
Van: VS1 
Verzonden: vrijdag 15 september 2017 22:33 
Aan: M1; VS2 
CC: G1 & G8; SH1; BP5 
Onderwerp: RE: FW: Kerkvisitatie  
 
Goedenavond G1, G8 en M1,  
 
Goed om inderdaad nog even helder te krijgen hoe het proces verder verloopt, en hoe wij omgaan 
met het door jullie aan ons vertelde.  
 
Wat de werkwijze betreft, u geeft het eerste deel correct weer vanuit onze brief. Het klopt echter 
niet met de generale regeling ten aanzien van een bijzondere visitatie. 
Per abuis hebben we in de mail van 14 juli e.e.a. niet correct weergegeven. In ons gesprek afgelopen 
maandag hebben we dan ook iets anders gezegd.  
 
Met het college van visitatoren is, op basis van de regeling, de volgende werkwijze afgesproken:  

1. Afspraak verkennend gesprek met aanvragers  

2. Afspraak maken met kerkenraad van WP1 

3. Verkennend gesprek met aanvragers (met adviseur), dat wordt genotuleerd (in ieder geval de 
concrete hulpvraag en afspraken)  

4. Verslag verkennend gesprek laten goedkeuren door deelnemers  

5. Concrete hulpvraag aan visitatoren communiceren naar de kerkenraad van WP1 

6. Visitatie kerkenraad van WP1, waarvan verslag wordt gemaakt  

7. Goedkeuring/correctie verslag bijzondere visitatie door de kerkenraad van WP1  

8. Vergadering college van visitatoren, waarin advies wordt geformuleerd  

9. Advies communiceren naar de kerkenraad van WP1  

10. Terugkoppeling naar aanvragers (uitgebrachte advies meedelen)  

11. Terugkoppeling naar classis van hulpvraag en het feit dát er een advies is uitgebracht  

12. Advies zal in vertrouwelijke classisarchief worden gedeponeerd  

13. (niet opgelost hierdoor? Dan wordt het aan de classis voorgelegd, neemt die kennis van ons 
verslag en het uitgebrachte advies, en zal classis uitspraak doen waarna ons advies geen status meer 
heeft tenzij classis anders beslist)  
 
Dan het punt van de vertrouwelijkheid, wat u aandraagt.  
 
Wij hebben alle begrip voor het feit dat niets uit het gesprek van afgelopen maandag door ons wordt 
gedeeld met de kerkenraad. Dit betekent wel dat wij daar waar nodig de kerkenraad niet kunnen 
weerleggen, ook al hebben we van jullie een andere voorstelling van zaken gehad dan de kerkenraad 
tekent. Of het moet al zijn uit de stukken die jullie hebben toegestuurd, uiteraard – we gaan er vanuit 
dat we die wel vrijuit kunnen gebruiken, daar waar dit nodig is.  
 
We zullen de kerkenraad geen concrete opties noemen voor een onafhankelijk onderzoek, we zullen 
alleen de door jullie gevoelde noodzaak van een onafhankelijk onderzoek bij hen neerleggen..  
 
We hopen met bovenstaande voldoende duidelijkheid aan jullie te hebben gegeven.  
 
Hartelijke groet  
 
VS1 VS2  
 
 


