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Verslag gesprekken G1 & G6 met KR1 & M1 
 

Aanleiding: 

KR1 vraagt in zijn emailbericht d.d. 28 december 2014 aan G1 (namens organisten) en G3 (namens 

liturgiecie) om onderwerpen aan te dragen rondom de verzorging van de liturgie in de erediensten. Dit 

naar aanleiding van recente zorgelijke ontwikkelingen hieromtrent. KR1 stelt voor in bredere 

samenstelling, samen met moderamen, een gesprek te arrangeren. Een cc van dit bericht is tevens 

verzonden aan G2 en moderamen (KR-P1). 

G1 reageert op deze oproep per email d.d. 29 december 2014 en draagt een behoorlijk aantal 

onderwerpen aan. De toonzetting van deze email is meer dan scherp, KR1/M1 lichten toe dat door het 

negatief woordgebruik en de op een aantal punten veronderstelde liefdeloze opzet van kerkenraad/

moderamen de email zijn doel voorbij kan schieten. Duidelijk is in ieder geval dat er verdriet en 

teleurstelling spreekt uit deze email en onbegrip voor de wijze waarop kerkenraad/ moderamen tot op 

heden om zijn gegaan met de onderwerpen zoals genoemd in het emailbericht. G1 stuurt een cc aan de 

scriba die over het pastoraat gaat, omdat ze zich ernstig zorgen maakt over de kille manier van reageren 

richting G5. De eerste drie aangeleverde punten (uit haar email) maken ook een duidelijke koppeling 

met wat er rondom G5 speelt. 

KR-S2.1 reageert op 29 december 2014 richting G1 op haar email en doet een oproep om hierover in 

gesprek te gaan, de inhoud van de email wil hij niet in behandeling nemen gelet op de toonzetting. 

KR-S2.1 stuurt cc van dit bericht aan voltallig moderamen en enkele anderen. 

G1 reageert op het emailbericht van KR-S2.1 op 29 december 2014 door aan te geven deze reactie niet 

te begrijpen

 

omdat ze (zoals gevraagd) discussiepunten aanlevert voor een komend gesprek. De mail is 

niet bedoeld voor bespreking binnen moderamen of KR. Bespreken van zorg lijkt dus niet mogelijk, een 

gesprek daarover heeft dan ook geen zin. 

G6 stuurt  op 30 december  2014  eveneens  een email  waarin  hij aanhaakt  op de door  KR1 verzonden 

uitnodiging voor een gesprek tussen liturgieverantwoordelijken en moderamen. Wil graag bij dit gesprek

 

aanwezig zijn aangezien ook hij zorgen ziet/constateert rondom dit onderwerp. 

G8 belt op zaterdag 3 januari KR-S2.1 omdat in huize   G1 de  nood  inmiddels  wel  erg  hoog  is.  Hij  geeft

 aan  dat  het  nodig  is  een  gesprek  te  hebben  over  de  ‘behandeling’  die  G1  heeft  gekregen.  Als  reactie

 daarop  belt  KR-P1  met  het  aanbod  om  als  moderamen  met  G1  te  spreken  over  de  vorm  van  de  mail

 

en

 per  se  niet  over  de  inhoud.  G1  weigert  dit  ‘aanbod’  omdat  het  volgens  haar  een  ongelijkwaardig  

gesprek is en er opnieuw geen aandacht is voor de inhoud. Ze verwoordt dat dit een herhaling is van 

wat er bij G5 vooral fout is gegaan. KR-P1 vindt het jammer dat het aanbod wordt afgeslagen en zegt 

dat verdere consequenties voor haarzelf zijn. 

Van bovenstaand emailverkeer is melding gemaakt in KR smal op 5 januari 2015. Daaruit is het voorstel 

gekomen om KR1 (contactpersoon liturgiecie) en M1 (moderamenlid), met vol mandaat en als 

afgevaardigden van kerkenraad en moderamen, in gesprek te laten gaan met G1 en G6. Doel van dat 

gesprek is: 1) bespreken inhoud emails en 2) bespreken toonzetting/vorm email G1. M1 heeft dit 

voorstel telefonisch afgestemd met G1 en G6 die beiden bereid waren hieraan hun medewerking te 

verlenen.  
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Toelichting bij gespreksverslag: 

De gesprekken met G1 en G6 hebben plaatsgevonden op 14 januari 2015 en 2 februari 2015. 

Onderstaand verslag van de gesprekken is afgestemd met G1 en G6 en is daarmee vastgesteld en 

goedgekeurd door de aanwezigen tijdens de gesprekken. Dat is van belang aangezien dit gespreks-

verslag ingebracht zal worden in het moderamenoverleg op 19 februari 2015 door M1. Dit zal dan het 1
e
 

moment van terugkoppeling zijn richting moderamen, er is immers afgesproken dat gedurende de tijd 

dat er gesprekken gevoerd worden er geen (tussentijdse) terugkoppeling gedaan zal worden aan 

kerkenraad/moderamen. 

Gespreksverslag: 

De gesprekken hebben plaatsgevonden bij G1 thuis (14 januari) en G6 thuis (2 februari). Beide avonden 

zijn begonnen met het lezen uit de Bijbel (KR1) en de avonden zijn afgesloten met gebed 

(M1). We hebben onderling uitgesproken dat we als fundament voor de gesprekken de liefde tot elkaar, 

naar het voorbeeld van Christus, als vertrekpunt zullen hanteren. We zijn als broeders en zusters aan 

elkaar gegeven binnen de gemeente en mogen ons daarbij, ieder met zijn/haar gaven en talenten, 

dienstbaar opstellen tot eer van God en tot opbouw (onderlinge verbondenheid) van Zijn gemeente. Dat 

we daarbij allemaal verschillend zijn is een duidelijk gegeven maar mag op zichzelf zeker geen obstakel 

zijn hiervoor. (‘’we zijn alle leden van 1 lichaam, de hand kan niet zonder de voet en het oog niet zonder 

het oor’’). Bij verscheidenheid aan mensen hoort ook de verscheidenheid aan geloofsbeleving. Ook dat 

is een aspect waar we, willen we een verbonden gemeente zijn, ruimte en gelegenheid voor moeten 

bieden om zo ieder zijn of haar plek te geven binnen de gemeente. 

De gesprekken zijn in goede harmonie verlopen waarbij we vooral hebben geluisterd naar elkaar en 

inzicht in elkaars standpunten hebben geprobeerd te krijgen. Hoe komt het dat de email van G1 juist zo 

geformuleerd is, welk verdriet schuilt hier achter en waar wordt dat door veroorzaakt. Wat gaat er fout 

vanuit kerkenraad/moderamen en hoe kunnen we hier van leren door zelfreflectie toe te passen? Hoe 

komt het dat een moderamen in het reageren KR1 passeert? Het kan zo zijn dat kerkenraad/

moderamen vanuit goede intenties handelt, maar als de uitwerking van die goede intenties toch onrust

/wantrouwen/verdriet/teleurstelling teweeg brengt, dan mag/moet er lering getrokken worden hieruit 

en zal kerkenraad/moderamen qua communicatie/houding en beleid waar nodig een wezenlijke 

verandering door moeten voeren. 

Over alle aangeleverde punten is inhoudelijk doorgesproken. Op elk punt bestaat zorg over het volgens 

G1 (niet) handelen van de kerkenraad. Het wordt tijdens de gesprekken verder duidelijk dat er zowel in 

beleidsmatige als in communicatieve zin duidelijk dingen scheef gaan die (wederom) tot verdriet en 

uiteindelijk zelfs wantrouwen bij de betrokken personen leiden. 

Gemeenteleden die zich enthousiast in willen zetten voor de gemeente (lees: is geloofsbeleving) maar 

door kerkenraad/moderamen op grond van oneigenlijke argumenten en zonder goede uitleg/toelichting 

al op voorhand teruggefloten worden en daarmee gedemotiveerd achterblijven. Beleid/instructie 

omtrent wat wel/niet kan in liturgie lijkt of niet (compleet) aanwezig of misschien wel aanwezig maar 

niet gehanteerd en/of uitgevoerd te worden. Moderamen dient zich te houden aan eerder vastgesteld 

beleid en zich niet te mengen in de praktische uitvoering daarvan, daar is immers de liturgiecommissie
 

en de contactpersoon vanuit kerkenraad mee belast. 
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Op het moment dat niet duidelijk is binnen welke kaders de uitvoerende zijn/haar taken invult en deze 

uitvoert komt deze daarmee in een kwetsbare positie, want hij/zij wordt niet ‘beschermd’ door duidelijk 

beleid vanuit kerkenraad waarbinnen hij/zij haar taken uit kan voeren. Gevolg: de persoon wordt er op 

aangesproken in plaats van de (verantwoordelijke) kerkenraad.  

In communicatieve zin is een voorbeeld de reactie van KR-S2.1 op de email van G1, het telefoongesprek 

daarna van KR-P1 richting G1 (alleen vorm is bespreekbaar). Het wordt ervaren als een ‘kille’ reactie. 

Ook het (ongevraagd/zonder overleg) doorsturen/verspreiden van emailberichten onder bredere groep 

dan de oorspronkelijk aangeschrevenen is een voorbeeld van ondoordachte communicatie. G1 geeft aan 

dat dit alles haar zwaar beschadigd heeft, mede ook omdat haar persoon nu binnen de bredere groep 

besproken is zonder daar zelf bij aanwezig te zijn en er dus geen mogelijkheid was voor haar om bij die 

bespreking toelichting/input te verstrekken. Daarnaast speelt de  snelheid van reageren een rol. Het 

wekenlang ‘stil’ blijven vanuit moderamen/ kerkenraad is funest voor de persoon in kwestie. Het voedt 

in ieder geval de gedachte niet serieus genomen te worden en/of weggezet te worden als ‘daar heb je 

hem/haar ook weer’.  

Daar waar iemand vanuit verdriet en zorg richting kerkenraad/moderamen communiceert zal opvolging 

daarvan in inhoudelijke en zeker ook pastorale zin ‘per ommegaande’ plaats moeten vinden. We zijn 

toch begaan met onze broeder of zuster? Dan kan het toch niet stil blijven als die aangeeft beperkt te 

worden in geloofsbeleving en onderlinge verbondenheid?  

Verder bespreken we tevens dat het beleid van kerkenraad/moderamen ten aanzien van diverse zaken, 

waaronder jeugd en liturgie, niet consequent is en gestuurd lijkt te worden uit: 

- angst? (voorkomen dat er dingen gebeuren waar ‘men’ wat van kan gaan zeggen), 

- onduidelijkheid? (geen afbakening van beleid/instructies waar commissies mee aan het werk gaan), 

- de waan van de dag? (eerder gemaakte afspraken/instructies worden overruled en niet in 

besluitvorming betrokken); 
- individuen? (interpretatie van individuen lijkt soms maatstaf te zijn in besluitvorming/uitwerking 

van afspraken); 

- alleenheerschappij? (besluitvorming zonder raadplegen van terzake deskundige personen en/of 

zonder overleg met betrokken personen); 

- te grote ‘bemoeizucht’? (ondanks aanwezige commissies met verantwoordelijkheid worden 

besluiten genomen/communicatie gedaan zonder die commissie daarin te betrekken). 

Bovenstaande zaken geven in ieder geval voeding aan de door G1 verwoorde uitspraak in haar email: ‘

het zo effectief mogelijk demotiveren van gemeenteleden’. En hoewel dat uiteraard nooit de intentie zal 

zijn vanuit kerkenraad/moderamen is deze boodschap wel dusdanig confronterend dat het aangeeft dat 

er een groot gat kan zitten tussen ‘de intentie waarmee’ en ‘hoe het wordt ervaren’ aan de andere kant. 

Dat op zichzelf is al voldoende aanleiding voor zelfreflectie binnen functioneren kerkenraad/

moderamen. 

Op concrete onderdelen zijn door KR1 en M1 al excuses gemaakt richting G1 en G6 over hoe dingen 

gelopen zijn en zijn er ook voorgestelde vervolgmaatregelen besproken. Toch blijft het daarmee 

onbevredigend voor in dit geval met name G1, het vertrouwen is geschaad en het is niet voor het eerst 

dat toezeggingen niet nagekomen zijn. G1 geeft aan dat het ook niet voor het eerst is dat een 

vertrouwelijke email zonder overleg wordt doorgestuurd aan anderen. Het is ook niet voor het eerst dat 

iemand naar haar zeggen wordt geïsoleerd en buitengesloten van de gemeente.  
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G1 geeft aan daarom een persoonlijk  excuus te verwachten van KR-S2.1 en KR-P1 omtrent hun 

inhoudelijke communicatie rondom de emailwisseling die aanleiding was voor deze gesprekken. 

Daarnaast zullen er ook vanuit deze gesprekken aanbevelingen gedaan moeten worden richting 

kerkenraad/moderamen. Het is vervolgens aan kerkenraad/moderamen of  en hoe men deze 

aanbevelingen ter harte wil nemen en hoe men dit gaat toepassen in beleid en praktijk. Deze 

aanbevelingen worden later in dit document opgesomd. 

Door KR1 en M1 is als duidelijk punt van aandacht/advies richting G1 opgemerkt dat de toonzetting/

vorm van haar email er juist voor kan zorgen dat daardoor het gewenste doel voorbij wordt geschoten. 

Op het moment dat ‘men’ in dergelijke bewoordingen wordt aangesproken zal men zich in 1
e  instantie 

vooral aangevallen voelen en daardoor niet direct de inhoud beoordelen maar de manier waarop het 

wordt gecommuniceerd. Het schiet daarom zijn doel voorbij omdat er dan geen inhoudelijke reactie 

komt maar een oppervlakkige reactie over woordkeus/toonzetting. Daar waar aan 

kerkenraad/moderamen gevraagd wordt aandacht te hebben voor liefdevolle communicatie mag dat 

andersom toch ook gevraagd worden van G1 c.q. gemeenteleden in het algemeen. G1 geeft toe dat 

de email scherp is qua woordkeus maar zegt ook dat dit zijn oorzaak vindt in het telkens  niet gehoord 

worden enerzijds en het daardoor ook oplopen van verdriet/onvrede (ook uit het verleden) 

anderzijds. We komen ten aanzien van het punt woordkeus/toonzetting niet helemaal op 1 lijn met 

elkaar, er blijft verschil van mening over bestaan.

Ten aanzien van haar taken (catechisatie en invulling liturgie/muzikale activiteiten) heeft G1 eerder 

aangegeven deze tijdelijk neer te zullen leggen. G1 licht dit als volgt toe: het al jarenlang ontbreken van 

ruimte en vertrouwen bij het uitoefenen van haar taken en bij het inzetten van haar kunnen en kennis 

maken het haar onmogelijk nog binnen de diensten actief te zijn.  De mogelijkheid om onbekommerd en 

met liefde de Heere te mogen dienen met gekregen gaven wordt telkens opnieuw afgenomen.  Deze 

moeiten, met daaraan voor het hele gezin gekoppeld de vraag of zij nog wel binnen deze gemeente lid 

kunnen blijven, maken het voor G1 niet mogelijk om op een juiste manier invulling te geven aan deze 

taken. Hier is gezamenlijk over doorgesproken en ook gezamenlijk de conclusie getrokken dat het 

voorlopig goed is, voor zowel G1 zelf als ook voor de belijdenis- catechisanten, wanneer zij deze taken 

nu nog niet hervat. Er zal eerst sprake moeten zijn van herstel van vertrouwen voordat invulling van 

deze taken weer aan de orde kan komen.  

Aanbevelingen: 

-
 

Verslag van dit gesprek, met name de aanbevelingen, wordt ingebracht door M1 in moderamen 

19 februari 2015, en zal daarna ook nog besproken worden in kerkenraad. Daarna volgt 

terugkoppeling hiervan door KR1/M1 aan G1 en G6. 

-
 

Liturgiezaken: KR1 brengt het moderamen op de hoogte van de afspraken die er zijn (eerder 

aangenomen voorstel KR6/G2). Hij gaat daarnaast ook in gesprek met liturgie-

verantwoordelijken; 

-
 

Communicatie kerkenraad/moderamen: sneller acteren, meer/echt betrokken zijn, meer 

transparant zijn en naast inhoudelijk reageren ook juist aandacht hebben voor pastorale zorg die bij 

de persoon in kwestie (gelijktijdig) nodig kan zijn, nog even los van/of vooruitlopend op een 

inhoudelijke reactie. 

-
 

Er mag tevens een eenduidige communicatie worden verwacht die gebaseerd is op 

beleid/gezamenlijke afspraken en dus niet op ‘persoonlijke inbreng’ van moderamenleden. Daar 

waar zaken fout gelopen zijn moet dit ook open en transparant gecommuniceerd worden aan 

betrokken personen en moet lering getrokken worden;
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-       Kerkenraad /moderamen : Er is sterke behoefte  aan geestelijke  leiding. Volgens G1 ontbreekt  die. 

Daarin  onderscheidt  een kerkelijke  leiding  zich immers  van een bedrijfsmatige . Het gaat om het 

verschil tussen ‘gezag en macht’. 

- Kerkenraad zal ruimte moeten bieden, en dat ook willen faciliteren, aan de verscheidenheid van 

geloofsbeleving die gemeenteleden hebben en daarmee ook op hun manier willen invullen. Dat 

moet zich uiten in daden en niet blijven steken in voornemens; 

- Beleid kerkenraad: heldere argumentatie en bijbehorende communicatie omtrent besluitvorming 

(transparant zijn). Daar waar relevant betrokken personen betrekken/raadplegen alvorens tot 

besluitvorming te komen. Indien besluitvorming betrekking heeft op onderwerp dat qua uitvoer 

gedelegeerd is aan commissie, deze commissie in vroeg stadium raadplegen en daarmee betrekken 

bij besluitvorming; 

- Moderamen: terughoudend zijn in onderwerpen behandelen die thuis horen (en afgehandeld 

kunnen worden mits duidelijk beleid/instructies voorhanden zijn) bij commissies; 

- Er lijkt steeds gezocht te worden naar het gelijk/verklaarbaarheid van reacties etc, in plaats van 

naar het in liefde omkijken naar de ander. 

- Aan de slag gaan met genoemde aandachtspunten uit de mail. G1 is bereid deze nog een keer ‘

netjes’ te verwoorden, zodat ze wel geschikt zijn voor een KR-bespreking. 

Concluderend zou de aanbeveling als volgt weergegeven kunnen worden: in al het werk dat binnen 

kerkenraad/moderamen plaatsvindt moet het discipel van Christus zijn voorop staan. We zijn 

instrumenten in Zijn hand met een opdracht naar de gemeente waarbinnen we als ambtsdragers (is 

verantwoordelijkheid) zijn aangesteld. Wanneer we de liefde van Christus altijd voor ogen hebben en 

goed tot ons door laten dringen, dan mogen en moeten we vanuit dat besef aan het werk binnen de 

gemeente. 

Dat bepaalt dan per definitie ons handelen en bepaalt ook onze benaderingswijze van onze broeders en 

zusters, hoe verschillend die ook kunnen zijn. Juist vanwege de verscheidenheid binnen de gemeente is 

de roep om onderlinge verbondenheid des te groter, de kerkenraad/het moderamen heeft daarin een 

voorbeeldfunctie en bovendien een stimulerende/faciliterende rol. Geef ruimte aan geloofsbeleving van 

ieder gemeentelid en stimuleer/activeer daarmee ook uiteindelijk het belangrijkste en enige fundament 

voor onze onderlinge verbondenheid: ons geloof in onze Verlosser en de liefde voor Hem. Vanuit die 

liefde zijn we ook oprecht betrokken en begaan met onze naaste, met onze broeders en zusters die Hij 

op onze weg heeft geplaatst. 

We zijn aan elkaar gegeven om Zijn naam groot te maken, besef dan dat we rijk gezegend zijn binnen 

onze gemeente met broeders/zusters die met hun talent en gaven zich op veel terreinen juist daarvoor 

in willen zetten. Bij dat alles weten we ons klein en afhankelijk van de werking van Zijn Geest in ons, we 

bidden samen in verbondenheid om wijsheid en kracht bij alles wat we doen en alles wat we zeggen. 

 

Definitie versie opgesteld d.d. 18 feb 2015

M1 

 




