Van: G1
Verzonden: woensdag 27 april 2016 15:08
Aan: KR-S2.1; P1; KR-P2; KR11; KR10; M1
Onderwerp: Bezinning

Geachte moderamen, geliefde broeders P1, KR-P2, KR-S2.1, KR11, M1, KR10,

Vorige week kregen we van onze wijkouderling te horen dat onze brief van 7 april 2016/begin
februari vooralsnog niet beantwoord kan worden.
Gisteren kregen we van br. KR-S2.1 te horen dat er op z’n vroegst na 9 mei iets over gezegd kan
worden. Waarom is ons niet helder geworden. In februari dachten we elkaar weer bijna gevonden
te hebben.
Zoals u weet verlangen wij naar rust en naar herstel. Het wachten duurt te lang en is uitputtend. Uit
ervaring weten we inmiddels dat een operatie geen goed doet aan het kunnen verwerken van
nieuwe teleurstellingen. We hebben ook geen begrip meer voor het steeds moeten wachten, vraag
het ons niet alsjeblieft niet meer. U bent te laat, uw houding en uw spreken ervaren wij als lauw
jegens ons. Daarom hebben wij op dit moment slechts één dringend verzoek. Hieronder een korte
uitleg.
Tot onze ontsteltenis hebben we eergisteren van br. KR-S2.1 begrepen dat 22 juni 2015 nu als een
eindpunt wordt uitgelegd en dat u als kerkenraad doet alsof er alleen maar enkele losse eindjes af
te hechten zijn. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. Zoals duidelijk was, vormen de besluiten
van 22 juni een startpunt op de weg naar volledig herstel. Aan onze kant en aan uw kant zijn naast
concrete acties meerdere afspraken gemaakt en besluiten genomen. Wat een teleurstelling dat het
aan uw kant niet gelukt is om verder te komen dan het markeren van dit startpunt. In de bijlage
kunt u zien welke afspraken/besluiten er nog steeds zijn en onze beleving daarbij. Na 22 juni is ons
alleen maar valse hoop geboden, u heeft ons niet gezocht, we zouden het toch samen doen (zie de
KR- besluiten/leerpunten)? Er is ook van de tijd na de bijlage een lange lijst aan niet nagekomen
beloftes met bijbehorende teleurstellingen in u. Wat breekt u makkelijk uw woord. Steeds opnieuw.
Daarnaast heeft u zich als kerkenraad zelfs de afgelopen maanden, vanaf februari, heel
onbetrouwbaar opgesteld. In onze ogen onbegrijpelijk hoe u met ons solt. We hebben ons bereid
verklaard op uw verzoek om ook onze inbreng te doen, maar u stelt er vervolgens geen prijs op dat
er enige inbreng is vanuit ons, u miskent daarmee opnieuw onze oprechte bedoelingen. Enerzijds
houdt u zichzelf ten onrechte voor dat u geen conflict heeft met ons, maar tegelijk geeft u ons geen
greintje vertrouwen. Uw houding en uw spreken zijn weer in strijd met elkaar. Nu blijkt zelfs dat wij
opnieuw moeten wachten. Beseft u wat wij daarbij voelen? Het wordt ons niet duidelijk waarom wij
moeten wachten op een advies dat voor uzelf bedoeld is. Zowel de wijkouderling als br. KR-S2.1
kunnen het niet uitleggen. Inmiddels vragen wij ons af waarom u ons de toegang tot de kerk niet
heeft ontzegd, het zou zoveel genadiger zijn geweest dan wat u ons nu aandoet.
De tijd van afwachten is lang genoeg geweest. Wij gaan stuk op uw onwil, aan uw miskenning, aan
uw gebrek aan liefde. De aaneenschakeling van teleurstellingen vanaf 22 juni 2015 tot op heden
heeft ons nu uit zelfbescherming doen besluiten om zelf voor de invulling van rust binnen ons gezin
te zorgen.
De komende tijd, in elk geval tot en met de zomervakantie, willen we niet meer op uw reacties
moeten wachten. Het wachten op (weer geen) antwoord geeft continu onrust en maakt ons ziek. In
deze periode waarin gezondheid en examens van kinderen voorgaan op het moeten hebben van
begrip voor een handelingsverlegen kerkenraad, willen we geen enkele vorm van communicatie
vanuit de kerkenraad over dit punt. We zijn vol van verdriet over hoe u omgaat met uw

verantwoordelijkheid als ambtsdragers om binnen deze gemeente voor te gaan in het uitdragen van
Christus’ liefde.
Misschien doet de rust niet alleen ons, maar ook u goed. We zullen in elk geval zelf nadenken,
blijvend in gebed gaan en advies inwinnen om nogmaals te proberen tot een oplossing te komen. We
willen daarin graag onze verantwoordelijkheid in nemen. We verwachten dat u invulling kunt geven
aan uw verantwoordelijkheid. T.z.t. vernemen we graag hoe u dat jegens ons gaat invullen. We willen
graag vergeven waar nodig en we willen graag vergeven worden waar nodig. We willen u met klem
vragen om ons de broodnodige rust te geven door ons voorlopig met rust te laten. Wij zien het als
enige weg om niet te vervreemden van deze gemeente. We hopen en bidden dat er na de
rustperiode wel de ruimte gevonden wordt om samen op te trekken, want de wens tot herstel is bij
ons nog springlevend en die willen we ook levend houden.
Kortom, we vragen u ons deze rust te gunnen!
Met vriendelijke groet,
G8 en G1

Zwarte tekst geschreven door KR
Groene tekst geschreven door G8/G1
22 juni 2015: KR besluit
Bijlage A. Kerkenraadsbesluiten 22 juni.
1. Br. en zr. 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.
Hiermee waren we intens blij, dit gaf ook de ruimte om in
vertrouwen de draad weer op te pakken.
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 startpunt en dus geen eindpunt 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 onze plek is onveilig, nog steeds
communicatie naar gemeente (waar nodig en heilzaam) dit is geprobeerd, maar niet gedaan
afspraken mbt hervatten van taken en functies
4. Pastorale begeleiding van G8/G1 +kinderen is de taak van de wijkouderling KR10.

Onlangs hebben we met br. KR10 besproken dat deze taak niet is uitgevoerd. Hij gaf aan dit wel
gewild te hebben, maar hierin te zijn geblokkeerd door de KR. Hij heeft er zelfs een officieel voorstel
van gemaakt en dat is door de KR weggestemd. Hiermee heeft u tegen uw eigen besluit in gehandeld.

27 juni leerpunten:
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),
Zoals in de brief van 27 oktober gevraagd en beschreven is het u niet gelukt om u aan eigen besluiten
te houden. Snel reageren doet u niet, er is nog steeds geen antwoord op de belangrijkste brief (een
vraag om hulp) van 27 oktober.
-

-

-

-

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 en
G1)Het is op dit punt vooral eenrichtingsverkeer gebleven. We worden nu al anderhalf jaar lang
opgeroepen om geduld te hebben. Af en toe hebben we gemeende ruimhartigheid gezien, maar
uw houding jegens ons is gesloten en juist niet open.
Pastorale zorg: gezamenlijk besef dat pastorale zorg door ambtsdrager in tijden van spanning tussen
gemeentelid en KR moeilijk is, overweeg inschakeling van gemeenteleden (KR)
We vrezen dat u dit punt bent vergeten al hebben we er in gesprekken diverse keren naar gevraagd.
We voelen ons erg eenzaam, realiseer u dat u een machtig blok bent in onze ogen.
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) .
Wij worden er helaas steeds opnieuw mee geconfronteerd dat u niet uit bent geweest op het
bevorderen van onze naam. Zelfs tot in de kerkhal moeten wij verhalen aanhoren die niet waar zijn en
die hardnekkig worden volgehouden. U dient hiermee niet de zaak, u heeft onze naam bij voortduur
beschadigd en beschaamd. Ook wij hebben hierin fouten gemaakt, vooral in ons denken en onderling
spreken over u.
Rol kerkenraad: gemeente staat centraal, KR heeft een dienende rol, wederzijds vertrouwen moet het
uitgangspunt zijn en niet iets wat eerst verdiend moet worden.
Het was zo mooi wat hier stond …

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 betreft ook hier stappen die nog gezet moe(s)ten worden 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.
U heeft zich hier steeds opnieuw niet aan gehouden, helaas heeft het ons heel veel ellende
opgeleverd. Begin er alsjeblieft mee.
. G1 is ook in 2015-2016 catecheet. Er zal een briefje uitgaan naar ouders en catechesanten (actie;
KR9 in overleg met G1 (+ jeugdouderlingen), eind augustus)

-

-

Dit briefje kwam niet van harte. Het is niet aan de ouders verstrekt.
. 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)
KR6 moest helaas deze taak neerleggen omdat hij klem kwam te zitten. Hij heeft het overgedragen
aan M1.
. 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 stem van de eindredacteur was belangrijk dan die van het trio namens de KR. Het stukje is dus
nooit gekomen.
. De jeugdouderlingen geven ‘low key’ aandacht aan de kinderen van G8/G1.
Is gedaan, was goed.
Vervolgstappen herstel verhoudingen met personen.
. br en zr 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 br. KR-P1 en faciliteert de
tot standkoming van het gesprek, september-oktober)
Ook wij moesten toegroeien naar dit gesprek. En steeds opnieuw en we hopen er nog op. We gaan er
ook vanuit dat het ooit zal gebeuren.
. M1/KR9/KR6 vragen G1 zich van haar kant in te zetten voor normalisatie van verhoudingen met br.
M2 en br. KR-S2.1. Een verzoeningsgesprek is niet nodig.
Wij vonden dit zelf wel nodig/beter. Er zijn met beide ouderlingen goede gesprekken geweest.
. M1/KR9/KR6 en G8/G1 concluderen dat het goed is wanneer G1 en KR1 een aantal zaken
uitpraten. Actie: M1 bespreekt dit met br. KR1 en faciliteert de totstandkoming van het gesprek.
In december 2015 hebben we elkaar gesproken. Een lang en goed gesprek.
. De inzet van KR10 als wijkouderling wordt gewaardeerd. Zowel M1 als G1 communiceren dit met
hem.
Dit is gedaan, helaas mocht hij van de KR niet aan het werk.
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.
Dit lezen doet heel erg zeer. Het spreekt van een wederzijds vertrouwen, we hebben mooie en
moeilijke momenten gehad. Maar hier was meteen het eindpunt, daarna heeft u ons niet gezocht. De
afgesproken acties kwamen niet van de grond en bewerkten daarmee het tegengestelde van wat u en
wij voor ogen hadden. De verdere groei werd omgebogen naar verwijdering, heel ingrijpend.

