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Op 20 december hebt u ons een bericht gestuurd. Wij hebben kennisgenomen van dit
bericht en van uw lezing van de actuele situatie.
In uw bericht geeft u aan dat u het traject met de visitatoren, vanwege de inhoud van het
aan de kerkenraad uitgebrachte advies, per direct bent gestopt. Daarmee verwacht u van
de visitatoren van de classis, aan wie u uw zaak hebt voorgelegd, niet langer een
bemiddelende rol gericht op het komen tot verzoening. Tevens geeft u aan dat u uw zaak 7
november ook aan de Interkerkelijke Commissie Geschillen (ICG) hebt voorgelegd, maar
dat deze commissie naar uw oordeel inmiddels ook geen rol van betekenis meer zou
kunnen spelen, omdat de kerkenraad eerst de weg van de bijzondere visitatie zorgvuldig wil
afronden.
Zoals u weet heeft de kerkenraad, nadat u uw zaak aan de visitatoren van de classis hebt
voorgelegd, eenmaal met een tweetal visitatoren gesproken. De kerkenraad heeft hun
advies ontvangen en daarop gereageerd. Naar aanleiding van die reactie zal nog een
gesprek tussen de visitatoren en een afvaardiging van de kerkenraad plaatsvinden. Van de
visitatoren heeft de kerkenraad begrepen dat zij ook met jullie medio januari nog een
gesprek zouden hebben. Ergo, het proces met de visitatoren is nog niet volledig afgerond.
Gedurende dit traject, kort na ontvangst van het advies van de visitatoren, bereikte de
kerkenraad het bericht dat u uw zaak ook bij de ICG hebt voorgelegd. De kerkenraad staat
open voor begeleiding door de ICG, ingeval de weg met de visitatoren onverhoopt niet tot
een oplossing zou leiden. Zolang het proces met de visitatoren nog gaande is acht de
kerkenraad het niet zorgvuldig om parallel in gesprek te gaan met de ICG. De kerkenraad
wil hierbij benadrukken dat wat haar betreft de gang naar de ICG daarmee niet is
afgesloten.

De kerkenraad wil hierbij nogmaals uitspreken zich graag met u te willen verzoenen en blijft
hopen op en bidden voor herstel van verhoudingen. Wij bidden daarbij om de eenheid die
de Heilige Geest geeft, om de liefde van Christus en om het vertrouwen dat God ons
samen draagt.
In Christus verbonden,
namens de kerkenraad,
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