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Van: KR-S2.1
Verzonden: maandag 29 december 2014 13:31

Aan: G1;KR1;G2;G3;KR-S2.1

CC: Moderamen; KR-N1; M-N1
Onderwerp: Re: Bijeenkomst liturgieverantwoordelijken

Dag G1, 

 

Naar aanleiding van jouw email nodig ik je uit om morgen of morgenavond samen te bespreken wat in het 

moderamen van 8 januari aan de orde moet komen. Wellicht kan ik ook het een ander verduidelijken of toelichten. 
 

Van onderstaande email heb ik voornamelijk de koppen gelezen, verder zal ik er geen kennis van nemen. Je zult 

(moeten) begrijpen, dat wat mij betreft deze email niet in behandeling zal worden genomen. Ik retourneer de email 

hierbij. Het moderamen heb ik ingekopieerd, zodat zij ook geïnformeerd zijn hierover. 
 

Misschien heeft een van de brs van het moderamen morgen gelegenheid aan te schuiven. 
 

Met broedergroet, 

KR-S2.1 

scriba2 
 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

From: G1 

Sent: Monday, December 29, 2014 12:32 PM 

To: KR1;G2;G3;KR-S2.1 

Subject: RE: Bijeenkomst liturgieverantwoordelijken

 

 

Beste KR1,  

Fijn dat je woord houdt. 

Zoals ik eerder al aangaf is het niet goed om de huidige zichtbare/voelbare problemen te versmallen tot de 

uitvoering bij de liturgie. Het lijkt me niet verstandig om de problemen daartoe te versmallen. Ook lijkt het me niet 

goed of nodig om KR2 en G4 te betrekken in deze problemen, omdat zij er geheel buiten staan en er waarschijnlijk 

ook nooit mee te maken krijgen, omdat onderstaande problemen zich alleen maar uiten bij mensen die over de 

invulling van diensten nadenken met inzet van jeugd en/of extra muziek.  

De lijst van geadresseerden heb ik veranderd. Ik heb scriba 2 toegevoegd, omdat het hier om kerkenraad 'smal' gaat, 

bovendien gaat het hier ook om 'pastoraat'. Als dat niet goed is, kan het uiteraard worden doorgestuurd.  

Hier een greep uit mijn moeite van de afgelopen tijd:  

- Lafheid: 

ergens in november heb ik aan KR3 verteld dat het jeugdcombo weer graag een keer wilde spelen en dat ik 

daaraan gehoor zou geven. Dat heeft geresulteerd in een bespreking op de kerkenraad over jeugddiensten (daar 

had ik het niet over gehad!) waaruit een aantal instructies voortvloeiden. Het komt er kortgezegd op neer dat alle 

dingen zoals gebed door jeugd, getuigenissen door jeugd enz. niet zijn toegestaan. Dit heeft me op een aantal 

punten geraakt. 1) De adressering van deze instructies is verkeerd, want dit hoort geen van alle bij 

begeleidingsactiviteiten; 2) Het is laf omdat datgene wat de afgelopen jaren zonder enig probleem is toegestaan 
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kennelijk toch niet zo fijn was; waarom heeft de kerkenraad dit nooit aan VP1 durven zeggen?; 3) Het wantrouwen 

wat hieruit spreekt vind ik heel erg demotiverend en beneemt mij elke vorm van spontaniteit in zo'n dienst; 4) Als 

er een verandering van beleid is, is het beter om dat met goede argumenten bespreekbaar te maken met 

betrokkenen.

 

De manier waarop dit is gegaan is kwetsend. Waar is dit wantrouwen op gebaseerd? Wat een 

verademing is dan BP1, waarmee gewoon eenvoudig overlegd kon worden. Iemand die ook na zo'n dienst afstapt 

op de jeugd en nog even iets weet te zeggen over hun inzet. Dat is een eenvoudige manier van zorgen voor jeugd, 

hiermee worden harten geraakt. Het doet meer goed dan een rijtje koude verboden ergens van 'bovenaf' die 

nergens op slaan. Ik ben boos om deze lafheid. 
 

- Ongeloofwaardigheid: 

Met het jeugdcombo ben ik ondanks het wantrouwen toch verder gegaan. Daarbij was ook G5 betrokken, hij zou 

het deel met koperblazers voor zijn rekening nemen. G6 is ook betrokken in de voorbereidingen van combo met 

zangers en voorlezers. De samenwerking verliep goed totdat G5 aangaf niet verder te kunnen vanwege 

onduidelijkheid die de kerkenraad (lees moderamen) liet bestaan over het wel of niet mogen preken van BP2. De 

beslissing werd aan KR4 gelaten. Deze gaf aan al zover te zijn met de voorbereidingen dat het voor hem onmogelijk 

was om zijn dienst nog te verplaatsen of te verruilen. In de weken daarna bleek uit mailwisselingen dat hij daarna 

zijn preek over zondag 9 en 10 van de HC nog heeft afgestemd met G7 die de week daarna preekdienst had. Die 

mailwisseling is veel mensen onder ogen gekomen met het verspreiden van de liturgie. Ik neem het de kerkenraad 

erg kwalijk dat hier ofwel de kerkenraad de echte reden verzwijgt ofwel KR4 niet eerlijk heeft gehandeld. In beide 

gevallen is het nodig dat de kerkenraad hier in alle eerlijkheid op terugkomt. Dit akkefietje begint een heel 

vervelend staartje te krijgen. 

Een ander  punt  wat mij raakte  was het gesprek  met jou. Je trok de conclusie  dat G5 een mail  had geschreven 

waar de honden  geen brood  van lusten , maar  later gaf je aan de mail  zelf nooit  gelezen  te hebben . Het is niet 

goed om conclusies  te trekken op basis van meningen  van anderen, ook al betreft dat kerkenraadsleden . Ik heb 

G5 nog niet eerder zo van slag gezien als de afgelopen weken en ik 'herken' dit gevoel. Pastoraal wordt hij aan zijn 

lot overgelaten.  

- Laksheid: 

Ondanks dat de kerkenraad vanaf begin december op de hoogte was van het feit dat G5 belemmerd werd in het 

spelen en dus niet meer de diensten zou spelen, heeft de kerkenraad geen enkele actie ondernomen. Op 21 

december heb ik de dienst van G5 waargenomen. Ook ben ik begonnen met het regelen van het komend

 

kwartaal, 

ondanks dat er geen verzoek is geweest. Organisten hebben vorig jaar al aangegeven dat een hoofdorganist/

aanspreekpunt soms gewoon nodig is, maar de kerkenraad heeft daarover anders besloten. Daarmee heeft de 

kerkenraad zichzelf dan ook een verplichting opgelegd. Hierin kan ook worden meegenomen dat het bij trouw- en 

rouwdiensten nodig is om een begeleider te regelen zonder er vanuit te gaan dat zoiets er vanzelf is. Ook dat is 

afgelopen maanden door mij opgepakt, maar het wordt niet eens gezien.  

- Ondankbaarheid: 

Ondanks het feit dat ik dit schooljaar al 3 diensten op het laatste moment heb opgepakt, is er niemand die namens 

de kerkenraad hier ook maar enigszins oog voor heeft. Dit irriteert. Mijn gaven worden niet met dankbaarheid 

ingezet, maar ze worden voortdurend misbruikt. Dat geldt ook voor het bezig zijn met de jeugd. Ik heb werkelijk 

geen idee of de kerkenraad hier blij mee is, of dat ik continu op mijn hoede moet zijn om binnen de instructies te 

handelen, omdat ik anders weer op m'n kop krijg. 

Zoals gisteren gewoon werd aangenomen dat er wel een organist zou zijn, was ronduit stuitend! Bovendien vond 

KR5 dat het ook wel a capella kon. 

Hoe denk je dat gisterochtend de dienst door mij is beleefd? Er is werkelijk niets positiefs blijven hangen door de 

bijzonder slechte start. Ik heb me schuldig gemaakt aan veel slechte gedachten over enkele kerkenraadsleden.  

- Talstelling jeugdouderlingen: 

Ondanks het feit dat er al enkele jaren door veel ouders wordt aangegeven dat het niet goed is om als uitgangspunt 

te nemen dat jonge mensen altijd geschikter zijn dan oudere broeders, heeft de kerkenraad dit toch weer terzijde 

geschoven. Bovendien is er geen enkele procedure die aangeeft dat er al voorafgaand aan de verkiezing onderscheid 

gemaakt mag worden tussen verschillende soorten ouderlingen. Twee argumenten om deze gang van zaken eens 

kritisch en eerlijk te belichten.  

- Ontbreken jeugdbeleid: 
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Inmiddels hebben we al jarenlang jeugdouderlingen. Sinds dit jaar is het voor het eerst merkbaar dat er iemand is. 

Het ontbreekt aan beleid, en men heeft ervoor gekozen om dit ook niet te maken. Dit is in een overleg met de 

jeugdleiders uitgebreid besproken en men zou zich daar dit jaar opnieuw voor inzetten. Ook is toegezegd dat er op 

een gestructureerde wijze naar een nieuwe methode zou worden gezocht. Van dit alles is tot op heden niets 

zichtbaar, het catechese jaar is inmiddels halverwege. 

 

- Angst: 

De afgelopen maanden lijken zich te kenmerken door beleid vanuit angst. Ik heb begrepen dat ook het wel of niet 

zingen van Sela-liederen onderwerp voor discussie kan zijn. Hiermee gaan we werkelijk jaren terug in de tijd. De 

inhoud van deze liederen overstijgt het gemiddelde opwekkingslied en is in alle gevallen 'gereformeerder'. Veel van 

deze liederen zijn overigens ook opgenomen in de opwekkingsbundels, dus het is maar de vraag of de kerkenraad 

daadwerkelijk weet waarover gesproken wordt. 

Ik twijfel niet aan de intenties van kerkenraad, helaas wordt er wel continu aan intenties van gemeenteleden 

getwijfeld. Dit is een hele slechte basis om met elkaar iets te kunnen doen tot Gods eer. 

 

- Inconsequent: 

In diensten van de afgelopen maand is er gezongen uit de E&R-bundel, er zijn opwekkingsliederen gezongen die niet 

zijn opgenomen in de canon, er is een dienst geweest zonder wet en zonder geloofsbelijdenis. Dit alles is zonder slag 

of stoot gebeurd en staat daarmee haaks op de strikte regels waaraan uitvoerenden zich moeten houden. Daar wil 

ik graag duidelijkheid over. 

 

- Gebrek aan liturgische kennis: 

Hoewel de kerkenraad, ongetwijfeld met de beste intenties, uit angst een en ander verbiedt en probeert te 

reguleren, is het toch mogelijk om op een liturgisch centrum 2 kruizen te plaatsen. Ik vind dit een storend gebrek 

aan zowel kennis van symboliek, als ook een ernstig tekort aan creativiteit. De gaten zijn mooi opgevuld, maar het 

maakt vooral zichtbaar dat we twee martelwerktuigen als versiering gebruiken. Aangezien iedereen er elke week 

naar moet kijken, is hier vooraf over nadenken toch wel een wens van me. Ik schaam me voor deze 'blunder', het 

maakt pijnlijk duidelijk dat we niet meer weten dat de ene Christus is opgestaan en de dood heeft overwonnen. 

 

- Onduidelijkheid over liturgiecommissie: 

Op dit moment is niet eens duidelijk of er een liturgiecommissie bestaat. De taak van deze commissie is afgelopen 

jaar nogal ingeperkt, en bovendien zijn er nog geen activiteiten waarneembaar bij de taak die deze commissie 

duidelijk heeft meegekregen: het beoordelen en de manier van invoeren van de nieuwe liedboekbundel. Het wel of 

niet voortbestaan van deze commissie laat al meer dan een half jaar op zich wachten, is hier desinteresse van de 

kerkenraad zichtbaar? 

 

Kortom, het gaat hier over het handelen van de kerkenraad. Over het zo effectief mogelijk demotiveren van 

gemeenteleden. 

Het gaat niet om afspraken die op uitvoerend niveau zijn gemaakt, dat loopt onderling goed. 

Betrek hier mensen bij die betrokken zijn bij het initiëren van activiteiten. Misschien een goed idee om iedereen die 

de kerkenraad als 'dwars' of 'eigenzinnig' (maar toch nog steeds meelevend) wegzet toch een keer te betrekken in 

de manier waarop leiding wordt gegeven aan deze gemeente. Isoleer de afgelopen maand niet van wat er nog meer 

speelt. 

Ga gewoon eens na welke gemeenteleden het afgelopen halfjaar zich niet mochten ontplooien en daarvoor geen tot 

weinig argumenten hebben gekregen. 

Ik weet van G6 dat ook hij graag een gesprek aangaat. Zo weet ik dat van meer mensen, maar dan heb ik iets meer 

tijd nodig om te weten of ze hierin betrokken willen worden. 

Onze gemeente is ziek. Dat uit zich ook in het feit dat slechts 60% van de gemeenteleden het avondmaal nog 

bezoekt. Dat uit zich in gemeentevergaderingen die niet bezocht worden. Dat uit zich in financiën die maar niet op 

orde komen. Dat uit zich in jeugd en jong-volwassenen die gewoon stilletjes vertrekken. Dat uit zich in het feit dat 

discussies niet worden gevoerd, maar alleen maar worden gesmoord. Dat uit zich in de vele blanco stemmen bij 

verkiezingen. Dat uit zich in het zeer ongevoelig omgaan met mensen die tot in hun geloof worden belemmerd door 

de houding van de kerkenraad. Dat uit zich in het veto-recht van kerkenraadsleden bij talstellingen, waardoor 

mensen de conclusie trekken 'kennelijk niet in het plaatje te passen'. Uitleg op dat punt blijft achterwege, dus je 

krijgt alleen maar meer van hetzelfde. Dat uit zich in het ontbreken van zelfreflectie bij de kerkenraad, zowel in het 

verleden als in het heden. 
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Tot slot, 8 januari is op een donderdag, dat is voor mij een avond waarop ik werk. Ik zou graag zien dat er een 

datumprikker wordt rondgestuurd. 

 

 

Hartelijke groet, 

 

G1 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: KR1
Verzonden: zondag 28 december 2014 22:31 

Aan: G2; G1; G3; KR-N1 

CC: KR-P1 

Onderwerp: Bijeenkomst liturgieverantwoordelijken 
 

Moderamen, G3 en G1, 

In de afgelopen weken zie ik rond de verzorging van de liturgie in onze erediensten zich een onwenselijke situatie 

aftekenen die kennelijk al wat langer bestaat . Voor een aantal liturgiebetrokkenen en verantwoordelijken is het de 

wens om in een bredere samenstelling het gesprek met elkaar aan te gaan om rust en duidelijkheid te krijgen. Ons 

gezamenlijke aandeel in de dienst aan God vraagt vreugde, enthousiasme en een feestgevoel, zowel bij 

verantwoordelijken als bij uitvoerenden. Daar ontstaat mijn zorg en wat mij betreft is dat punt al voldoende om 

verder te praten. Ik begrijp dat er meer is. 
 

Ik zou graag een dergelijk gesprek willen regelen. 
 

Om eerst duidelijk te krijgen wat er besproken moet worden zou ik per groep willen vragen wat er op de agenda zou 

moeten komen. 

G1 wil jij vanuit de organisten inventariseren wat de onderwerpen / agendapunten dan zouden moeten zijn?  Per 

onderwerp graag kort de motivatie aangeven. 

G3, wil jij dat voor de Liturgiecommissie doen?
 

KR-N1, wil jij deze vraag op de agenda van het moderamen zetten? 
 

Als datum voor het gesprek wil ik het volgende voorstel doen: 8 januari 2015 om 20.00 in de kerk. 

Het moderamen is dan voltallig aanwezig en ik hoop dat afgevaardigden van liturgiecommissie en coördinatoren ook 

kunnen. G2 heb ik uitgenodigd vanwege zijn zicht op afspraken gemaakt in het verleden. Ik wil de groep niet al te 

groot maken maar denken jullie dat anderen een bijdrage moeten hebben dan sta ik daar voor open.
 

Ik hoor het 

graag.  

 

met hartelijke broedergroet 

KR1 

contactpersoon liturgiezaken Kerkenraad 
 

 




