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Verslag gesprek G8/G1  en M1  i.v.m. bijzondere kerkvisitatie aan WP1 2017  

  

Het gesprek vond op maandag 11 september 2017 plaats bij G8/G1 thuis. Hierbij waren tevens aanwezig  
BP5,  als adviseur  van betrokkenen, en twee dames van Bureau Slachtofferhulp  die door G1 en M1 zijn 
ingeschakeld.  
 
Het was een hartelijke ontvangst. Omwille van de zorgvuldigheid en  volledigheid van de verslaglegging 
meldt M1 dat hij het gesprek opneemt. Daarmee wordt ingestemd. De volgende dag hebben wij de 
opnames mogen ontvangen. M1 legt ook uit waarom hij zich pas na 12 juni kon aansluiten bij het verzoek 
dat door G8/G1 aan ons werd gedaan.  
 
Vanwege het feit dat het volledige gesprek is opgenomen en datgene wat in het gesprek aan de orde kwam 
voor een groot gedeelte reeds is weergegeven in de uitgebreide correspondentie (veel feiten) die 
voorafgaand aan het gesprek door ons zijn ontvangen, beperkt dit verslag zich tot een weergave van het 
gesprek in een zeer korte samenvatting. De geluidsopname en de aangeleverde stukken maken dan ook 
onlosmakelijk deel uit van dit verslag. De aangeleverde correspondentie is slechts een selectie uit het 
feitenmateriaal. 
 
Wij geven aan dat we volledig onbevangen dit gesprek ingaan. Neutraal. Alles in vertrouwen.  
 
Kern van het conflict  
Het gesprek richt zich op het onrecht dat G8 en G1 als ook M1  in de afgelopen jaren is aangedaan. Het 
bestaat uit structureel, langdurig en heftig leed dat zich eerst heeft  gemanifesteerd vanuit de voormalige 
preses en daarna is overgenomen door de gehele kerkenraad. Het vertrouwen is weg, omdat steeds 
opnieuw bleek dat betrokkenen niet serieus zijn genomen en hen geen recht is gedaan.  Betrokkenen 
typeren de genoemde feiten tijdens het gesprek als machtsmisbruik en zijn als gevolg hiervan 
ongelijkwaardig behandeld. 
 
Aanleiding van het conflict 
Het is begonnen met het verzoek van een ouderling (contactpersoon Liturgie) om namens een aantal 
mensen richting het moderamen pijnpunten aan te geven. Dat heeft G1 in behoorlijk felle bewoordingen 
gedaan (december 2014). Voor haar toon heeft ze excuses aangeboden. Dat is bewust onder de pet 
gehouden, daar M1 (moderamenlid namens diakenen) diverse malen heeft getracht om ook de inhoud 
van de mail bespreekbaar te maken op de kerkenraad. Een gevolg was dat G1 zonder enige vorm van 
hoor of wederhoor haar taken niet langer mocht uitvoeren. Vanaf dat moment maakt M1 deel uit van 
het conflict, hij kon zich niet langer vinden in de handelwijze van de kerkenraad.

 
 Voortzetting conflict

 Om uit de vermeende “conflictsituatie” te komen zijn na gesprekken tussen kerkenraad en betrokkenen 
diverse afspraken

 
gemaakt, toezeggingen gedaan en besluiten genomen. Tweemaal een besluit

 
dat er een 

onafhankelijk(e) arbitrage / advies
 
zou komen. Ook tot tweemaal toe het besluit om een rectificatie te 

plaatsen. Keer op keer worden afspraken, toezeggingen en eigen besluiten
 
door de kerkenraad niet

 
of niet 

goed nagekomen
 
of zelfs gewijzigd.

 
Als oorzaak hiervoor wordt gewezen op het feit dat de kerkenraad 

structureel het ontoelaatbaar handelen, waaronder manipulaties, van zijn preses gedoogt en zelfs meegaat 
in de beschadigende beeldvorming over betrokkenen die door de preses is verspreid.

 
 In het najaar van 2016 maakt de kerkenraad een excuus. Dit excuus blijft echter ‘leeg’. Betrokkenen wordt 
opgedragen om alles maar bij het kruis van Christus neer te leggen.

 
De kerkenraad is van mening dat bij 
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conflicten er aan beide kanten schuld is, dus dat het onderzoeken van feiten geen nut heeft. Het 
inschakelen van een advocaat door betrokkenen blijkt nodig te zijn om voor het eerst een inhoudelijk 
excuus van de kerkenraad te krijgen. 
 
Op 19 januari 2017 is er als vervolg op het excuus een gesprek geweest tussen de kerkenraad en 
betrokkenen. Dit gesprek gaf hoop op verzoening, maar hier bleek opnieuw dat de handelwijze van de 
kerkenraad nadien haaks stond op gemaakte afspraken. Bovendien blijven eerdere besluiten die genomen 
zijn ten aanzien van G1 van kracht.  
 
Dit alles heeft de onderlinge relatie in de afgelopen drie jaar zwaar onder druk gezet. G1 geeft aan dat 
haar integriteit zwaar is aangetast en dat het voelt alsof ze als persoon is verkracht. Ook zijn de laatste 
jaren geen huisbezoeken of pastorale bezoeken gebracht, terwijl je het juist dan zo nodig hebt. Ook M1 
geeft aan in zijn integriteit te zijn aangetast (bv. op het kerkplein).  
 
Hulpvraag die door betrokkenen is gesteld aan visitatoren 
Betrokkenen hebben de vurige wens dat alle besluiten van de kerkenraad en alle passieve en actieve 
handelingen van kerkenraad en alle handelingen van M1 en G1   vanaf najaar 2014 nauwkeurig worden 
onderzocht door een onafhankelijke (minimaal deels niet afkomstig uit de GKv en met instemming van 
beide partijen) en daartoe bekwame commissie of instantie. Waarheidsvinding op basis van feiten komt 
centraal te staan tijdens dit onderzoek (zie KO,F75, vrede door recht), waarna de classis borgt dat een 
advies/besluit van de commissie/instantie door partijen wordt opgevolgd.  
  
Mogelijke oplossingen  
Daar er binnen de classis WP1-WP2 geen instantie  voorhanden is waaraan gemeenteleden een dergelijke 
kwestie  kunnen voorleggen, onderstrepen betrokkenen  het belang alsmede de mogelijkheid om hier

 
de

 Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing bij in te schakelen.  Deze commissie is recent door onder andere
 de GKv geïnstitueerd.  Daarnaast wordt als tweede mogelijkheid het voorleggen van deze kwestie aan een 

arbitragecommissie aangedragen, zoals in andere classes al meerdere malen is voorgekomen.  
M1 spreekt zijn voorkeur uit voor laatstgenoemde mogelijkheid, daar er in dat geval sprake is van een voor 
alle partijen bindende uitspraak. Mediation, hetgeen als een mogelijkheid zou kunnen worden geopperd, is 
reeds een gepasseerd station daar eerdere pogingen daartoe zijn vastgelopen op onwil binnen de 
kerkenraad.  
 
Werkwijze visitatoren 
Aan het eind van het gesprek wordt gevraagd naar onze verdere werkwijze en door/namens wie er advies 
wordt uitgebracht alsmede aan wie dat advies is gericht. Wij geven aan dat de werkwijze inmiddels is 
gewijzigd t.o.v. hetgeen we hebben weergegeven in de mail van 14 juli jl. Op basis van de eerder 
beschreven procedure leefde bij de betrokkenen de verwachting dat wij rechtstreeks aan de classis zouden 
rapporteren en dat er een door de classis gedragen advies zou komen. We geven aan dat het college van 
visitatoren hier nog als station tussen zit, dit volgens artikel 8 van de classicale regeling voor kerkvisitatie. 
 
Als visitatoren hebben we de pijn, moeite en onmacht bij de betrokkenen gezien. We wensen hen sterkte, 
Gods zegen en danken de aanwezigen voor het open gesprek. 
 
  

De visitatoren 
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