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Van: G1
Verzonden: woensdag 9 mei 2018 21:49
Aan: ICG1; ICG2; ICG3
CC: M1
Onderwerp: instemming geschil kerkenraad

 
Geachte leden van de ICG, 
 
Hartelijk dank voor uw mail van 1 mei jl., waarin u ons vraagt om alsnog instemming te geven een onderzoek te 
laten instellen door de ICG naar de kwestie zoals we die op 7 november 2017 bij u aanhangig hebben gemaakt. Dit 
alles voorafgaand aan een gewenste verzoening. 
 
Het moet ons allereerst van het hart dat we echt heel blij zijn dat de kerkenraad nu alsnog bereid blijkt te zijn om 
voor de door ons voorgestelde route te kiezen, zodat we de kwestie mogelijk binnen de kerkelijke omgeving tot een 
oplossing kunnen brengen. Wij zien de ICG, en zo is de ICG ook gepresenteerd, als de enige mogelijke instantie 
binnen de kerkelijke omgeving die onafhankelijk onderzoek kan doen op basis van de feiten en vanwege die 
mogelijkheid hebben we de hoop op een mogelijke verzoening nog niet opgegeven. 
 
Het verzoekschrift dat door ons (M1 als getuige) is ingediend en op 22 mei as. door de kantonrechter wordt 
behandeld tijdens een hoorzitting betreft inderdaad niet de kwestie zelf, maar het ter inzage krijgen van diverse 
relevante documenten op basis van de Wbp. Na 22 mei zullen we het verzoekschrift u kunnen toesturen ter inzage. 
Het lijkt ons niet goed om voorafgaand aan de hoorzitting al hierover inhoudelijk met derden te communiceren. De 
kwalificaties over de reikwijdte van het verzoekschrift die u via de kerkenraad ter ore zijn gekomen en die u in uw 
mail aan ons overneemt, delen wij niet. Wij beschouwen dit verzoekschrift als noodzakelijk om daarmee het 
onderzoek voor u mogelijk te maken op basis van gelijkwaardigheid en gelijke informatie. 
 
Daarnaast spreekt u in uw eerste zin over de behandeling van het geschil door de classis. Zoals wij in december 2017 
al aangaven is hiervan geen sprake (geweest). Aan het college van visitatoren is een hulpvraag gesteld en zij hebben 
hiervan uitsluitend melding gemaakt op de classis. We zullen dat t.z.t. onderbouwen voor u met correspondentie 
tussen ons en de visitatoren.  
 
Dit zijn overigens enkele punten waaruit wij (moeten) afleiden dat u bepaalde standpunten /meningen die aan u 
worden voorgespiegeld overneemt zonder deze te checken.  
Hierin lijkt zich te herhalen wat in december 2017 ook al gebeurde toen u de kerkenraad niet gevraagd heeft om aan 
te tonen dat er een classistraject liep, dat u zonder dat er al instemming was toch onze informatie al doorstuurde 
aan de kerkenraad en dat u de kerkenraad niet gewezen heeft op de mogelijkheid die artikel 7.2 uit uw reglement 
biedt. 
 
Dit alles baart ons toch wel zorgen. 
 
Mede op grond van het bovenstaande, maar vooral ook op grond van onze ervaringen in de afgelopen jaren, kunnen 
we helaas op dit moment niet onbevangen instemmen, hoe graag we ook zouden willen. 
We willen u dan ook vragen onze zorgen weg te nemen door ons. voorafgaand aan uw onderzoek,  kaders te 
schetsen waarbinnen u het onderzoek laat plaatsvinden. Wat ons betreft zouden we hierover eerst in gesprek 
kunnen gaan. 
Als uw kaders de waarborgen verankeren op onafhankelijkheid, volledigheid van stukken, gelijkwaardigheid voor 
beide partijen en onderzoek op basis van feiten, kunnen we definitief instemmen met een onderzoek door de ICG. 
 
Waar nodig lichten we u graag een en ander toe. 
 
 Met vriendelijke groet,

G1 en M1 




