
Vanaf vandaag is er voor vrijgemaakt-, christelijk- en Nederlands-gereformeerden één loket waar ze bij een conflict kunnen
aankloppen. Kerkelijke verbreding helpt volgens de initiatiefnemers om de onafhankelijkheid en deskundigheid beter te
waarborgen.

Amersfoort

Het besef dat de drie kleinere gereformeerde kerken meer moeten samenwerken bij het zorgvuldig oplossen van kerkelijke conflicten, was er al
enkele jaren. Dat zegt Bram Wattèl, die wat dat betreft zijn sporen in de Nederlands Gereformeerde Kerken heeft verdiend. Vanaf vandaag is die
samenwerking een feit, met de presentatie van de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG). Achter het initiatief zit het Amersfoorts
Beraad, een denktank van enkele deskundigen die naar originele oplossingen zoeken voor complexe, kerkoverstijgende vraagstukken. Wattèl
geeft er met twee anderen van het eerste uur, Jen Feenstra (vrijgemaakt) en dominee Hilbrand van Eeken (christelijk-gereformeerd) tekst en
uitleg over. Formeel gingen de drie kerkelijke vergaderingen eerder dit jaar al akkoord met de interkerkelijke aanpak. Nu de reglementen klaar
zijn, breekt het moment van de waarheid aan: weten dominees, kerkenraads- en kerkleden bij een conflict de weg naar de nieuwe commissie te
vinden?

Vooropgesteld: een conflict in de kerk, binnen de kerkenraad of tussen de gemeente en de dominee is altijd heftig. Ook binnen de
kerkgemeenschap kent geloof een persoonlijke en kwetsbare kant, die zich moeilijk verhoudt tot ruzie of conflicten. Bovendien zijn er allerlei
pijnlijke neveneffecten: bij ruzie in de kerk treedt makkelijk tweespalt en verwijdering op. Hulp van buiten is snel verdacht, bijvoorbeeld als
andere dominees moeten oordelen over een collega. Loopt een conflict uit op het gedwongen vertrek van een dominee (‘losmaking’, in kerkelijk
jargon), dan bestaat de kans dat hij geen nieuw beroep krijgt. Dat heeft grote impact op hem en zijn gezin, zijn toekomst en roepingsbesef.

Tot nog toe komt het bij kerkelijke conflictbemiddeling vaak op dezelfde mensen neer, vertelt Wattèl. Dat is kwetsbaar, zeker in een klein
kerkverband als de Nederlands Gereformeerde Kerken. ‘Ik kreeg het afgelopen jaar nog te horen toen ik als adviseur bij een conflict werd
ingezet: jij bent niet onpartijdig. En ja, waar ik ook kom, ik ken er altijd wel mensen.’ Een ander kwetsbaar punt is een tekort aan deskundige
conflictbemiddelaars.

In de nieuwe opzet bestaat de interkerkelijke commissie uit ten minste twaalf deskundigen – uit elk kerkverband vier. Komt er een hulpvraag uit
de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, dan ligt het voor de hand dat ook een christelijk- of Nederlands-gereformeerde wordt ingezet.

Bovendien wordt daarbij, en ook dat is nieuw, zo mogelijk eerst een mediation-traject aangeboden. Dat is een precies afgebakend
bemiddelingstraject dat tot doel heeft betrokkenen er samen in goed overleg uit te laten komen. Er is daartoe een pool van acht deskundige
mediators beschikbaar, waaruit gekozen mag worden. Van Eeken: ‘Komt het bij kerkelijke rechtspraak tot een uitspraak, dan is er vaak een
winnaar en een verliezer. Bij een goed mediation-traject ontstaat een win-winsituatie.’ Volgens een schatting van het Amersfoorts Beraad was
in de helft van de zaken waarvoor in de afgelopen jaren in de afzonderlijke kerken hulp werd ingeschakeld, mediation een goed alternatief
geweest.

Deze mediation blijft altijd onder de radar: betrokken partijen tekenen voor absolute geheimhouding. Dat helpt vaak om na een conflict verder
te kunnen. Wattèl: ‘Bij officiële geschiloplossing lekt de zaak vaak uit en gaat de tam-tam snel rond over bijvoorbeeld een dominee, die toch al
in een kwetsbare positie verkeert. Die kan een beroep naar een andere gemeente dan wel vergeten, terwijl hij niet debet hoeft te zijn aan een
conflict.’

te late hulpvraag

Intussen blijft het formele kerkelijke rechtssysteem in de drie kerken bestaan. Het blijft dus gewoon mogelijk een bezwaar tegen een kerkenraad
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in te dienen bij de classis, die zich daar dan over buigt. Als het over een leerkwestie gaat, is dat zelfs noodzakelijk: daarvoor kun je niet bij het
ICG terecht. De nieuwe interkerkelijke aanpak schuift als een alternatief in beeld om conflicten beter op te lossen via de gewaarborgde
onafhankelijk- en deskundigheid. Hoe dat in de praktijk gaat werken? Wattèl: ‘We zijn heel benieuwd of we zaken krijgen, en welke? Ik verwacht
vooral zaken waarin dominees betrokken zijn, maar de twee zaken die nu al zijn aangekondigd zijn beide door kerkleden ingediend.’

Een lastig punt is dat bij veel kerkelijke conflicten veel te laat hulp van buiten wordt gezocht, zegt Feenstra. Dat herkennen ze alle drie. Wattèl:
‘Wanneer we worden ingeschakeld, is het bijna altijd te laat. Kerkenraden zijn heel terughoudend. Ze willen de vuile was niet buiten hangen,
denken te lang dat het wel goed komt, of zien het conflict niet scherp doordat de verhoudingen langzaamaan vertroebeld zijn geraakt.’ Van
Eeken: ‘Het kost kerken veel moeite om hulp te vragen, wat best vreemd is voor gereformeerde ambtsdragers die weten dat ze afhankelijke
mensen zijn.’ Feenstra: ‘We merken ook dat de rol van de visitatoren belemmerend werkt.’ Dat zijn adviseurs vanuit naburige kerken die kunnen
worden ingevlogen. ‘Te vaak blijft een zaak daar hangen, terwijl ze beter snel kunnen doorverwijzen.’ Van Eeken: ‘Vaak zijn deze visitatoren
directe collega’s van de dominee die het conflict heeft. Het is iemand met wie je in de predikantenkring eerst een kop koffie drinkt en over wie je
daarna moet rechtspreken.’ Feenstra: ‘De geloofwaardigheid van de classis als rechtsprekend orgaan staat sowieso zwaar onder druk. Ik hoor
te vaak dat betrokkenen dat niet eens meer overwegen.’

In de brede Christelijke Gereformeerde Kerken zijn er vleugels die minder met de vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden hebben. Staat dat
de samenwerking in de weg? Van Eeken schat die kans niet zo groot. ‘Ik draai zelf mee in de classis Den Haag, waar kerken van een
verschillende ligging zijn. Juist rondom conflicten hebben we goed samengewerkt, ik merk dat ligging dan nauwelijks een rol speelt. Het draait
bij het oplossen van conflicten vooral om kwaliteit en vertrouwen. Goede hulp is dan juist altijd welkom.’ <

de weg van een klacht

Wat gebeurt er met een concrete klacht wanneer deze binnenkomt bij de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG)?

Wattèl: ‘Een predikant, kerkenraad of gemeentelid meldt zich bij de commissie met een vraag om hulp bij een conflict. De voorzitter bekijkt
of de vraag binnen de voorwaarden valt. Zo ja, dan benadert de secretaris de tegenpartij: zijn jullie bereid mee te werken?’ Als eerste optie
zal vaak bemiddeling via mediation worden aangeboden. Lukt dat niet, dan belegt de ICG enkele zittingen om beide partijen te horen en doet
vervolgens uitspraak.

Weigert een partij mee te werken, wat formeel mag, dan wordt ze daarop bevraagd, door de commissie en afhankelijk van de situatie
naderhand door kerken uit de regio. Van Eeken: ‘Een kerkenraad heeft belang bij rust en vrede in de gemeente. Als meewerken aan een
procedure daarin helpt, waarom zou hij dat niet doen?’ Feenstra: ‘Is een kerkenraad uit op losmaking van de dominee en blokkeert de raad
de bemiddelingspoging, dan speelt dat naderhand een rol wanneer landelijke deputaten over die losmaking adviseren. Een kerkenraad die
eerder bemiddeling afwees, heeft dan iets uit te leggen.’ Een partij mag de uitspraak van de geschilcommissie naast zich neerleggen, maar
ook dat heeft gevolgen: ze zal zwakker staan bij een formeel-kerkelijke procedure die kan worden aangespannen. Wattèl: ‘De uitspraak is
adviserend. Als partijen daar geen gehoor aan geven, houdt het op. Maar we hopen zo veel krediet en deskundigheid op te bouwen dat
uitspraken worden overgenomen.’
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