
Geachte zuster en broeders, 
 
Uit uw reacties op de door ons gegeven antwoorden op uw vragen komt voor 
ons een dubbel beeld naar voren.  
Wij lezen van beide zijden dat er bereidheid bestaat om tot verzoening te 
komen, maar het baart ons zorgen dat er daarnaast van beide kanten 
voorwaarden worden gesteld die, naar onze overtuiging, een belemmering 
vormen om daadwerkelijk tot verzoening te komen. 
 
Uiteraard hebben we begrip voor het feit dat er in de afgelopen tijd veel 
gebeurd is dat tot verwijdering heeft geleid. Tegelijk zijn we er van overtuigd 
dat, als beide partijen een nieuw begin willen maken met het zoeken naar de 
verzoening die nodig is, het van belang is dat zij bereid zijn zonder 
voorwaarden het contact aan te gaan. 
 
Wij vinden het jammer dat ons eerste voorstel kennelijk te hoog gegrepen was. 
Toch zien we op grond van wat we van  u hebben begrepen wel enige hoop dat 
u samen verder kunt komen. 
We zijn van harte bereid om u daarin van dienst te zijn. 
 
Uiteraard willen we daarbij blijven binnen de kaders van onze bevoegdheid, 
zoals omschreven in art. 3 van het reglement van de ICG. In het kort komt het 
neer op: oplossen van spanningsrelaties en de vrede proberen te herstellen.  
 
We nodigen u uit om onder onze leiding in gesprek te gaan. 
In dat gesprek worden de onderlinge verwachtingen helder gemaakt en kunnen 
mogelijk de voorwaarden worden bepaald waaronder het vervolg van het 
traject op weg naar verzoening kan worden afgelegd. 
We gaan hierbij uit van een gesprek waarin enerzijds G1/M1  aanwezig 
zijn en anderzijds een vooraf vastgestelde delegatie van twee personen 
van de kerkenraad. 
 
Wil dit gesprek en het hopelijk volgende proces kans van slagen hebben dan is 
het van belang dat beide partijen zich dienen te onthouden van: 

• alle communicatie binnen de gemeente over of in verband met deze 
kwestie 

• alle acties waarbij derden betrokken worden 
 
Dat wil dus zeggen: Indien enigszins mogelijk worden alle lopende procedures  
geschorst,  worden geen nieuwe procedures  gevoerd of in gang gezet, en 



worden ook geen gesprekken daartoe met derden gevoerd tijdens de 
behandeling door onze commissie. Indien dat in uw optiek niet mogelijk zou 
zijn, dan is dit een eerste punt van bespreking. Bovendien betekent het dat er 
alleen informatie naar de gemeente en naar buiten toe gaat, die door beide 
partijen en door ons is goedgekeurd. 
 
Uit het voorgestelde gesprek zal dan blijken of voortzetting van het traject 
zinvol is of niet.  
 Graag ontvangen we binnen veertien dagen van u bericht of u zich al dan 
niet aan deze werkwijze wilt committeren. Indien u daartoe bereid bent, 
wilt u dan ook aangeven welke data u in de maand december verhinderd 
bent?

 
 

U wijsheid toewensend, 
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