
 
WP1, 11  december 2018   
 
 
Geachte leden van ICG en/of het Amersfoorts beraad, beste ICG2, ICG1, AB1, AB2, AB3, AB4 en 
eventuele anderen,  
 
Aanleiding voor deze brief 
In november  2017 hebben  wij, M1 en G1, ons bij u aangemeld . In eerste instantie  heeft de andere 
partij , de kerkenraad  van de GKv te WP1 u laten  weten  hier niet in mee te willen  gaan, totdat  de 
kerkenraad  in mei 2018 alsnog het ICG-traject wilde volgen. Op 25 september  jl. volgde een eerste 
gesprek tussen de behandelcommissie van de ICG en ons en tussen de ICG en de kerkenraad.

 
 Op 2 oktober jl. kwam er een eerste advies waarbij ons duidelijk werd dat er in tegenstelling tot wat 
ons in november/december 2017 was toegezegd tóch geen onderzoek zou komen, aangezien de ICG 
behandelcommissie zich beperkte tot het faciliteren van een gesprek tussen de partijen waarbij slechts 
twee korte periodes uit het inmiddels 4-jarige conflict mochten worden besproken. Wij hebben daar 
op gereageerd d.m.v. een aantal vragen

 
(bijlage 181008b).

 
 Op 19 november volgde er een nieuw advies n.a.v. zowel de vragen van ons als ook van de kerkenraad. 
Met dit advies zouden wij hebben willen instemmen, maar in de dagen daarna bleek dat de kerkenraad 
de door de ICG gestelde voorwaarden voor een vervolgtraject meteen doorbrak.

 Eerder deze avond hebben wij de behandelcommissie dan ook laten weten het gesprek op te schorten 
tot na de rechtszaak (zie bijlage 181211).

 
 We doen een oproep aan u om als

 
initiatiefnemers van de ICG de gang van zaken nog eens te 

bespreken, met als doel dat de ICG ook doet waarvoor ze door u in het leven is geroepen en opdat ze 
daarmee ook van echt grote waarde kan zijn in kerkelijk Nederland. 

 
 Standpunt en verder structuur

 Helaas hebben we vanavond de behandelcommissie moeten meedelen dat we op dit moment 
genoodzaakt zijn om het voeren van een gesprek nog even

 
op te schorten. Het is nodig om daarbij

 eerst in
 
te gaan

 
op de werkwijze van de

 
ICG, vervolgens lichten we onze recente keuzes toe en daaruit 

en daarna komt onze verklaring voor ons huidige standpunt.
 

 Een veelbelovende start
 In november 2017 is de ICG van start gegaan

 
met haar betekenisvolle rol. In zowel het Reformatorisch 

Dagblad (RD)
 
als het Nederlands Dagblad (ND)

 
werd er op 16 november

 
2017

 
aandacht aan besteed. 

In een aantal opmerkingen in deze publicaties konden wij toen al het nodige herkennen. We citeren 
uit het ND:

 ‘Hulp van buiten is snel verdacht, bijvoorbeeld als andere dominees moeten oordelen over een 
collega.’ En ‘zo mogelijk wordt eerst een mediationtraject aangeboden. […] Er is daartoe een 
pool van acht deskundige mediators beschikbaar, waaruit gekozen mag worden.’ ‘Wattèl: 
‘Wanneer we worden ingeschakeld, is het bijna altijd te laat. Kerkenraden zijn heel 
terughoudend. Ze willen de vuile was niet buiten hangen , denken te lang dat het wel goed 
komt, of zien het conflict niet scherp doordat de verhoudingen langzaamaan vertroebeld zijn 
geraakt.’’ En: ‘Feenstra: ‘We merken ook dat de rol van de

 
visitatoren belemmerend werkt. […] 

De geloofwaardigheid van de classis als rechtsprekend orgaan staat sowieso zwaar onder 
druk.’

 
 



 
 
 
Uit het RD citeren we: 
‘De commissie heeft twee taken: het aanbieden van bemiddeling (mediation) en het beslechten van 
conflicten door het doen van een uitspraak, de zogeheten arbitrage.’ 
‘Drs. J. Feenstra (GKV): ,,Als commissie opereren wij onafhankelijker. […]’ Verder wordt ingegaan op 
het tijdig inroepen van hulp om escalatie te voorkomen. ‘Mediation is een van de vormen waarmee 
een conflict mogelijk in de kiem gesmoord kan worden.’  
 

 
 
Kortom, juist vanwege de meerwaarde die ICG te bieden had en zelf zegt te hebben, hebben wij ons 
meer dan een jaar geleden bij u gemeld. Aangezien de kerkenraad in het verleden al diverse keren 
mediation had geweigerd vond ook u (zie de eerdere communicatie hierover van november 2017 
tussen ICG2 en ons) dat een gepasseerd station. Tot op heden heeft  de behandelcommissie  zich voor 
de  verandering  van  bovenstaand  standpunt  niet  inhoudelijk  willen  verantwoorden . Dat  wordt 
vreemd  gevonden . Bovendien  weet  elke  erkende  mediator  dat  het  niet  aan  slechts  één  van  de 
partijen  (of aan de gespreksleider ) is om de agenda  te bepalen . Ook dat wordt  nogal  merkwaardig 
gevonden.

 
Er is dan ook helemaal  niet de vraag op de kerkenraad  afgekomen  (december  2017) hoe 

die  dán  een  uitweg  uit  het  probleem  wil  zoeken , echt  niet , de  ICG heeft  het  alleen  maar 
geaccepteerd  en bovendien  ook  nog  eens  voortijdig  en onjuist  onze  stukken  aan  de kerkenraad 
toegestuurd .

 
De ICG

 
vond  het  ook  niet  veelzeggend  dat  de kerkenraad  het  probleem  niet  wilde 

oplossen, dat heeft de ICG
 

dus alleen maar ‘in de krant’ gesteld. 
 
Aanmelding bij ICG 
Nadat  M1  enkele  keren  overlegd  heeft met ICG2, sturen  we de nodige  informatie  aan hem en de 
secretaris  op, dit conform  artikel  4 van uw  reglement . Vervolgens  wordt ons duidelijk  gemaakt  dat 
we, geheel  conform  de in het reglement  beschreven  werkwijze , nog wel duidelijk  moeten  maken 
waarom  we mediation  als  een  gepasseerd  station  zien en onze  kwestie dus  rechtstreeks  bij  de 
arbitragecommissie ICG aanmelden. Dat doen we in onze mail/brief van 24 november 2017.  
ICG2 geeft daarna in zijn mails duidelijk aan dat de kwestie  binnen de reikwijdte van de ICG valt  en 
stuurt ons ook het reglement op  dat hoort bij de arbitrage (en dus niet bij mediation).  
Geheel conform de beschreven werkwijze legt de secretaris van de ICG op 27 november 2017 het 
verzoek aan de kerkenraad voor om medewerking te verlenen aan een ICG-traject. Hierbij wordt 
terecht verwezen naar artikel 4.3 van het reglement. Tot dat moment zijn we gewoon blij met de 
onafhankelijkheid die de ICG hierin toont. Overigens wordt op 18 december 2017 deze werkwijze 



nogmaals uitgelegd waaruit opnieuw blijkt dat ook de ICG het over arbitrage had en niet over 
mediation. 
 
Het reglement van ICG 
In het reglement lezen we een aantal zaken die we hier noemen: 
In artikel 1 lid c staat dat de partijen de bij het geschil betrokken personen of colleges zijn.  
In artikel 3 lezen we dat de commissie ernaar streeft om spanningsrelaties tussen partijen op te lossen. 
Als we artikel 1 en 3 combineren zou de ICG zich dus moeten richten op zowel ons als de kerkenraad 
en niet in de eerste plaats op het welzijn van de gemeente. Dat nemen we de behandelcommisse 
kwalijk in de eerste beantwoording van onze vragen van 6 oktober jl., de commissie diskwalificeert 
daarmee ons belang. 
In artikel 7.2 lezen we dat een kerkelijke procedure kan worden opgeschort als het geschil bij ICG in 
behandeling wordt genomen. De ICG heeft nagelaten daar in dec. ’17 de kerkenraad op te wijzen en 
ons daarmee domweg in de kou laten staan. 
In artikel 2 lezen we dat de commissie bestaat uit 12 personen, de namen daarvan waren toen ook al 
via de GKv-site te vinden. De behandelcommissie maakt daar deel van uit. En daarmee maakt de 
behandelcommissie dus níet deel uit van de mediatorspool waarover in de beide krantenartikelen 
wordt gesproken, maar wat de commissie tijdens en na het gesprek van 25 september 2018 nog wel 
steeds leek te denken. 
In artikel 6 lezen we over de bevoegdheden die de behandelcommissie heeft. Hiervan bleek tijdens het 
gesprek op 25 september 2018 de commissie niet op de hoogte te zijn. Dat heeft ons geschokt. En 
erger, het niet bereid zijn om gewoon het arbitragewerk aan te vangen en ons zelfs te zeggen niet van 
plan te zijn om ook maar iets te lezen, laat staan zich te willen verdiepen in de kerkorde (uitspraak van 
ICG3, en met kenbare instemming van ICG6) is nogal stuitend voor een commissie die moet toetsen 
hoe een en ander is verlopen.  
 
13 april, conferentie van Amersfoorts Beraad 
In de verslaglegging van de conferentie van AB van 13 april 2018 zien we meerdere keren het belang 
van betrokkenheid met partijen terugkomen. Transparantie is altijd nodig, het willen verantwoorden 
ook. Wij willen dat van harte. Wij willen verantwoordelijk zijn voor wat we wel of niet hebben gedaan.  
Wij hadden graag de kans gehad om op een transparante wijze met elkaar verder te komen tijdens 
gesprekken waarbij een ieder bereid is zich te verantwoorden voor de feiten. Voor het slagen van 
mediation is betrokkenheid op beide partijen een absolute voorwaarde. We hebben uw 
congresverslagen van 13 april jl. gelezen en we konden onderschrijven wat toen door u werd gesteld 
over diverse trajecten waarbij zowel zakelijkheid, transparantie, betrokkenheid en het zich willen 
verantwoorden als kernwaarden/voorwaarden terugkwamen. Het handelen van dit moment door de 
behandelcommissie komt niet in de buurt van wat u zegt te beogen. Het lijkt wel of de commissie zich 
niet vrij voelt om te handelen. 
In plaats van dat de commissie meteen helder van start is gegaan met het waarborgen van de 
kernwaarden / voorwaarden, werd en wordt het ons kwalijk genomen dat wij de waarborgen als 
voorwaarden inbrengen. Heel veel gekker moet het toch niet worden. Wij onderschrijven uw woorden, 
en dat neemt de commissie ons vervolgens kwalijk. Wat zou u denken in zo’n geval? Hoe geloofwaardig 
wilt u of de commissie zijn? 
Op 5 december  laat  de commissie aan M1 weten  dat het inbrengen  van documenten  die in deze 
kwestie  een  belangrijke  rol  spelen  de  onafhankelijkheid  van  de  commissie  zou  schaden . Hoe 
onbegrijpelijk  is dat! De commissie behoort  juist te beoordelen  wat er gebeurd  is aan de hand van 
feiten die beoordeeld mogen en kunnen worden (en dan juist niet door de partijen zelf)… Kunt u ons 
dan nog uitleggen hoe het mogelijk is om feiten aan te reiken zonder ‘onafhankelijkheid’ te schaden? 
Of bedoelt de commissie eigenlijk gewoon: ‘wij willen dit niet weten, en zoek het maar uit… als wij er 
maar buiten blijven.’ 
 
Kerkrecht 
De kerkorde is van belang voor ambtsdragers, maar net zo goed voor de gemeenteleden. Dat betekent 
dat zowel wij als ook de kerkenraad als ook u zich aan de kerkorde dienen te houden zoals deze is 
vastgelegd. In de modelregeling die hoort bij artikel F73 staat: 
 
Modelregeling - F73 
Artikel 1 Besluiten en bekendmaking 



1. De kerkenraad legt zijn besluiten vast in de notulen van zijn vergaderingen. 
2. Bekendmaking kan plaats vinden door een afkondiging in de kerkdienst, een mededeling in het 

kerkblad, een brief of e-mailbericht of een mondelinge mededeling.  
3. Desgevraagd verstrekt de kerkenraad in geval van een afkondiging of een mondelinge mededeling een 

schriftelijke vastlegging van zijn besluit.  
4. Desgevraagd verstrekt de kerkenraad een nadere toelichting op of nadere onderbouwing van zijn 

besluit.  

 
Zoals inmiddels al duidelijk is, gaat er veel mis met lid 3 en lid 4 van deze bepaling. Vandaar de 
rechtszaak  op basis van Wbp artikel  35 en 36. Tot op heden heeft G1 een aantal besluitteksten  die 
nota bene over haar handelen  niet ontvangen . Tóch bezitten de besluiten  wél rechtskracht . Omdat 
we te maken  hebben  met  een geschil , hebben  wij  ons  nog  vóór  de rechtsgang  al tot u als 
arbitragecommissie  gewend. Ook u dient zich te houden aan de regelingen  die daarvoor  van kracht 
zijn in de GKv, want waarom zou u anders een positie hebben tussen de kerkenraad en de classis in? 
 

 
 
We stellen met verdriet vast dat ook de behandelcommissie zich op geen enkele wijze heeft gehouden 
aan de voorgeschreven bepalingen. Ze heeft genegeerd dat de kerkelijke rechtsgang er juist op gericht 
is om de vrede te herstellen door recht te doen. De kerkelijke rechtsgang kenmerkt zich door bijbelse 
wijsheid en moet voldoen aan de eisen van eerlijke en onpartijdige rechtspraak. De waarborgen staan 
netjes opgesomd. Op het moment dat de commissie de waarborgen daarvoor zelfs niet eens serieus 
neemt, gaat het meteen mis. Men heeft heel duidelijk aangegeven niet eens onderzoek te willen doen, 
nee, men faciliteert een gesprek waarmee onze wens tot onderzoek (waarbij ook ons handelen mag 
worden beoordeeld), maar ook de opdracht tot het doen van zorgvuldig onderzoek in de wind wordt 
geslagen. 
 
Het is ons ernst 
We zijn steeds helder geweest in onze communicatie en we blijven dat nu ook. Duidelijkheid is 
gewenst. We zien bij de behandelcommissie een soort herhaling van zetten zoals we die eerder ook 
bij ons traject met de visitatoren al hebben waargenomen en we ervaren continu een soort 
achterstand omdat we simpelweg niet serieus genomen worden en omdat onze inbreng wordt 
genegeerd en/of tegen ons wordt gebruikt.  
Wij doen niets meer dan vooraf de vereiste duidelijkheid over werkwijze en aanpak vaststellen zodat 
‘de spelregels’ over en weer helder en duidelijk zijn. Dat is nodig voor een succesvol traject en 
voorkomt tussentijdse afhakers door verkeerde verwachtingspatronen. Dat is feitelijk ook de reden 
waarom u een reglement heeft. 



 
Behalve het bovenstaande noemen we nog een aantal zaken: 

- De behandelcommissie stelt dat wij vooraf geen voorwaarden mogen stellen. Nu, het vreemde 
is dat wij alleen maar hebben aangesloten op wat de ICG naar buiten toe reeds zegt te willen 
borgen en in zijn reglement heeft verwoord. Maar vervolgens stelt de commissie zelf wel nogal 
wat (overbodige / onredelijke) eisen: 

- Nadrukkelijk wordt het belang van de gemeente boven dat van partijen/mogelijke slachtoffers 
gesteld, we hopen dat u wél beter weet na de vele misbruikschandalen en dat u zich ver wilt 
houden van het afdekken van dergelijke schadelijke praktijken en dat u zich ook ver wilt 
houden van alleen al het wekken van die schijn. Op basis van de stukken die we ook aan de 
commissie wilden voorleggen is al vastgesteld dat wij slachtoffers zijn, we ontvangen derhalve 
al meer dan een jaar advies en bijstand van diverse instanties. Ons leed is miskend en dat 
vinden we echt een kwalijke zaak, wíj hebben u een juist een hulpvraag gesteld. We hebben 
de door de commissie verwoorde visie niet als uitgangspunt in het reglement kunnen 
terugvinden. Het standpunt is derhalve echt te gek voor woorden, welke gemeente is er gebaat 
bij een beerputschandaal?; 

- Het is van belang dat kwesties als de onze getoetst kunnen worden. Daar hebben we nou 
eenmaal een kerkorde en een arbitragecommissie voor. Het belang daarvan is evident (zie bv. 
ook ND van 20 november 2018). Maar men weigert het belang te willen zien en geeft geen 
enkele verantwoording voor het veranderde standpunt en afwijkende werkwijze; 

- De commissie maakt ons monddood door te eisen van ons dat we niet met derden zouden 
mogen praten. ‘Derden’ is een heel ruim begrip. Laten we duidelijk zijn: wij zien de instanties 
niet als derden en ook onze advocaat die onze zaak inmiddels al meer dan een jaar behartigt 
zien wij zeker niet als een derde. Bovendien gaan wij ons, temeer omdat we al slachtoffer zijn, 
niet de mond laten snoeren zolang er geen kans is op een eerlijk onderzoek. Waarom zouden 
we dat doen? In wiens belang zou dat kunnen zijn? In onze ogen is er dan slechts sprake van 
een doofpotcultuur. Wij zien overigens wel de gemeente als ‘derden’, de gemeente is 
inmiddels al vier jaar vanaf slechts één kant geïnformeerd. De commissie vindt daar helemaal 
niets van … 

 
Verantwoording eerdere keuzes 
Wij zijn inmiddels al vier jaar lang aan het dwalen over alle mogelijke kerkelijke wegen en na een jaar 
met visitatoren en vervolgens een jaar met ICG zijn we nog steeds geen stap verder. Wij zijn echt 
ontzettend moe, uitgeput. De noodzakelijke transparantie en de openheid om te verantwoorden 
ontbreekt. We hebben, omdat we het vanwege de gevolgen niet meer trokken, onze kwestie dan ook 
aangekaart bij Bureau Slachtofferhulp en bij het Huis voor Klokkenluiders. En om eerlijk te zijn 
ontvangen we daar meer respect en begrip dan bij de kerk. Wij ervaren het als een schande dat er in 
een kerk zo gehandeld wordt. Juist in een kerk notabene. 
Omdat G1  zelfs de besluiten en de gronden die haar betreffen niet eens mocht ontvangen,  onder de 
zogenaamde  noemer  van het  ‘ambtsgeheim ’,  hebben we dit  ter toetsing  voorgelegd  aan de rechter. 
Die was daar  meteen  duidelijk over nog zonder dat hij de inhoud  van de desbetreffende stukken

 
heeft 

gezien.  
Wij hebben overigens heel bewust besloten om niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van 
de rechter, omdat we er dan van op aan konden dat we opnieuw de nodige bagger over ons heen 
krijgen in onze kerkelijke gemeente. Inmiddels is de bagger wel over ons heengestort, zelfs nu het de 
kerkenraad zélf is die in hoger beroep gaat.  Beseft u wat de afgelopen jaren met ons en onze gezinnen 
hebben gedaan? Beste mensen, wij missen de broodnodige betrokkenheid. Het luisterend oor. 
 
Huidige situatie 
In de afgelopen weken is ons duidelijk gemaakt dat de kerkenraad in hoger beroep gaat inzake de Wbp-
zaak. Men negeert dus ook hierin de behandelcommissie. Wij betreuren die keus van de kerkenraad 
die we toch vooral als opnieuw een zeer tijdrovend traject zien. We hadden die tijd graag aan een 
stukje opbouw besteed. Mede om deze reden lijkt het ons onontkoombaar om het plannen van een 
gesprek op te schorten, want het voelt voor ons nu als een flinke brug te ver om met elkaar aan een 
tafel te gaan zitten. Verzoening lijkt nu verder weg dan ooit, we willen u dus vragen om te bidden voor 
alle betrokkenen.  



We zullen de komende tijd bovendien hard nodig hebben voor het verweer in hoger beroep en voor 
overige overwegingen. Doordat het bovenstaande erg veel tijd zal gaan kosten, zijn we gedwongen om 
ook naar andere wegen te zoeken. Overigens, het zoeken naar andere wegen dwingt misschien juist 
de handelwijze van de behandelcommissie bij ons af en dat nemen we de commissie zeer kwalijk. 
 
Want, door het feit dat men het belang van slachtoffers ondergeschikt maakt aan het welzijn van de 
gemeente betekent dit voor ons dat we dus zelf, ondanks onze hulpvraag aan ICG, nog steeds voor ons 
eigen belang zullen moeten opkomen. Zelfs na 4 jaar wachten en het verdragen van steeds meer en 
meer uitstel moeten we constateren dat we niet de moeite waard zijn. Aangezien de 
behandelcommissie ons en de kerkenraad in het advies van 2 oktober jl. heeft opgeroepen om 
vooralsnog geen verdere acties te ondernemen, hebben we dienovereenkomstig besloten. Maar, nu 
heeft de kerkenraad ons zelfs laten weten dat de commissie al die tijd al op de hoogte was van het 
hoger beroep dat de kerkenraad heeft ingesteld. Als dit zo blijkt te zijn, is de commissie zelfs schuldig 
aan het ons bewust op achterstand zetten in de procesgang. 
 
Toelichting op verdere keuzes 
Wij verstaan onder verzoening: het over en weer van harte willen erkennen van fouten die gemaakt 
zijn, het over en weer elkaar zien als kind van God, het hebben van berouw over zaken die helemaal 
fout gelopen zijn, de wil van beide kanten om zaken zo goed mogelijk te herstellen, het over en weer 
willen aanvaarden van consequenties, de wil om elkaar recht te doen, het vervolgens samen willen 
wegnemen van de wortel van het kwaad om op die manier ook Christus te loven en te eerbiedigen.  
 
Bovengenoemde zaken maken duidelijk dat de waarheidsvinding zelfs na 4 jaar nog steeds niet op gang 
komt. Bureau Slachtofferhulp heeft met lede ogen aangezien hoe we ondanks het feit dat we zijn 
slachtoffer zijn toch steeds naar de kerkelijke oplossing bleven zoeken. Als slachtoffer van smaad, 
leugens en smaadschrift en machtsmisbruik kun je als gewoon kerklid in de hele GKv helemaal nergens 
terecht. Zelfs bij de ICG niet. Alles wat ons wordt opgedragen is: zorg eerst voor herstel, daarna kunnen 
we altijd nog zien of er nog iets moet worden uitgezocht. Heeft u dat al eens meegemaakt? Dat een 
zieke wordt opgedragen eerst te herstellen zodat de arts achteraf zijn diagnose en medicatie gaat 
bepalen? Ofwel, we gaan eerst verzoenen (waarbij alle feiten glashard ontkend worden) en daarna 
‘bestaan’ de feiten niet meer. In eerdere gesprekken met de kerkenraad werd ons steeds verboden 
om over bepaalde zaken te spreken en ook de commissie doet daar aan mee door de beperking die  
ons wordt opgelegd om slechts over enkele momenten te mogen spreken. De basisvoorwaarden om 
tot een verzoening te kunnen komen zijn op geen enkele manier geborgd.  
 
Verzoening is dus meer dan het genieten van een mooi tuintje in Gods kerk. Het is meer dan alleen 
maar naar de buitenwereld zeggen dat er verzoening zou zijn (dat is wat de kerkenraad doet). Dat is 
een leugen. Verzoening is keihard werken, wieden, om de verkeerde wortels eruit te trekken om 
daarmee te voorkomen dat de hele tuin wordt overwoekerd. 
 
Bovengenoemde zaken dwingen ons al om voor onszelf op te komen en daarin heldere en duidelijke 
keuzes te maken. Het kerkelijk recht biedt ons aantoonbaar geen bescherming. Wij zijn het spelen van 
alle kerkelijke wegen-spelletjes meer dan moe. In feite zijn ze er tot nu toe alleen maar op gericht om 
ons monddood te maken. 
  
Keus aan ICG 
U kunt het bovenstaande in overweging nemen of het eenvoudig terzijde schuiven, het maakt ons op 
dit moment niet echt uit. We hopen echter wel dat zowel u/behandelcommissie als de kerkenraad de 
gewenste transparantie en het gewenste verantwoordelijkheidsgevoel alsnog kunnen opbrengen. Tot 
nu toe heeft de commissie helaas alleen maar bewezen de doofpotcultuur bewust of onbewust in 
stand te willen houden. Zij heeft, misschien wel tegen de verwachting in, o.i. de gemeente en de beide 
partijen niet geholpen, maar juist kansen ontnomen. Want, we vallen in herhaling, wij hebben 
gevraagd om onderzoek te doen om zodoende aan de kerkenraadsleden en aan ons de kans te bieden 
om alles zo mogelijk binnenkerkelijk op te lossen. Een jaar geleden hebben wij ons met onze hulpvraag 
bij ICG gemeld. Onze argumentatie om niet opnieuw met mediation te starten is erkend en daarmee 
viel deze kwestie binnen de reikwijdte van de ICG. De taak is, zoals het hoort voor een kerkelijke 
geschillencommissie, zaken als deze te onderzoeken en op eerlijke en geestelijke wijze te beoordelen. 



We betreuren de eigenzinnige keuze om dat niet meer te willen doen, omdat deze commissie het 
belang er niet meer van inziet. De onderbouwing van dit nieuwe inzicht ontbreekt.  
 
Ons huidige standpunt t.a.v. het advies van de behandelcommissie van de ICG kunt u lezen in de 
bijlage. 
 
We zien graag dat u onze brief toevoegt aan het reeds bestaande dossier en dat van de 
behandelcommissie.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
M1 en  
G1  
 
 




