Voorstel tbv kerkenraad 22 juni 2015 inzake vervolg G8 + G1

1. Hoe is besluitvorming kerkenraad over het wel of niet mogen uitoefenen van functies door
G1 tot stand gekomen?
Op basis van raadplegen van notulen en overige ter beschikking staande informatie komen
wij tot de conclusie dat er vanuit kerkenraad geen besluit genomen is hieromtrent. G1 heeft
in 1e instantie zelf aangegeven haar taken/functies neer te leggen (Januari 2015),
daarna is dit onderwerp niet meer aan de orde geweest binnen de kerkenraad. In ieder geval
niet in die zin dat het onderwerp geagendeerd is geweest als zijnde een onderwerp waar ook
besluitvorming over plaats zou moeten vinden.
 Hierover is uitleg/communicatie vereist richting G8 + G1
2. Is besluitvorming over het wel of niet mogen uitoefenen van functies door G1 alsnog
gewenst?
Het is aan de kerkenraad om deze vraag te beantwoorden.
KR-P1 heeft u per email d.d. 12 juni jl. reeds voorzien van een schrijven onder de titel
“Reflectie” waarin hij aan u zijn standpunt heeft duidelijk gemaakt.
Wij stellen u voor juist geen besluit te nemen over dit onderwerp. Het nu formeel besluiten
tot het opleggen van een verbod op uitoefenen van haar functies is een ‘strafmaatregel’ die
niet met goede/bijbelse argumenten is te onderbouwen. Wij adviseren u om de
keuze/beslissing van het wel of niet uitoefenen van haar functies aan G1 zelf over te laten,
en daarmee haar ook zelf de vraag te laten beantwoorden op welk moment zij bij haarzelf
ruimte heeft gevonden en mogelijkheden ziet om die functies onbezwaard weer uit te gaan
oefenen.
Wel stellen wij voor om aan G1 het advies mee te geven , op het moment dat zij beslist
haar functies weer uit te gaan oefenen, dat zij daar waar bij die uitoefening knelpunten/
problemen ontstaan ze deze niet moet opkroppen maar direct bespreekbaar moet maken
. Voor wat betreft haar functie als jeugdleidster richting br. KR7 en voor wat betreft haar
functie als litugie-coordinator richting br. KR1.

3. Verdere afhandeling van de nog openstaande vragen G8 + G1
In het verslag van G8 en G1 op de vergadering van 1 juni jl. roepen G8 en G1 op tot
zelfreflectie binnen moderamen en kerkenraad. Wij adviseren u deze oproep tot
zelfreflectie als input mee te geven aan de broeders KR2 en D1 en hen daarbij te
verzoeken één en ander (vertaald in concrete aandachtsgebieden) terug te laten komen
op de ambtsdragersdag in het najaar van 2015.
Verder adviseren wij u om aan 3 ambtsdragers te vragen of zij de verdere afhandeling en
communicatie richting G8 + G1 (en hun gezin) willen verzorgen. Deze ambtsdragers dienen
goed op de hoogte te zijn van de voorgeschiedenis maar niet zelf in de ontstane escalatie ‘
onderwerp van gesprek’ te zijn geweest. Ons voorstel is de broeders KR6, KR9 en M1
hiervoor te vragen.
Deze 3 broeders krijgen vol mandaat van de kerkenraad om de volgende vragen/punten (op
zo’n kort mogelijke termijn) af te handelen richting G8 en G1 en hun gezin:
 Welke stappen zijn er nog nodig vanuit kerkenraad om tot volledig herstel van
vertrouwen tussen kerkenraad en G8 + G1 te komen;
 Wat mag daarbij gevraagd en verwacht worden van G8 en G1 zelf;
 Daarbij zeker ook aandacht voor de kinderen van G8 en G1;
 Een oproep aan KR-P1 en G1 om op persoonlijke basis eveneens tot wederzijds
herstel van vertrouwen te komen (de ruimte daarvoor ontstaat nadat de eerste 3
punten zijn afgehandeld).
Richting G5 kunnen deze 3 ambtsdragers dezelfde route bewandelen.
Tot nadere toelichting altijd graag bereid.
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