
Verslag gesprekken met G8  en G1.  

 

Op 27 juni en 8 juli jl. heeft de kerkenraadscie (M1, KR9 en KR6) gesproken met G8 en G1
 

. In dit rapport doen 

we kort verslag van beide gesprekken en geven we aan welke vervolgstappen en acties genomen zijn en welke 

nog aandacht verdienen. G8 en G1 hebben het verslag vooraf gelezen en kunnen zich in grote lijnen vinden in 

inhoud en voorgestelde acties.     

Gesprek op 27 juni jl.  

Positief gesprek waarin beide partijen er blijk van geven actief te willen werken aan herstel van verhoudingen 

en waarin beide partijen erkennen fouten te hebben gemaakt en willen leren van wat is voorgevallen.  

Gesprekspunten  

- M1/KR9/KR6 lichten de besluiten toe (zie bijlage A) die de KR op 22 juni jl heeft vastgesteld. De 

gezamenlijke conclusie is dat deze besluiten onduidelijkheden mbt besluitvorming over functies 

wegnemen en dat deze besluiten goede openingen bieden voor herstel van verhoudingen. 

- We hebben gezamenlijke werkafspraken gemaakt (zie bijlage B)  

- In het gesprek hebben we met name stilgestaan bij:   

.  interacties tussen moderamen en G1 betreffende liturgische zaken (hier begon het  
mee)

 

. de escalatie van het conflict  

.  gemis aan pastorale zorg  

.  vertrouwelijkheid van informatie  

.  leiding geven door de kerkenraad   

Leerpunten   

- Voorkom opbouw frustraties: bespreek zaken wanneer ze opkomen (G1), reageer snel en open (KR 

en G1), hou je aan afgesproken werkwijze mbt muzikale ondersteuning erediensten (KR),  

- Voorkom escalatie: geen scherpe e-mails (G8/G1), eerst aandacht voor inhoudelijke kritiek (KR), 

open houding naar elkaar toe (KR en G1),  oefen je in mildheid, geduld en ruimhartigheid (KR/G1) 

- Pastorale zorg: gezamenlijk besef dat pastorale zorg door ambtsdrager in tijden van spanning tussen 

gemeentelid en KR moeilijk is, overweeg inschakeling van gemeenteleden (KR)  

- Vertrouwelijkheid van informatie: gezamenlijk besef dat niet alles in regels te vatten is. Bijbels insteek:   

deel alleen iets met anderen wanneer a) het de zaak dient en b) het de goede naam van ander niet 

schaadt maar bevordert  (KR en G8/G1) .  

- Rol kerkenraad:  gemeente staat centraal, KR heeft een dienende rol, wederzijds vertrouwen moet het  

uitgangspunt zijn en niet iets wat eerst verdiend moet worden.   

Gesprek op  8 juli  

Positief gesprek waarin we afspraken maken over concrete acties om G8/G1 weer een goede en veilige plek 

in de gemeente te geven.    

Uitkomsten  

- We kijken beiden met een goed gevoel terug op het gesprek van 27 juni jl. G1 meldt dat zij in 

de afgelopen weken intensief bezig is geweest met zelfreflectie (intensief en confronterend). 

De uitkomsten ‘smaken naar meer’.  



- G8/G1 melden dat ze lid zullen blijven van onze gemeente en er naar uitzien weer actief deel te 

nemen aan het gemeenteleven (ze willen niet aan de zijlijn gaan staan).  

- Vervolgstappen in het herstel van verhoudingen tussen G8/G1 en KR.  

.  De kerkenraad neemt eerder aangegeven leerpunten mee in zelfreflectie later dit jaar. Ook 

zullen M1/KR9/KR6 bij de KR er op aandringen de gebeurtenissen achter zich te laten.   

. G1 is ook in 2015-2016 catecheet. Er zal een briefje uitgaan naar ouders en catechesanten (actie KR
9 in overleg met G1  (+ jeugdouderlingen), eind augustus)  

.  G1 neemt haar taak als muziekco-ördinator weer op als ze daar weer aan toe is (actie: KR6 meldt dit 

de andere co-ordinatoren voor uitkomen mededelingenblad augustus) 

.  In het Mededelingenblad komt in de rubriek “van de kerkenraad’ een kort stukje over herstel van 

verhoudingen (actie: KR6 in overleg met G1 en KR-P1 (de eindredacteur)  

.  De jeugdouderlingen geven ‘low key’ aandacht aan de kinderen van G8/G1 .  

- Vervolgstappen herstel verhoudingen met personen.  

.  KR-P1 en G9. M1/KR9/KR6 dringen aan op  een verzoeningsgesprek.  Voorwaarde is dat beide 

gesprekspartners in deze gesprekken in de eerste plaats de ander zoeken en niet uit zijn op het 

ontvangen van excuses of het krijgen van het eigen gelijk. Beide partijen hebben tijd nodig om 

hiernaar toe te groeien. Actie:  M1 bespreekt dit na de zomervakantie met KR-P1 en faciliteert de tot 

standkoming van het gesprek, september-oktober)  

. M1/KR9/KR6 vragen G1 zich van haar kant in te zetten voor normalisatie van verhoudingen met M2
en

 

KR-S2.1. Een verzoeningsgesprek is niet nodig.  

. M1/KR9/KR6  en G8/G1 concluderen dat het goed is wanneer G1 en KR1 een aantal zaken 

uitpraten. 

 

Actie: M1 bespreekt dit met KR1 en faciliteert de totstandkoming van het gesprek.  

. De inzet van KR10 als wijkouderling wordt gewaardeerd. Zowel M1 als G1 communiceren dit met 

hem.  

- Aan het eind van het gesprek blikken we gezamenlijk terug op het besprokene. De openheid van het 

gesprek, de zelfreflectie (KR en G8/G1) en de bereidheid de ‘ander te zoeken en te dienen’ geven 

vertrouwen in de toekomst. De afgesproken acties ondersteunen de verdere groei in vertrouwen 

en herstel van verhoudingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage A. Kerkenraadsbesluiten 22 juni.  

1.  G8 en G1 houden de kerkenraad een spiegel voor mbt  a) wijze van communiceren, b) helderheid 

van besluiten en c) pastorale zorg van hen die een conflict hebben met een of meerdere 

kerkenraadsleden, d) ruimte voor inbreng van gemeenteleden, e) verhouding moderamen en 

kerkenraad. Dit zal worden benut bij een reflectie op het functioneren van de kerkenraad in het 

najaar.  

2. De kerkenraad heeft niet besloten een beperking aan te brengen in de functies die G1 vervullen kan. 

Wel leefde er het gevoel dat hervatten van de door G1 neergelegde taken niet wenselijk was zolang er 

sprake was van ernstige conflicten met de kerkenraad. Vervolgens zijn er door kerkenraadsleden  

stappen ondernomen die meer passen bij de uitvoering van een besluit tot beperking van functies dan 

bij het in goed overleg komen tot het weer oppakken van functies. De communicatie hieromtrent met 

G1 en met  ouders/kinderen is niet in orde. Over deze verwarrende en beschadigende gang van zaken 

biedt de kerkenraad zijn excuses aan.   

3. De kerkenraad heeft een cie benoemd met daarin drie broeders (M1, KR9 en KR6). Zij hebben van 

de kerkenraad het mandaat gekregen om in de komende periode te werken aan de volgende 

doelen:    

a. herstel van vertrouwen tussen kerkenraad en G8/G1 

- gezamenlijke reflectie op wat gepasseerd is 

- wederzijdse erkenning van wat niet goed was  

- ondersteuning herstel relatie tussen G8/G1 en individuele kerkenraadsleden  

b. hervinden van een goede en veilige plek in onze gemeente 

- communicatie naar gemeente  (waar nodig en heilzaam) 

- afspraken mbt hervatten van taken en functies  

4. Pastorale begeleiding van G8/G1 +kinderen is de taak van de wijkouderling KR10. 

 

Bijlage B.  

Werkafspraken cie  

1. Zonodig hoort M1/KR9/KR6 eerder betrokken broeders. M1/KR9/KR6 zal met hen niet inhoudelijk 

ingaan op de 

 

gesprekken met G8/G1 (tenzij met G8/G1 anders afgesproken). G8/G1 zullen in 

gesprekken met anderen ook wegblijven van inhoudelijke discussies.   

2. We beperken ons tot zaken die G8/G1 en hun gezin direct aangaan. Opmerkingen over andere zaken 

worden door M1/KR9/KR6 meegenomen en kunnen onderdeel worden van een zelfreflectie van de 

kerkenraad. KR zal geen verantwoording naar G8/G1 hierover afleggen.  

3. We zijn gezamenlijk van mening dat het niet nodig is een derde te betrekken bij de gesprekken.   

4. We streven naar afronding van de gesprekken voor medio juli. Na afronding stellen we een (liefst een 

gezamenlijke )rapportje op voor de kerkenraad. Wij spreken af dat er geen   tussentijdse verslagen 

worden gemaakt die door beiden moeten worden goedgekeurd.      

 

 




