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WP1, 4 februari 2019

Geachte ICG-voorzi er en -secretaris en geachte voorzi er van de ICGd,

In de afgelopen week werden wij verrast met een ar kel in het Reformatorisch Dagblad. We vinden de
waarde ervan zo evident dat we u hiervan graag op de hoogte willen stellen.

Zoals u weet bestaat de kern van het conflict in WP1 over het bestaan van documenten die door een
kerkenraadslid en een door de kerkenraad aangestelde adviseur over G1 aan de kerkenraad zijn
geschreven. G1 weet al jaren dat de documenten die uitgebreid op de kerkenraad aan de orde zijn
geweest een voor haar schadelijke inhoud hebben waartegen ze zich tot op heden op geen enkele manier
kan verdedigen. M1 is van mening dat alle passages over G1 in deze stukken aan G1 toekomen en de 
kerkenraad vindt dat dit niet het geval is. Alles wat verder als conflict beschreven wordt, komt voort uit 
deze patstelling tussen de par jen. Er had een rechtsgang voorkomen kunnen worden als een commissie 
als een ICG zich dus ona ankelijk had opgesteld en had bepaald wat er dient te gebeuren door 
eenvoudigweg kennis te nemen van de stukken. ICG had kunnen aansluiten bij wat hierin als norm mag 
worden gezien.

Daar komt overigens nog bij dat de hulpvraag door óns is gesteld en dat u tot nu toe aan ónze hulpvraag
voorbijgaat; inmiddels al 15 maanden lang. Eigenlijk zijn we ook steeds benieuwder naar wat nu de échte
reden is om geen stukken in te willen zien die M1 als belanghebbende par j al lang hee  ingebracht.

In plaats daarvan hee  de ICGd echter gemeend om in navolging van de kerkenraad ten koste van alles te
voorkomen dat de volledige feiten boven tafel komen. Daarmee hee  de ICGd expliciet par j gekozen en
zich a ankelijk van de kerkenraad opgesteld in plaats van de kerkenraad erop te wijzen dat zaken anders
behoren te gaan. Uw opstelling en uw onmacht (als een par j niet wil meewerken dan houdt het op
(december 2017)) hebben in hoge mate bijgedragen aan de huidige ontwikkelingen. Die ontwikkelingen
wilden we in 2017 al voorkomen en we hebben dit in het afgelopen jaar nogmaals geprobeerd door het
over te laten aan u en door gehoor te geven aan uw oproep.

Recent hee  het Reformatorisch Dagblad een ar kel geplaatst over het inzagerecht dat een gemeentelid
hee  en over de veiligheid die het ambtsgeheim aan gemeenteleden zou moeten bieden. U weet
inmiddels dat er in WP1 sprake is van onveiligheid en dat de inzage ondanks de eerdere uitspraak van de 
rechter nog niet gegeven is.  In dit ar kel wordt door een tweetal juristen onder andere duidelijk gemaakt 
dat het ambtsgeheim van een kerkenraad en het inzagerecht van een gemeentelid dan ook geenszins 
strijdig zijn met elkaar. We hebben de verwach ng dat u dit ar kel (zie bijlage) in uw verdere
gedachtenvorming zult betrekken.

We hopen dat u in alle nog volgende zaken die misschien nog door kerkleden aan uw worden voorgelegd
beter in staat zult zijn om u neutraal op te stellen en alleen al op die manier de noodzakelijke veiligheid te
bieden in een verder zeer vijandige omgeving. Het ar kel uit de bijlage kan u daarbij van dienst zijn als het
gaat om een rechtsgeldige neutrale opstelling. We vrezen echter dat de gangbare kerkelijke structuren zo
diep verankerd zijn dat een verandering in opstelling volgens ons niet denkbaar is. We geloven namelijk in
de oprechtheid van de bedoelingen bij de start van de ICG, maar het bleek helaas niet zo te werken in de
prak jk.
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We hopen u met het toezenden van het ar kel van dienst te zijn geweest en we zien uw reac e, na uw
overleg van half februari, graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

M1
mede namens G1
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Donderdag, 27 december 2018

Geachte G1 en M1,

Via de secretaris van het ICG heb ik uw brief van 11 december jl gericht aan de leden van het ICG en het
Amersfoorts Beraad mogen ontvangen.

U zult begrijpen dat wij het jammer vinden dat u niet tevreden of beter ronduit ontevreden bent over
insteek en func oneren van de Behandelcommissie van het ICG. Uit uw brief spreekt een grote
teleurstelling en verdriet over het func oneren van de betrokken kerkelijke instan es, waar het ICG deel
van uitmaakt.

Dat u aangee  het contact met de behandelcommissie op te willen schorten om eerst duidelijkheid te
krijgen over de werkwijze van het ICG en daarnaast u te kunnen voorbereiden op het komende hoger
beroep bij de burgerlijke rechter, lijkt ons een begrijpelijke weg. U gunt daarmee ook het ICG de
gelegenheid zich te beraden over de door u gestelde vragen en opmerkingen.

In uw brief vraagt u het ICG vooral te overdenken welke rol zij wil innemen in het dienen van de
gemeenten en haar individuele leden bij conflicten die bij het ICG worden aangemeld. Volgens u zouden
de ICG-richtlijnen en de gepubliceerde interviews in het ND en Ref. Dagblad niet worden gevolgd.

De verwach ngen die geschapen worden naar aanleiding van het ICG-reglement en de betreffende
publica es lijken in uw beleving niet te worden waargemaakt en werken mogelijk mee aan het vergroten
van het conflict of mogelijk zelfs aan een doofpotconstruc e.

Uw inbreng achten wij zo erns g, dat wij deze op de komende ledenvergadering van ICG (die half februari
2019 gepland is) zullen bespreken. Op deze vergadering zullen doel, werkwijze en de interpreta e van het
ICG-reglement op de agenda geplaatst worden om te komen tot een heldere ondersteunende werkwijze
t.b.v. de door ons allen geliefde kerk. Vanzelfsprekend zullen we daarna met een meer inhoudelijke reac e
bij u terug komen.

Voor uw informa e is het goed te weten, dat sinds het ICG eind 2017 begonnen is met haar
werkzaamheden de communica e via de secretaris van het ICG is georganiseerd. Dit ook omdat het ICG
sinds haar oprich ng los staat van haar ini a efnemers, het Amersfoorts Beraad. Eventuele bezwaren over
het func oneren van het ICG of een behandelcommissie van het ICG kunnen aan de secretaris of de
voorzi er van het ICG verzonden worden.

Uw brief zullen wij aan de nodige dossiers toevoegen.

Met vriendelijk groet,

Voorzi er ICG

https://outlook.live.com/mail/deeplink?popoutv2=1
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