
Van: G1 
Verzonden: woensdag 25 februari 2015 13:32 
Aan: M1 
Onderwerp: RE: meedenken? 
 

Beste M1, 
 
Fijn dat je het niet als bemoeizucht ziet. We snappen ook de haast die je hebt. In de bijlage heb ik 
een en ander op papier gezet, ik hoop dat je er wat aan hebt. Wij leveren alleen maar input, dus het 
hoeft niet 1 op 1 terug te komen in een tekst. Laat alsjeblieft ook ongenoemd dat je input hebt 
gekregen van ons. In de bijlage sta ik achtereenvolgens stil bij doelstelling van dit agendapunt van de 
KR op 2 maart (kort bij aanleiding), daarna bij manier waarop en inhoud van een eventueel excuus, 
daarna heb ik uitgewerkt hoe je met nieuwe doelen (die o.i. een plek moeten krijgen meteen na de 
spijtbetuiging) kunt gaan werken. Ik heb geprobeerd het niet al te idealistisch te laten zijn. Ik heb 
alles ook nog aan G8 laten lezen en volgens hem zit alles wat we hebben besproken er wel aardig in.

 
 Hartelijke groet,

 
 G1

 
(ook namens G8)

 
 



KR 2 maart 2015   Agendapunt spijt/excuus 

 

Doelstelling: de gehele KR laten inzien dat een excuus richting gemeente op z’n plek is 

 

Om inzicht te krijgen in de noodzaak is het ws. nodig om kort een aantal recente aanleidingen te 

schetsen. Daarbij kun je bv. aandacht geven aan het feit dat er geen plek is om zorgen (bv. jeugd, 

andere invulling catechese, talstelling, beleid, andere vormen voor initiëren van verbondenheid 

zoeken, huidige structuur voldoet niet meer, ontbreken van liefde in het afhandelen van ‘zaken’) echt 

neer te leggen, omdat de geijkte kanalen ‘verstopt’ zitten. Initiatieven van kerkleden op allerlei 

terreinen worden met wantrouwen begroet. Er is geweigerd pastoraat te verlenen wanneer daar om 

gevraagd werd. De willekeur van de waan van de dag zorgt voor veel onrust bij leden die zich al jaren 

inzetten. Er is ook sprake geweest van oneerlijk handelen. Dat heeft ervoor gezorgd dat kerkleden 

allergisch gereageerd hebben en vervolgens onbegrip en stilzwijgen tegenkomen. Het kan ook 

duidelijk gemaakt worden dat dit voor betrokkenen al jarenlang speelt. Betrokkenen voelen zich 

buitengesloten/onveilig, ook omdat ze gespreksonderwerp zijn waar dat zeker niet gewenst is. Nadat 

betrokkenen dit hebben verwoord in bepaald niet malse mails wist de KR/moderamen niet meer hoe 

er kon worden gehandeld en werd het bestaande gedrag gehandhaafd, waardoor een en ander 

verergerde. 

 

 

Manier waarop:  a. de gehele KR tijdens of na een eredienst 

   b. alleen de preses doet namens de KR een spijtbetuiging 

   c. per brief in elk postvak 

   d. in het kerkblad 

 

Manier a heeft jouw voorkeur, wellicht voldoet ook plan b. Zowel a als b moeten wel gevolgd worden 

door een korte terugblik in het kerkblad vanwege alle kerkleden die tijdens zo’n dienst ontbreken. 

Het is wellicht ook goed dat mensen die zich overdonderd voelen door het gebeuren de hoofdlijnen 

nog eens rustig kunnen nalezen. Het heeft de voorkeur dat zoiets ‘uit het hart’ komt, maar er zal 

zorgvuldig adhv een aantal kernwoorden met de inhoud moeten worden omgegaan. 

 

 

Inhoud excuus 

 

Mogelijke voorwaarden aan de inhoud van een excuus: 

Niet: -      te vaag en te algemeen 

- Namen noemen 

 

Wel:  -      gemaakte fouten benoemen  

  Zie stukje bij doelstelling, benoem alleen de meest schrijnende 

- Aangeven hoe de KR wel verder wil 

Zie hieronder bij nieuwe doelen 

- De gemeente vragen hierin te ondersteunen door gebed en inzet 

Het moet niet een kerkenraadsdingetje worden, de hele gemeente mag om inzet 

gevraagd worden. Vraag mensen om activiteiten te ontplooien die gericht zijn op het 

zoeken van verbondenheid (zowel in als ook buiten de gemeente), daar is ook een 

tijdsinvestering voor nodig. Vraag mensen of ze iets kunnen opgeven van alle drukke 

bezigheden. Maak de gemeente mee-verantwoordelijk. 

 

(Extra 



Naast het maken van een excuus richting gemeente is het nodig dat er een gesprek komt tussen 

moderamenleden  en G5/G10 en G1/G8. Voor mij geldt dat een excuus richting gemeente zijn 

waarde verliest als er daarnaast richting ons geen gesprek op gang komt.) 
 

Nieuwe doelen 

 

Mogelijke nieuwe doelstellingen KR adhv een SMART-model: 
 

Specifiek 
 

Wij willen als KR van de GKv te WP1  de  gemeente  leiden  naar  een  situatie  waarin  alle  leden  zich  

veilig voelen en geborgen voelen. Het is nodig om daartoe te zoeken naar manieren om de 

verbondenheid positief te stimuleren en elkaar daarnaast ook ruimte te geven voor het op 

verschillende manieren beleven en ervaren van het geloof. We willen hierin de gehele gemeente 

betrekken en we vragen de gemeente ons actief te ondersteunen in onze zoektocht. We willen laten 

zien dat we vertrouwen hebben in gemeenteleden die we taken hebben toevertrouwd.  
 

Doel KR: handelen vanuit liefde en vertrouwen 

Doel gemeente: actieve inzet om verbondenheid te bevorderen (binnen en buiten gemeente) 
 

We willen leren van de ervaringen van de afgelopen tijd en dit verwerken in concrete te nemen 

stappen. Dit kan meewerken aan het zijn van een bloeiende gemeente die God daarvoor de eer 

geeft. 
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