
 
Aan de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing 
T.a.v ICG1  
 
(Per email: ICG1  
 
 
WP1, 12  december 2017    
 
 
Geachte  ICG1,  geachte commissie,  
 
Het was behoorlijk schrikken voor ons toen we gisteren via uw mail vernamen dat u, ondanks de 
eerdere toezegging, op basis van de reactie van de kerkenraad de kwestie nu toch nog niet in 
behandeling neemt. U volgt daarmee wat de kerkenraad u vertelt zonder u eerst op de hoogte te 
stellen of de gegeven informatie ook juist is. Er loopt namelijk geen traject met de classis, er zijn 
alleen visitatoren ingeschakeld die alleen maar adviseren naar de kerkenraad. Naar onze overtuiging 
hebben we bovendien u omstandig uitgelegd dat het traject met visitatoren reeds is afgerond. Dat 
willen we graag nogmaals duidelijk maken en tegelijk dan ook enkele zaken uit de mail van de preses 
van de kerkenraad rechtzetten. We concentreren ons daarbij op de communicatie zoals die met de 
visitatoren is verlopen. 
 
Classis of niet 
Op 9 juni jl. is onze kwestie aangemeld bij de visitatoren. Op 11 september jl. hebben wij ons gesprek 
met de visitatoren gehad. Naar verwachting zouden we binnen enkele weken een advies ter inzage 
krijgen. In dit gesprek werd ons door de visitatoren duidelijk gemaakt dat dit traject met visitatoren 
niet geldt als een melding bij de classis, dit in tegenstelling tot wat wij tot dan toe dachten. 
Visitatoren brengen alleen advies uit aan de kerkenraad, maar hebben verder geen mogelijkheden/ 
bevoegdheden om namens de classis in het conflict op te treden. Dit is gedocumenteerd, en zo ook 
terug te horen op de geluidsopname die van dit gesprek is gemaakt. Dit was voor ons nu juist de 
grootste deceptie van die avond. Op 15 september jl. hebben de visitatoren ons een  aangepaste 
werkwijze gegeven waarin dit nogmaals wordt bevestigd. In die werkwijze is ook duidelijk te lezen 
dat de classis alleen op de hoogte wordt gebracht van het feit dat er in een kwestie advies is 
uitgebracht, maar dat de classis verder niet inhoudelijk wordt geïnformeerd, ook niet over wie het 
gaat. Pas als het advies geen uitkomst biedt, kan er alsnog een gang naar de classis gemaakt worden. 
Juist om die stap te voorkomen hebben we ons bij u gemeld. Ook omdat precies op dat moment de 
ICG van start is gegaan en omdat uit de publicaties in de krant duidelijk bleek dat de stap naar ICG in 
volgorde tussen visitatoren en classis in zit. Dat de kerkenraad het nu een classistraject noemt, staat 
derhalve haaks op wat er is vastgelegd en bevestigd door de visitatoren zelf, daarbij refereren zij 
bovendien aan de classikale regeling. Er heeft alleen op ons verzoek een bijzondere visitatie 
plaatsgevonden, die alleen maar kan leiden tot het uitbrengen van een advies door visitatoren aan 
de kerkenraad juist zonder dat de classis daarbij betrokken is. Voor de classis is pas een rol 
weggelegd als wij daar om vragen. De door de kerkenraad aangedragen argumentatie is derhalve 
feitelijk onjuist. 
 
Traject visitatoren  
Al tijdens het gesprek met de visitatoren dat plaatsvond op 11 september jl. is besproken dat het 
moeten voeren van een gesprek met de kerkenraad als onveilig en als een gepasseerd station wordt 
beschouwd door ons. We hebben de visitatoren voorgelegd om als advies aan de kerkenraad voor te 
stellen om een ICG-traject in te gaan of een arbitragecommissie samen te stellen. In het gezamenlijk 
vastgestelde gespreksverslag is dit dan ook te lezen, helaas wordt in het uiteindelijke rapport met 
bijbehorend advies daar niet meer over gesproken. 
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https://www.dropbox.com/s/k10ulwqe9k0az1r/170915%20Reactie%20visitatoren%20op%20email%20170913.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b69gwpsso3m6rfa/170922b%20Verslag%20gesprek%20visitatoren%20-%20Van%20Vugt%20en%20Meijer%20-%20versie%20LMF.pdf?dl=0


Toen de visitatoren op 4 oktober jl. en opnieuw op 13 oktober jl. de termijn voor het uitbrengen van 
het advies hebben verlengd, hebben we op 14 oktober jl. een brief aan de visitatoren geschreven 
waarin we hebben herhaald dat een gesprek / mediation (zoals dat eerder op niets is uitgelopen) niet 
meer tot de mogelijkheden behoort. Als er op die manier toch geadviseerd zou worden door de 
visitatoren, zagen wij deze route van het kerkelijke traject als ten einde gelopen. Het advies aan de 
kerkenraad kwam op 27 oktober jl. binnen. De inhoud van het advies is dat we het gesprek met de 
kerkenraad zouden moeten hervatten. Juist dat gegeven advies is voor ons de directe aanleiding 
geweest om ons bij u te melden. We hebben bij u op 24 november jl. beargumenteerd aangegeven 
waarom het advies van de visitatoren geen recht doet aan onze hulpvraag en ook waarom mediation 
op dit moment voor ons niet mogelijk is. U begreep begin december onze argumentatie, we nemen 
aan dat u niet zomaar van mening zult veranderen. 
 
Het advies van visitatoren 
Volgens de door de visitatoren gecommuniceerde werkwijze, zie 15 september jl., zou er uitsluitend 
een advies aan de kerkenraad worden gegeven. Wij zouden alleen ter informatie het advies 
ontvangen en daarna via de visitatoren de reactie van de kerkenraad op het advies vernemen. Op 27 
oktober jl. kwam het advies van de visitatoren aan de kerkenraad, en tot onze verbazing werd nu 
ineens ook onze (!) reactie daarop gevraagd. Er werd gevraagd om voor 27 november jl. te reageren 
op het advies. Wij vonden een reactie op dat moment onnodig, omdat we vooraf al hadden laten 
weten dat een gesprek met deze kerkenraad op dit moment echt een overvraging is. Op 28 
november jl. kregen we opnieuw een mail van de visitatoren waarin zij aangaven dat de kerkenraad 
uitstel had gevraagd en gekregen zonder ons verdere uitleg te geven over de reden van het door de 
kerkenraad gevraagde uitstel. Wij zien en zagen hierin een bevestiging dat het traject via visitatoren 
een heilloos traject is. Het blijkt steeds opnieuw mogelijk voor de kerkenraad om gestelde termijnen 
te overschrijden. Ons werd nogmaals om een reactie gevraagd. Wij hebben op 5 december jl. alsnog 
onze reactie gegeven en daarbij aan zowel de visitatoren als de kerkenraad bevestigd dat de kwestie 
door ons bij de ICG in behandeling is gegeven, waarmee het traject met de visitatoren dan ook als 
afgerond moet worden gezien. Deze mail is waarschijnlijk cruciaal in combinatie met de brief van 14 
oktober jl., maar in feite een herhaling en bevestiging van en verwijzing naar de eerdere 
communicatie met de visitatoren die we volledigheidshalve ook opnieuw aan u doen toekomen in de 
vorm van genoemde bijlagen. De kerkenraad heeft van deze bewuste mail een cc ontvangen, toch 
stelt de kerkenraad enkele dagen later, op 8 december jl., zonder blikken of blozen dat er nog een 
traject loopt met de visitatoren. De kerkenraad had feitelijk hooguit kunnen concluderen dat het 
traject met de visitatoren door ons is beëindigd. De visitatoren en u zijn al volledig op de hoogte van 
de redenen. We hebben daar op geen enkel moment onduidelijkheid over laten bestaan.  
 
Er is dan ook geen sprake van enige parallellie qua behandeling van deze kwestie. De visitatoren 
hadden deze zogenaamde onduidelijkheid kunnen voorkomen door de inhoud van het gevoerde 
gesprek op 11 september jl. en van de brief van 14 oktober jl. serieus te nemen. Daarbij in 
aanmerking nemend dat de kerkenraad al twee keer heeft besloten om de zaak door een 
onafhankelijke partij uit te laten zoeken, maar dit tot op heden verzuimt en ook nu weer de dans wil 
ontspringen. 
 
Tot slot rest ons nog te zeggen dat het  uitstel van de visitatoren aan de kerkenraad is verleend tot 17 
december as. Die procedurele helderheid had de kerkenraad u  ook gewoon meteen kunnen geven. 
 
Traject visitatoren reeds afgerond en daarna 
Kortom, het traject met de visitatoren is reeds beëindigd. We hadden het liever overgeslagen, we 
hadden zelfs liever gehad dat er geen ‘kerkelijke weg’ bestaat, maar in juni van dit jaar en in de jaren 
daar voor, bestond ICG nog niet. Voor ons blijft gelden dat we blijven zoeken naar wegen waarin 
recht wordt gedaan en in die weg daarna vrede kan worden gesloten, ook al is naar ons idee de 
opgelopen schade inmiddels zo groot, dat we deze ook niet erger willen laten worden.   
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De weg die visitatoren ons bieden is niet de weg van vrede door recht. Het verbaast ons dan ook niet 
dat de kerkenraad nu blijkt te hechten aan een advies, daar waar hij eerdere adviezen van de 
visitatoren gewoon terzijde schoof. Wellicht ten overvloede melden we u dat er dus ook geen enkele  
sprake is van gesprekken die op dit moment gevoerd zouden worden met de visitatoren. Er is op 11 
september jl. door ons een gesprek gevoerd met de visitatoren, er is kort daarna door de visitatoren 
een gesprek gevoerd met de kerkenraad en meer lag en ligt er niet in de planning. Ook deze 
voorstelling van zaken, zoals nu beschreven door de preses, is dus feitelijk onjuist. Nogmaals, zie  
hiervoor de door de visitatoren gecommuniceerde  werkwijze. 
 
Teleurstelling 
De reden waarom we ons bij u hebben gemeld is juist dat er voor het eerst in al die jaren dat deze 
kwestie voortsleept een onpartijdige en onbevooroordeelde behandeling van de kwestie werd 
toegezegd. Daar hebben we tot op heden in dit traject nog niets van waargenomen. Het is de 
kerkenraad die ook nu weer alles naar eigen hand zet. Voor visitatoren is het ook niet goed te doen 
er iets van te vinden, zoals ze in het gesprek ook al aangaven: men werkt in allerlei verbanden samen 
met dezelfde mensen. Maar we hadden van u, als onafhankelijke commissie, een andere 
verwachting. De zinsnede dat de kerkenraad elke passende hulp wil aanvaarden om tot verzoening te 
komen treft ons dubbel hard, omdat in elk geval uw hulp op dit moment wordt afgeslagen, zoals dat 
ook in de afgelopen jaren steeds het geval was met andere aangeboden hulp. 
 
Verder rest ons nog te zeggen dat onze teleurstelling toch ook uw handelwijze betreft. We zijn erg 
geschrokken van het feit dat u onze mails van 7 en 24 november jl., die door ons in vertrouwen aan u 
zijn geschreven en ook namen van derden bevat, zonder enig overleg met ons door u zijn 
doorgestuurd aan de kerkenraad. Ondanks dat de informatie op zichzelf juist is, heeft dit tot gevolg 
dat er nu opnieuw vertrouwelijke informatie over ons in handen is van de kerkenraad en ook in het 
kerkenraadsarchief zal belanden. Wij verwachten dan ook van u dat u dit richting kerkenraad 
aangeeft en u deze fout herstelt. Het is ons niet geheel duidelijk of u ook de bijlage bij de mail van 7 
november jl. heeft doorgestuurd aan de kerkenraad. We krijgen graag alsnog van u spoedig 
duidelijkheid op dat punt. We willen u ook dringend vragen om niets meer van hetgeen wij aan u 
communiceren zonder onze uitdrukkelijke instemming door te sturen. We begrijpen dat het anders 
ligt op het moment dat u de kwestie in behandeling heeft, pas dan hebben beide partijen recht op 
alle toegestuurde stukken. Daar is nu echter nog geen sprake van. 
 
Tot slot zien we ook graag dat u verifieert of zaken wel waarheidsgetrouw worden weergegeven. 
Daarmee bedoelen we dat u aan beide partijen kunt vragen om te bevestigen wat door een partij 
wordt gesteld, zoals in dit geval. Ook dat zou werkelijk een kentering zijn in de werkwijze zoals wij die 
tot nu toe binnen de kerkelijke weg keer op keer meemaken. Daarnaast kunt u ook de vraag stellen 
binnen welke termijn er duidelijkheid is. Begrijpt u dat wij letterlijk ziek worden van alle uitstel van 
termijnen (waarvan in deze brief slechts enkele voorbeelden zijn gegeven) en dat daar geen woord 
van is overdreven? Begrijpt u ook dat door het continue uitstel dat genomen en (buiten ons om) 
gegeven wordt, wij nu nogmaals ‘gepakt’ worden door middel van een woordenspel en gegoochel 
met de kerkregels?  
 
  



We hopen nog deze week van u te horen of, en zo ja, hoe en wanneer u onderzoek gaat doen naar 
hetgeen wij u hiermee hebben aangedragen, in casu: de oneigenlijke argumentatie en onjuiste 
weergave van feiten zoals de preses van de kerkenraad die u nu heeft voorgespiegeld. Daarbij 
vernemen wij tevens graag of hetgeen dat nu door de preses is verwoord ook het standpunt van de 
gehele kerkenraad is en er derhalve sprake is van een formeel kerkenraadsbesluit op dit punt. Wij 
denken dat het goed is wanneer u de preses vraagt om hetgeen hij stelt nader te onderbouwen aan 
de hand van brondocumenten, net zoals wij dat telkens richting u hebben gedaan. 
 
We zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
M1  
G1t  
 
 
Bijlagen:  
 
(deze zijn verwerkt in bovenstaande brief, maar hieronder in chronologische wijze weergegeven; ook 
heeft u alle bijlagen m.u.v. 171004, 171013, 171128 en 171205 al eerder ontvangen van ons): 
 
170915  werkwijze visitatoren 
170922b  Verslag gesprek G8 en G1 en M1 / visitatoren  
171004  1e uitstel advies 
171013  2e uitstel advies 
171014a  brief aan visitatoren van M1 / G8 en G1  
171027.1a  mail van visitatoren aan kerkenraad en aan G8 en G1 / M1  
171027.1b  rapport en advies van visitatoren aan kerkenraad 
171107  aanmelding bij ICG 
171124b  brief over mediation aan ICG 
171124c  argumentatie dat het advies van visitatoren en  de vraag over mediation door ICG 
door ons niet kan worden gevolgd 
171128  mail van visitatoren over verleend uitstel 
171205  reactie van M1 / G8 en G1 aan visitatoren  
 
 
 
 

 




