
Geachte zuster en broeder, 

Naar aanleiding van ons advies heeft u een aantal vragen gesteld. Hieronder vindt u onze 
antwoorden en reacties. 

Ad.1  ICG8 uit          neemt in het vervolg deel aan de commissie als lid van de GKv.
 

Ad.2
  

Wij begrijpen dat er veel meer is gebeurd dan de punten waar wij de aandacht op 
willen vestigen, maar uit het gesprek met u zowel als dat met de kr  komen deze twee als 
belangrijke ‘mijlpalen’ naar voren.

 
Het

 
is onze overtuiging dat als het gesprek ingezet wordt 

bij deze twee momenten dat daadwerkelijk kunnen streven naar een verzoening. Onze 
ervaring is dat het bespreken van alle gepasseerde zaken eerder verwijdering brengt en in 
het licht van een geestelijke

 
oplossing contra productief is

 
Ad.3

  
De woorden die wij in ons advies gebruikt hebben zijn in uw gesprek met ons wel 

gezegd. Wij verheugen ons erover dat deze woorden een andere betekenis hadden en 
hebben de gevraagde rectificatie dan ook al in onze brief

 
aan alle partijen doorgevoerd.  Ook 

voor
 
ons is van belang dat uiteindelijk gestreefd  wordt naar verbetering en/of herstel van de 

totaal vastgelopen verhoudingen. 
 

Ad.4
  

Het welzijn van de gemeente staat wat ons betreft boven dat van de predikant, de kr 
of individuele gemeenteleden. Dat wil uiteraard niet zeggen dat de respectieve  belangen 
niet meegenomen moeten worden bij de uiteindelijke afweging voor een conflictoplossing.

 
Ad.5

  
Voor een gesprek van de kr met de commissie bepaalt de kr wie hij als 

vertegenwoordigers afvaardigt.  De commissie is vrij om te spreken met wie ze wil en kent 
wat dit betreft geen beperkingen. 

 
Ad.6

  
Uit de mailwisseling van 21 nov. 2017 tussen u en ICG2 herkennen wij geen 

toezegging tot waarheidsvinding.
 
Hierboven hebben we in Ad.2 aangegeven dat we daar in 

de meeste gevallen ook niet veel heil van verwachten.  Wij menen met ons voorstel de 
meest vruchtbare weg te wijzen.

  
 Ad.7

  
Mediation is wat ons betreft niet gekoppeld aan (de uitslag van)een feitenonderzoek, 

maar kan, afhankelijk van de situatie, altijd een goed voorstel/advies zijn.  
 Het is duidelijk wat uw drijfveer is en wat u van de commissie verwacht/wenst. Voor ons is 

van wezenlijk belang dat de eenheid in de gemeente hersteld wordt. Zoals hierboven al 
gesteld zien wij ons voorstel als de weg met de meeste kans om te komen tot een heilzame 
oplossing.

 
Ad.8

  
U hebt uw overwegingen hierover  helder verwoord. Wij geloven dat de oplossing van het 

conflict begint bij het herstel van de verhoudingen, vandaar de door ons voorgestelde procedure. We 
zijn er van overtuigd dat als de verhoudingen hersteld zijn de vraag naar het kerkrecht ook in een 
ander licht komt te staan. Mocht u, na herstel van de verhoudingen deze kerkrechtelijke zaak verder 
willen uitzoeken, wat we gezien uw sterke overtuiging hieromtrent kunnen begrijpen, dan kunnen 
we tegen die tijd bekijken of de ICG hierin van dienst kan zijn of dat u andere wegen moet 
bewandelen. 

 
Wij hopen u voldoende te hebben beantwoord. Zodra wij van beide partijen een positief 
antwoord hebben ontvangen komen wij met een meer uitgewerkt voorstel.

 
Namens de ICG, 1 november 2018
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