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WP1, 20 december 2017 
 
Geliefde broeders, 
 
We hebben met grote verbazing kennis genomen van uw mail van 19 december jl. die ons door de 
preses werd doorgestuurd. Overigens een geheel overbodige actie, want de ICG had ons deze mail 
zeer correct toegezonden zoals deze commissie bovendien uw preses heeft laten weten. “Niet zo 
handig…” 
 
Er lijkt iets niet helemaal te kloppen. Aan u willen we graag het volgende puzzeltje voorleggen: 
 
11 september: gesprek tot advies 
Tijdens ons gesprek met de visitatoren op 11 september jl. hebben we duidelijk uitgelegd en 
onderbouwd waarom op dit moment elke vorm van gesprek en/of mediation met de kerkenraad 
onmogelijk is. Daarin denken we op geen enkele manier anders dan in het voorjaar. Tijdens het 
gesprek hebben we gevraagd naar de rol en de werkwijze van de visitatoren. Er is ons tijdens dit 
gesprek (tot onze grote teleurstelling, laat u dat duidelijk zijn), door de visitatoren duidelijk gemaakt 
dat er met het aanvragen van bijzondere kerkvisitatie nog op geen enkele wijze sprake is van een 
classistraject. Wij moesten wel even van die schrik bekomen kunnen we u vertellen, want we 
dachten, na 2,5 jaar, bij de classis te zijn aangeland. Een andere teleurstelling tijdens dit gesprek 
betrof het feit dat de visitatoren ons duidelijk maakten dat het advies uitsluitend aan de kerkenraad 
werd voorgelegd, niet aan ons, wij zouden het alleen ter inzage ontvangen. Dit alles gebaseerd op de 
classikale regelingen. Precies op deze punten is er helaas toch de nodige onduidelijkheid ontstaan. 
“Niet zo handig…” U kunt dit rustig nalezen in het overzichtje met data in de bijlage bij deze brief. Het 
betreft vooral data waarop wordt gemeld dat er uitstel genomen, gevraagd en gegeven is.  
 
De visitatoren kunnen niet anders dan u deze drie punten te bevestigen aan de hand van de 
gemaakte geluidsopname van het gesprek en het door ons en de visitatoren vastgestelde 
gespreksverslag. Ze kunnen hiermee een stukje van de ontstane mist laten verdwijnen. Misschien 
best een goed idee om hier nog eens goed naar te luisteren. 
 
Conclusie: er was/is geen sprake van een classis-traject dat, zoals de preses stelt in zijn mail van 8 
december jl. aan de ICG, nog zou lopen. 
Conclusie (onder voorbehoud, aangezien het ook mogelijk is dat u het niet goed heeft begrepen): de 
visitatoren hebben verzuimd u op de hoogte te stellen van de classikale regelingen. 
 
27 oktober: advies en daarna 
Als op 27 oktober jl. dan eindelijk het advies aan de kerkenraad ook aan ons wordt opgestuurd zijn 
we opnieuw onaangenaam verrast. De visitatoren komen met een advies waarvan ze bij voorbaat 
weten dat het niet kan leiden tot een oplossing, aangezien wij niet in gesprek kunnen (en ook niet 
mogen) gaan met de kerkenraad. Uit de grote hoeveelheid mogelijkheden is het de visitatoren gelukt 
om precies die ene te kiezen die echt onhaalbaar is. “Niet zo handig…” En er gebeurt nóg iets. Ineens 
wordt nu toch ook aan ons om instemming gevraagd… Snapt u het nog? En er gebeurt nog iets… een 
tijdslimiet ontbreekt. Er wordt wel een verzoek met datum gedaan, dus een poging kunnen we het 
wel noemen.  
 



Wij vervolgen daarna onze weg zoals we die op 14 oktober jl. hebben beschreven aan de visitatoren. 
Voor ons is het traject met visitatoren, vanwege de inhoud van het aan u uitgebrachte advies, per 
direct gestopt. We handelen daarmee volledig in de lijn van 11 september jl. en daarna.  
 
7 november en daarna 
We melden ons op 7 november jl. bij de ICG, die zoals u weet, mede op basis van synodebesluiten tot 
stand is gekomen. Op 24 november jl. geven we bij de ICG de redenen aan waarom mediation niet 
mogelijk is. De ICG gaat hierin mee en legt vervolgens op 27 november jl. de vraag bij u neer om mee 
te werken aan een kerkrechtelijk ICG-traject.  
 
Op 28 november jl. volgt het volgende uitstelbericht vanuit de visitatoren, overigens nu op verzoek 
van u. We begrijpen hieruit dat de visitatoren kennelijk hebben verzuimd om u op de hoogte te 
stellen van het feit dat al uw pogingen om te reageren er niet meer toe doen. “Niet zo handig…”  
Wij hebben namelijk de bijzondere visitatie aangevraagd. En met het advies wat de visitatoren 
hebben uitgebracht is de bijzondere visitatie de facto beëindigd, omdat we al op 11 september jl. 
aangegeven dat wat de visitatoren nu adviseren een onmogelijke route is. We besluiten dus om het 
dan nogmaals aan te geven in de mail van 5 december jl. die we aan de visitatoren hebben gestuurd 
en meteen ook aan u (zie de mails). We hoopten u hiermee heel veel kostbare tijd te besparen. We 
verwijzen de visitatoren ook naar de vastgelegde werkwijze en vragen of deze alweer gewijzigd is, 
omdat ons (tegen de regeling in) om een reactie wordt gevraagd. Dat laatste blijkt niet het geval te 
zijn, aangezien een antwoord op onze vraag uitblijft. Het blijft opmerkelijk dat de visitatoren de eigen 
werkwijze steeds vergeten. “Niet zo handig…” 
 
Opnieuw de conclusie: er was/is geen sprake van een classis-traject dat, zoals de preses stelt in zijn 
mail van 8 december jl. aan de ICG, nog zou lopen. 
Conclusie: de visitatoren melden de kerkenraad nog steeds niet dat het traject reeds is stopgezet 
 
8 december en daarna 
Het is overigens wel fijn dat het u gelukt is om een besluit te nemen over het ICG-traject (uhh, of was 
u niet op de hoogte?), ondanks het steeds maar om uitstel vragen aan de visitatoren en daarbij dan 
ook nog die nare weersomstandigheden. Daarin heeft u niet bewilligd zoals in de mail van 8 
december jl. te lezen is. Nadat we enigszins bekomen waren van de schrik, hebben we inmiddels toch 
ook de wijsheid van uw besluit ingezien. “Niet zo handig…” U heeft uw kerkenraadsbesluit aan de ICG 
op 8 december jl. gecommuniceerd. Het is weliswaar a) op een foutieve weergave over een volgens u 
nog lopend classistraject en b) op een onjuiste weergave van de feiten gebaseerd verhaal, maar 
goed, het zij zo. “Niet zo handig…” Over punt a moet u maar met de visitatoren gaan bakkeleien, over 
punt b kunnen we zeggen dat het een aperte onwaarheid betreft waarvan u volledig op de hoogte 
was. 
 
Conclusie: u spiegelt, ondanks onze mail van 5 december jl., de ICG op 8 december jl. welbewust een 
verkeerde stand van zaken voor. 
Conclusie: u heeft op 8 december jl., of eerder, besloten van een kerkrechtelijk ICG-traject af te zien. 
 
Het is best (on)handig van uw preses / van u om op deze manier de definitieve blokkade naar een 
kerkrechtelijke oplossing op te werpen. Het gevolg hiervan treft u en treft ons: hiermee zijn namelijk  
alle kerkrechtelijke wegen die er zijn om recht te doen (waarheidsvinding) en daarna de weg van 
verzoening in te slaan van de baan. U weet dat er voorafgaand aan een classistraject tegenwoordig 
eerst een ICG-traject doorlopen dient te worden. Dit is echter door u reeds afgewezen. “Niet zo 
handig…” Daarmee zijn visitatoren, ICG én classis in één keer door uw toedoen van de baan. Het is 
ook best handig dat dit veel tijd zal besparen, want wij staan inmiddels al 3 jaar in de wacht. Het 
laatste stukje moet ook voor u best vermoeiend zijn geweest. Daarin voelen we met u mee. 
 



Conclusie: de kerkrechtelijke wegen die er zijn om tot een oplossing te komen heeft u voor ons, maar 
ook voor uzelf, geblokkeerd en dus uit handen geslagen. 
 
 
11 december tot op heden 
De ICG besluit op 11 december jl. om de kwestie tussen u en ons niet te behandelen aangezien de 
kerkenraad heeft aangegeven hierin niet mee te willen werken. Dat is formeel correct van de ICG. 
We hebben hierna wel duidelijk gemaakt aan de ICG dat de door de preses gegeven informatie 
onjuist is, maar het blijft inderdaad een feit, zie ook het reglement van de ICG, dat beide partijen 
moeten willen meewerken. De ICG manoeuvreert daarna nog wat onhandig met het ten onrechte 
doorsturen van vertrouwelijke stukken aan de preses, dus daarmee bent ook u dan in ieder geval 
volledig op de hoogte van onze argumenten om niet aan mediation te kunnen meewerken. Daar kunt 
u uw winst mee doen. Ook dat was een handige zet van u, gewoon vragen of het even opgestuurd 
kan worden, wel zo makkelijk om precies op de hoogte te zijn.  
  
En tussendoor gaan de visitatoren vrolijk door met het nogmaals verlenen van uitstel. “Niet zo 
handig…” Ook al begrijpen wij het waarom en waarvoor dit gebeurt niet, het is voor ons niet zo heel 
belangrijk meer: wij waren al klaar met het traject visitatoren. Voor u best vervelend, want u bent 
druk bezig met het sneeuwvrij maken van uw oprit en dan moet u ook nog collectief nadenken over 
en reageren op dat advies. “Niet zo handig…” We hebben bewondering voor de hoeveelheid tijd die 
u steeds opnieuw vrijwillig steekt in het doen van veel onnodig werk en in het herhalen van zetten.  
  
Kortom, wat een puzzeltje hè? En wat heeft dit traject met visitatoren u en ons onnodig veel tijd en 
onnodig veel slapeloze nachten gekost. Wij en u kunnen er weinig aan doen dat de regels van het 
kerkrecht nou eenmaal zo zijn. “Niet zo handig…” U heeft er zelf ook wel aardig aan meegewerkt de 
kerkelijke regels zover mogelijk op te rekken door diverse keren om uitstel te vragen. We hadden 
verwacht dat u gewoon in lijn met uw brief van 3 april jl. aan ons zou handelen. Het had zo 
eenvoudig kunnen zijn. Een verklaring kan wellicht zijn dat die brief vergeten is, of kwijtgeraakt, of 
niet in het archief opgenomen, of niet bekend bij de kerkenraad, of wat dan ook. Het zou zomaar 
allemaal mogelijk zijn.  
Het werkt overigens best lastig met visitatoren die u onnodig aan het werk houden. Het werkt lastig 
als u als kerkenraad niet op de hoogte bent van de classikale regelingen zoals die bij de visitatoren 
bekend zijn. “Niet zo handig…” En wij? Ach, wij zijn helaas gewoon weer een half jaar verder. 
 
We gaan met frisse moed het nieuwe jaar in. Gelukkig geeft de vakantie ons allen tijd om even goed 
op adem te komen. We wensen u allemaal goede feestdagen en een voor u tijdsbesparend en 
voorspoedig 2018 toe! 
 
Om gemakshalve aan te sluiten op de inmiddels voor u allen gangbare werkwijze, verwachten we op 
deze brief niet per se een inhoudelijke reactie van u. U heeft onze toestemming deze informatie 
vrijelijk te delen met wie u goeddunkt. 
 
Met vriendelijke broeder- en zustergroet, 
 
 
M1
G1 

 




