
Van: M1 

Verzonden: woensdag 28 september 2016 16:26 
Aan: M3 
CC: KR-P2; KR-S2.2 (Scriba) 

Onderwerp: Re: moderamen do. 29 sept. GAAT NIET DOOR 
Urgentie: Hoog 

 

Dag M3/KR-P2, 

Cancellen moderamen is op zich prima wat mij betreft, inderdaad geef alle aandacht aan het conflict 
en het oplossen daarvan.  

Bovendien wil ik daarbij niet langer buitengesloten worden maar juist betrokken en geïnformeerd 

worden weer. Ik wil een stem/inbreng hebben en weten wat kr nu rond het hele conflict gaat doen. 
Als daar 3 oktober belangrijke beslissingen over genomen gaan worden, nodig me dan maar uit voor 
die vergadering. Misschien ongebruikelijk maar het is hard nodig. Waarom? 

Het gaat op dit moment echt fout aan alle kanten, zowel aan de kant van (gezin) G5 en (gezin) G1 
(die ik geregeld spreek EN bezoek nog steeds, DAT is namelijk je betrokken tonen naar hen ondanks 

meningsverschillen) maar nu dus ook aan de kant van diaconie, zijnde D2 en zeker ook ikzelf. Ook D3 
"wankelt". Het hele gebeuren legt nu dus ook nog eens een zware claim op diaconie en het überhaupt 
kunnen aanblijven/functioneren van deze 3 als ambtsdrager. 

Ik mis in elke "move" die de kr doet in dit conflict de ware wil om te zoeken naar verbinding. 
Voorgaan in het doorgeven van Christus liefde en zelf dan de minste willen/moeten zijn. De wijze van 
communicatie, de inhoud van communicatie, de verdedigende houding, de traagheid van reageren 

ALS er al überhaupt gereageerd wordt. Het is funest en heeft als enig direct gevolg dat "de andere 
kant" (G5 + G1) hoe langer hoe meer zich gaat verdedigen/ingraven en inderdaad meer en meer met 
gestrekt been erin gaan. DAT keuren we af (zie ook advies VP2 dat wordt omarmd door kr) en wordt 

vaak genoemd, maar vraagt de kr zich ook nog wel eens af waarom dat gebeurt? Welk aandeel de kr 
daar zelf in heeft door te handelen zoals ze tot nu toe heeft gehandeld? Telkens weer wordt er OVER 
hen besloten en niet MET hen. Ik noem 2 recentere voorbeelden: 

De commissie die voor G5 wordt ingesteld had je qua bezetting gewoon simpelweg MET hem samen 
moeten samenstellen, maak hem zelf medeverantwoordelijk voor wie daar in komt zodat het ook op 
dat moment voor hem waarde krijgt en hij dus ook zal luisteren naar het advies van zo'n commissie. 

Is dat nou echt zo moeilijk te bedenken? Overigens: G5 moest binnen 48 uur reageren, heeft hij 
gedaan. Maar vervolgens wacht hij nog steeds op een reactie vanuit kr?? Wordt hij dan serieus 
genomen? 

KR10 haakt af kennelijk en stuurt G1 en G8 een mailtje (had op z'n minst gebeld !!) met 2 regels: op 
mijn verzoek heeft de kr mij ontheffing verleend van de pastorale bearbeiding van jullie gezin. Je 
hoort nog verder van de kr. Die mail komt natuurlijk bij G8+G1 binnen als een mokerslag. Juist ook op 
dit moment weer zo'n mail, ze hadden aangegeven klaar te zijn voor een gesprek. Je had bijna net zo 
goed kunnen schrijven: we zijn je volledig beu dus succes en de groeten. Zeker als je vervolgens geen 

enkele tekst en uitleg geeft (direct!) bij de ontheffing van KR10 op dit punt. Je had dit juist prachtig 
kunnen 'gebruiken' in een gesprek met G8+G1. Maar nu alleen maar een kille mededeling en geen 
uitleg. Gevolg: ze "bungelen" en trekken dan hun eigen conclusie waarbij ze zich "uitgekotst" voelen. 

Dat veroorzaakt dan ook gelijk weer dat ze natuurlijk totaal verkeerd voorgesorteerd staan hierdoor 
voor het gesprek wat moet komen met KR-S2.2 en KR13 inzake besluit 9 mei. Dit gesprek staat al 
weer onder druk omdat eerst weer de drempel van "uitgekotst" voelen moet worden overwonnen. En 

zo gaat het telkens mis. 'Wij' en zij bewandelen gescheiden wegen, we moeten juist op zoek naar het 
kruispunt waar die wegen samen komen.  



Mijn advies was/is/blijft: zoek nou eindelijk eens de weg van verbinding en durf te erkennen wat 

fout/niet goed was! Doorbreek de cyclus die tot niets heeft geleid en ook niet zal gaan leiden. Heeft 
het advies VP2 nou echt iets opgelost? Nee. Alleen maar nieuwe onrust. En een erg slecht geschreven 
stukje in kerkblad waarin gemeente wordt opgeroepen door kr om vooral NIET betrokken te zijn: niks 

vragen en niks zeggen. Moet erg prettig zijn geweest voor (gezin) G5 en (gezin) G8+G1 om dat te 
lezen. Je kan per 9 mei besloten hebben dat het "hiermee afgerond" is maar zo werkt het niet. Een 
conflict KAN je niet eenzijdig afronden, doe je dat wel dan zeg/besluit je in feite dat de ander je niet 

(langer) interesseert. Die boodschap hebben G5 en G8+G1 dan ook gevoeld. 

Dus ga het gesprek aan oprecht en vraag wat nodig is om hier gezamenlijk definitief uit te komen. 
Erken wat fout was/is. Bid SAMEN om wijsheid en Gods zegen bij het zoeken van elkaar en het zoeken 

naar een weg om verder te kunnen. Toon wat Christus ons juist in onze hoedanigheid van 
ambtsdragers gevraagd heeft te doen, we moeten willen dienen omwille van Hem en tot opbouw van 
de hele gemeente. Als je dat geloof/dat vertrouwen/dat principe als kr kwijt bent dan vraag ik me 

werkelijk af waar naar toe we onderweg zijn. Wat valt er dan te vieren aanstaande zondag tijdens het 
Heilig Avondmaal? Ik heb er geen antwoord op. 

M3, kunnen we telefonisch contact hebben vanavond hierover? Ik licht graag nog toe verder waar 
nodig. Ik ben vanaf circa 18.00 uur de rest van de avond bereikbaar op mijn mobiel: xx-xxxxxxxx. 

Hartelijke groet, 

M1 

 




