
WP1, 16  december  2015  
 
Geacht moderamen, beste kerkenraad, 
 
Op 28 november jl. stuurde ik u een brief, in verband met onze afwezigheid bij de laatste 
avondmaalsviering. Ik heb u daarin ook op de hoogte gesteld van het verdriet dat wij al zo lang 
ervaren. Op 4 december hebben wij een gesprek met KR-S2.1 en KR11 gehad naar aanleiding van de 
kerkenraadsvergadering waar mijn brief en de brief van G1 van 27  oktober aan de orde zijn geweest. 
Het was een openhartig gesprek waarin oprecht werd geluisterd, er werd bemoedigd  en er was alle 
ruimte om vragen te stellen en te beantwoorden.  We kijken met dankbaarheid terug op dat gesprek.

 
 Helaas zie ik mij opnieuw genoodzaakt een brief tot u te richten. Op zondag 13 december jl. 
ontvingen wij namelijk mededelingenblad nr. 14-2015 in ons postvakje. Met stuitende verbazing 
hebben wij kennis genomen van een gedeelte

 
dat in de rubriek ‘van de kerkenraad’ is geplaatst 

onder het kopje ‘liturgie commissie’.
 
Ik citeer: “Op 17

 
september j.l. is er een vergadering geweest 

van alle liturgie betrokkenen. Helaas is die vergadering na de pauze niet in goede sfeer verlopen. Het 
heeft ertoe geleid dat de liturgie-commissie haar werkzaamheden neergelegd heeft.”

 
 Twee punten wil ik noemen

 
die ons daarin opvielen:

 1.
 

Dat de liturgiecommissie de mening was toegedaan dat de vergadering van 17 september 
niet in goede sfeer was verlopen, was ons al bekend. G1 en ik, wij waren ook op die 
vergadering aanwezig, herkennen ons overigens helemaal niet

 
in die conclusie. Echter, 

zoals het nu in het mededelingenblad is geschreven is dit ook de mening van de kerkenraad
 geworden. Want anders had er wel gestaan: “Helaas is die vergadering volgens de liturgie 

commissie
 
na de pauze niet in goede sfeer verlopen.”

 2.
 

De
 
aanduiding “na de pauze” valt

 
bijzonder op. De schrijver kiest ervoor om de mededeling 

dat de liturgie-commissie haar werk heeft neergelegd nader te duiden. Hij had
 
kunnen 

volstaan met te schrijven dat de reden daarvoor gelegen was in de vergadering
 
van 17 

september. Maar lijkt zeer bewust voor gekozen te zijn om heel gedetailleerd aan
 
te geven 

waar dit besluit ontstaan is, namelijk:
 
na de pauze van die vergadering.

 Wat zou de reden kunnen zijn om dat te vermelden? De aanduiding “na de pauze” is een 
volkomen nutteloos detail. Een neutrale lezer heeft niets aan deze informatie

 
en dat

 
is in dit 

geval bijna de gehele gemeente. Alleen voor de aanwezigen op 17 september en zij die 
daarna door de liturgie-commissie zijn geïnformeerd heeft

 
dit detail wél heel duidelijk

 betekenis: G1 was in die vergadering namelijk alleen na de pauze aanwezig. De aanduiding 
“na de pauze” is als

 
een rechtstreeks verwijt aan haar adres

 
bedoeld. Het is kennelijk nodig 

dat publiek duidelijk moet worden dat zij er
 

de oorzaak van is dat er geen goede sfeer was 
in dat deel van de vergadering. En dat zij er dus de oorzaak van is dat de liturgie-commissie 
haar taak

 
heeft neergelegd.

 
 Ik kan helaas niet anders concluderen dan dat dit tekstgedeelte doelbewust op deze manier is 
geschreven. Niet alleen om mee te delen, maar ook om te kwetsen. En dat vatten wij op als een 
beschamende daad. Juist in het gesprek met KR-S2.1 en KR11 is gesproken over het wederzijdse 
belang van het creëren van ruimte om tot herstel van verhoudingen te kunnen komen. Dit schrijven 
in het mededelingenblad vatten wij als het tegenovergestelde op.

 
 Direct na het lezen van het mededelingenblad heb ik contact opgenomen met KR-N2. Ik heb hem 
meegedeeld hoezeer wij

 
hierdoor geraakt zijn. Hij reageerde daar begripvol op, maar gaf aan dit bij 

de controle van de kopij niet zo te hebben opgevat.
 

 
 



Ik wil de kerkenraad graag de volgende vragen voorleggen: 
 Is het waar dat de kerkenraad de zienswijze van de liturgie commissie deelt, dat de 

vergadering van 17 september niet in goede sfeer is verlopen, zoals in het mededelingenblad 
is beschreven? 
Indien dit inderdaad het geval is, is deze mening dan alleen gebaseerd op die van de liturgie 
commissie, of is er hoor en wederhoor toegepast? 
En indien niet, hoe is het dan mogelijk dat een kerkenraadslid dit zo opschrijft? 

 Deelt de kerkenraad mijn conclusie dat de wijze waarop de oorzaak van het aftreden van de 
liturgie-commissie is beschreven een rechtstreeks verwijt is aan het adres aan G1? Dat dit 
voor haar zeer kwetsend is? Dat dit nooit  zo door de kerkenraad mag worden kenbaar 
gemaakt aan de hele gemeente? 

 Hoe is het mogelijk dat de kerkenraad er al maanden lang geen gevolg heeft gegeven aan de 
toezegging om een mededeling in het kerkblad te plaatsen om het herstel van G1 aan de 
gemeente kenbaar te maken, maar dat een  voor G1 beschadigende mededeling er wel in 
komt?  In mijn brief van 28 november vroeg ik hier ook al aandacht voor. In het gesprek van

 
4 

december is duidelijk gemaakt dat de kerkenraad deze toezegging gestand wil doen.  
 
Uw inspanningen om tot herstel van verhoudingen te komen, om ons vertrouwen terug te winnen, 
om ruimte te bieden en om ons te stimuleren tot het (opnieuw) innemen van onze plaats in de 
gemeente ervaren wij als zeer oprecht. Helaas moeten wij constateren dat deze goede daden 
worden overschaduwd door allerlei negatieve feiten en incidenten, helaas weer veroorzaakt uit 
naam van de kerkenraad. 
 
In het besef dat wij allemaal afhankelijk zijn van Gods genade wens ik u Zijn wijsheid toe bij het 
uitoefenen van uw taak. Dat u dat mag doen tot eer van Hem en tot heil en opbouw van de 
gemeente. 
 
Uw broeder, 
 

 G8




