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Geachte commissie, 

 
In antwoord op de vraag van ICG2 of wij in beginsel bereid zijn aan een mediationtraject mee te 
werken reageren wij graag als volgt:  
  
We onderschrijven met u het uitgangspunt dat het altijd goed is om te kijken naar de mogelijkheden 
van mediation. In de afgelopen jaren hebben we dan ook steeds laten weten (in brieven en 
gesprekken) dat we graag met de kerkenraad en/of met de voormalige preses in gesprek wilden 
gaan. Dat lukte pas voor het eerst in juni 2015. Er is toen gesproken met een afvaardiging van de 
kerkenraad. Daarna heeft de kerkenraad besloten tot excuus aan ons en om een stukje te plaatsen in 
het kerkblad over herstel van verhoudingen. Ook zijn er afspraken gemaakt om te komen tot 
gesprekken tussen moderamenleden, waaronder de preses, en betrokkenen. De kerkenraad is helaas 
zijn deel van de afspraken niet nagekomen, ook weigerde de preses ons te spreken.  

  
Toen de kerkenraad verdeeld bleek te zijn over de opstelling van zijn preses, werd alsnog een 
mediationtraject aangeboden vanuit de kerkenraad tussen ons en de voormalige preses. Wij hebben 
hier mee ingestemd, maar de preses weigerde opnieuw. Toch wordt er later in een besluit zelfs 
vastgelegd dat ‘beide partijen’ (uitdrukkelijk niet de kerkenraad) zich hebben ingezet voor een 
oplossing, maar dat het helaas niet is gelukt. Rond deze tijd heeft de kerkenraad  besloten het 
conflict als een persoonlijk conflict te bestempelen, waardoor de kerkenraad de kwestie  als afgerond 
beschouwde. De visitatoren plaatsen daar terecht hun vraagtekens bij in het uitgebrachte advies. 

  
Hoewel wij inzien dat de houding van de voormalige preses een zeer grote rol heeft gespeeld in het 
mislukken van al onze pogingen om te komen tot een gesprek, hebben wij vanaf het begin van het 
conflict niet de preses verantwoordelijk gehouden voor de gang van zaken, maar de kerkenraad. De 
preses handelde immers als lid, en daarmee onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het was 
ook de kerkenraad die de ruimte bood om de preses op deze manier te laten werken, men heeft het 
nagelaten om in te grijpen. Er is vanuit ons perspectief dan ook geen sprake van een persoonlijk 
conflict.  
  
In september 2016 werd het een nieuwe groep ouderlingen duidelijk dat het op deze manier niet 
verder kon. Deze ouderlingen wilden echter alleen maar zo snel mogelijk naar een oplossing en 
hebben ons namens de kerkenraad een excuus aangeboden, maar ze weigerden om ook maar iets 
concreet te benoemen. Ons werd opgedragen om alles te vergeven, vertrouwen te hebben en om 
alles wat nog over was maar bij het kruis van Christus te leggen. Er was op geen enkele manier 
ruimte voor erkenning van verdriet of verootmoediging. Door tussenkomst van een door ons 
ingeschakelde advocaat is er later wel een uitvoerig excuus op schrift gesteld. Dit gaf ruimte om te 
komen tot een gesprek tussen ons en de kerkenraad, dit had een eerste stap kunnen zijn op de weg 
naar verzoening. In dit gesprek bleek echter dat men, ondanks het eerder gemaakte excuus voor 
onder andere het niet toepassen van hoor en wederhoor, niet bereid was om eerdere besluiten die 
op die manier waren genomen terug te draaien. 



Verder zijn zowel voor als na het gesprek opnieuw gemaakte afspraken geschonden. Terwijl het nu 
juist cruciaal was dat de kerkenraad zich aan afspraken hield. 
  
We hebben kort daarna, moedeloos, uitgeput en met veel verdriet moeten vaststellen dat we de 
harten niet hebben bereikt. Ons wordt nu verweten dat wij de stekker uit de verzoening (de 
kerkenraad suggereert nu dat verzoening al was bereikt) hebben getrokken. De kerkenraad toont 
zich op dit moment, net als in de afgelopen jaren, onmachtig. Bovendien kampt de kerkenraad met 
een bewust gekozen tekort aan feitenkennis over deze kwestie en vooral daardoor is vrijwel alle 
spreken en denken gebaseerd op beeldvorming en niet meer op de eigenlijke feiten. Deze worden 
zelfs weersproken, terwijl ze zo duidelijk aan te wijzen zijn in brieven, besluiten, etc. 
  
Omdat we binnen de kerk de kerkelijke weg wilden bewandelen, hebben wij een dringende vraag om 
hulp ingediend bij de visitatoren. In het verslag van het gesprek dat door hen met ons is gevoerd, 
geven wij precies aan waarom ons inziens mediation op dit moment een gepasseerd station is. Dat 
werd ook ingezien door de visitatoren. Het advies dat de visitatoren hebben uitgebracht was voor 
ons dan ook zeer ontmoedigend, te meer daar wij tijdens het gesprek de mogelijkheid van ICG al heel 
concreet hadden benoemd. We achten het ondanks alles niet ondenkbaar dat na het onderzoeken 
van de feiten er openingen ontstaan die gesprekken en / of mediation wellicht alsnog mogelijk 
maken. Het zou echt een wonder zijn! 
  
In ons schrijven van 7 november jl. hebben we een aantal zaken opgesomd die duidelijk maken 
waarom mediation, zonder eerst aan waarheidsvinding te hebben gedaan, niet mogelijk is. In de 
bijlage alsnog deze redenen op een rij. 
  
Momenteel kampt G1 met een trauma als gevolg van het conflict met de kerkenraad. Ook dit 
vormt een reden om nu niet in gesprek te kunnen gaan met de kerkenraad, die nog steeds op een 
kwalijke manier over betrokkenen spreekt. 
  
Op basis van het bovenstaande komen wij dan ook tot de weloverwogen conclusie dat wij ons niet 
bereid kunnen verklaren om onze medewerking te verlenen aan een mediationtraject. Wij zien 
behandeling van deze kwestie door de ICG als een absolute eerste vereiste. Niet alleen voor onszelf, 
maar ook voor de kerkenraad en voor de gemeente.  
 
We zijn ons terdege bewust van het feit dat voor de behandeling van de kwestie door ICG ook de 
instemming van de kerkenraad nodig is. Wij hopen dan ook dat u de kerkenraad, waar het gaat om 
de wil om bij te dragen aan geschiloplossing, mede op haar voorbeeldfunctie wilt en kunt 
aanspreken. 
  
We zien uw reactie en het verdere vervolg met belangstelling tegemoet. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
G1  
M1  
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