De kerkenraad merkt hierbij op dat het geschonden vertrouwen niet zomaar geheeld zal zijn, 
maar dat de kerkenraad zich graag wil verzoenen met cliënte en hoopt op en bidt voor 
herstel van verhoudingen.  
 
Cliënte deelt de visie van de kerkenraad ten aanzien van het feit dat het geschonden 
vertrouwen niet zomaar geheeld zal zijn. Cliënte heeft zich echter altijd ingezet om tot 
verzoening te komen met de kerkenraad en te werken aan herstel van vertrouwen. De door 
de kerkenraad gemaakte excuses worden dan ook gewaardeerd door cliënte en cliënte is 
bereid de excuses van de kerkenraad te aanvaarden.  
 
Hoe nu verder? 
Het maken van excuses en de aanvaarding daarvan is een eerste stap in verzoening tussen 
partijen en geeft een basis om te werken aan herstel van vertrouwen. Om tot een herstel 
van vertrouwen te komen zodat cliënte weer een eigen veilige plek in de gemeente kan 
innemen, vergt echter meer dan het maken van excuses.  
 
Naast de gemaakte excuses over de genoemde punten dient er uitvoering te worden 
gegeven aan de afspraken die niet zijn nagekomen en dient de communicatie naar de 
gemeente toe te worden gerectificeerd en cliënte te worden gerehabiliteerd. Wat cliënte 
betreft staan de afspraken hieromtrent zoals gemaakt in juni 2015 nog overeind en dient aan 
deze afspraken uitvoering te worden gegeven.  
 
Cliënte is zich echter bewust van het feit dat sinds juni 2015 inmiddels anderhalf jaar is 
verstreken, in welke periode het nodige is gebeurd. Dit maakt dat partijen met elkaar in 
gesprek zullen moeten gaan omtrent de uitvoering van de besluiten uit juni 2015 en 
gevolgen die worden verbonden aan de gemaakte excuses. Cliënte maakt dan ook graag 
gebruik van uw aanbod om in gesprek te gaan over hoe een en ander invulling zou kunnen 
krijgen.  
 
Cliënten stellen voor om op zeer korte termijn een gesprek te laten plaatsvinden tussen 
cliënten en de kerkenraad. Cliënten zien echter een risico dat partijen – vanwege hetgeen is 
gepasseerd – in een dergelijk gesprek geneigd zullen zijn te vervallen in oude patronen. Om 
dit te voorkomen stellen cliënten voor een onafhankelijke derde te betrekken bij dit gesprek. 
Cliënten stellen in dit kader  predikant te voor, die zich naar 
cliënten toe hiertoe al bereid heeft verklaard. Cliënten hopen in een dergelijk gesprek 
constructief tot duidelijke afspraken te komen waaraan gevolg kan worden gegeven en 
waarna dit hoofdstuk voor zowel de kerkenraad als cliënten kan worden gesloten en partijen 
in verbondenheid met Christus zich in kunnen zetten voor de opbouw van de gemeente. 
Cliënten zien graag een voorstel voor een datum om het gesprek te plannen tegemoet.  
 
Verlenging termijn aanvullen bezwaar 
Gelet op het voorgaande stellen cliënten tevens voor de termijnen voor het aanvullen van de 
bezwaarschriften d.d. 11 en 14 november 2016 tegen de besluiten van respectievelijk 9 mei 
2016 en 3 oktober 2016 op te schorten tot 4 weken nadat het hiervoor genoemde gesprek 
heeft plaatsgevonden. Cliënten hopen erop dat de bezwaarschriften na het gesprek kunnen 
worden ingetrokken. Indien cliënten gedwongen worden de bezwaarschriften aan te vullen 
alvorens het gesprek heeft plaatsgevonden zou dat mogelijk leiden tot een verdere 
polarisatie tussen partijen, terwijl partijen nu juist een basis hebben gevonden om met 
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elkaar in gesprek te gaan teneinde deze situatie tot een voor beide partijen wenselijke 
oplossing te brengen.   
 
CONCLUSIE 
 
Hierdoor verzoeken cliënten – gelet op het voorgaande – om zo spoedi  mo eli k een datum 
vast te stellen voor een gesprek tussen de kerkenraad, cliënten en  Tevens 
verzoeken cliënten de termijn voor de aanvulling van de bezwaarschriften d.d. 11 en 14 
november 2016 tegen de besluiten van respectievelijk 9 mei 2016 en 3 oktober 2016 op te 
schorten tot 4 weken nadat het hiervoor genoemde gesprek heeft plaatsgevonden 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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