
NOTULEN             CONCEPT  

 

bijeenkomst gehouden op 19 januari 2017 in de KN1 te WP3      
 

Aanwezig: 

M1, G8, G1, BP3 (vertrouwenspersoon en onafhankelijke in de situatie), G2 (gespreksleider)..  

 Aanwezige kerkenraadsleden: 

, KR24, KR14, KR10, KR9, KR13, KR19, KR20, KR21. 

 

Afwezige kerkenraadsleden: 

KR8 en KR18 

 

Opsteller: 

KR-N1 

 

Opening

 

M3 opent de bijeenkomst met het lezen van Efeze 2. Met name het tweede gedeelte van dit hoofdstuk 

treft hem. Christus is onze vrede en een muur van vijandschap is afgebroken door zelf uit de

 

dood op 

te staan. M3 ziet dit samenzijn als genade en dankt daar in het openingsgebed voor. Na het gebed 

geeft hij het woord aan de voorzitter.

 

 

Introductie BP3 en G2 

G2 legt uit dat hij het verzoek heeft gekregen deze bijeenkomst als gespreksleider op te treden. Hoewel 

hij wel wat afweet van de situatie, zegt hij objectief te willen functioneren als gespreksleider. Ter 

voorbereiding heeft hij een aantal stukken van de kerkenraad ontvangen en zo een beeld gekregen van 

wat er speelt. G2 heeft M1 en G8/G1 geïnformeerd om welke stukken het gaat.  BP3 is door G8/G1 en M1 

gevraagd als vertrouwenspersoon om hen als onafhankelijke persoon bij te staan. Hij geeft aan bereid te 

zijn deze rol aan te nemen om mensen die met elkaar in een conflictsituatie verkeren in een open en 

transparante setting elkaar te laten ontmoeten.

 

 

Verwachting van deze bijeenkomst 

De voorzitter geeft de partijen (G8, G1 en M1 en de kerkenraad) de gelegenheid aan te geven wat hun 

verwachting is wat zij deze avond willen bereiken. 

 

KR13 spreekt namens de kerkenraad. Hij legt uit dat hij deel uitmaakt van een flink deel van de raad dat nu 

een half jaar ambtsdrager is en sindsdien de problematiek ziet die al jaren speelt. Sinds oktober 2016 is hij 

(tijdelijk) wijkouderling voor G8/G1.  

KR13 geeft aan dat de kerkenraad onderkent dat er veel procesmatig verkeerd is gegaan en indien

 

de 

kerkenraad op deze wijze zal doorgaan de partijen elkaar niet in Christus zullen kunnen vinden. 

Hij wenst vurig dat de partijen zich met elkaar kunnen verzoenen onder verootmoediging en een oprechte

 

aanbieding en aanvaarding van excuses. Op deze wijze wordt een basis gelegd om samen kerk te kunnen 

zijn. 

KR13 vervolgt dat het kerkenraadsbesluit van 3 oktober 2016 is toegelicht in een brief van 29 november 

aan G1 en M1. Hierin verwoordt de kerkenraad hoe hij tegen de geschiedenis aankijkt en zich 

verantwoordelijk weet voor zijn eigen falen en tekorten daarin. De kerkenraad hoopt dat zijn excuses 

worden aanvaard en dat de betrokkenen samen de toekomst verder tegemoet kunnen gaan. Met deze 

intentie is de kerkenraad in deze bijeenkomst aanwezig. 

 

KR23, KR-S2.2, KR15, M3, KR-P2
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G1 is blij dat er een gesprek is, verder is ze blij met de gemaakte excuses van de kerkenraad en geeft aan 

die ook te hebben aanvaard. Ze geeft aan dat de kerkenraad hiervan middels haar brief vanaf 16 

december al op de hoogte is, ze ziet uit naar de uitwerking hiervan  Ze hoopt dat de excuses ook 

daadwerkelijk in de harten van de ambtsdragers zullen landen, dáár ziet zij naar uit. 

 

G2 vindt het een mooi maar moeilijk statement dat de gemaakte excuses van de kerkenraad ook 

daadwerkelijk in de harten leven. Hij vraagt aan G1 om verduidelijking. 

G1 legt uit dat zij niet hoopt dat de aangeboden excuses geen verdere gevolgen zullen inhouden, wat twee 

jaar geleden wèl het geval is geweest.  

G8 vindt dat nu de aangeboden excuses zijn benoemd en aanvaard, uitgesproken moet worden op 

welke manier gevolgen hieraan worden gegeven. 
 

M1 vindt het heel goed dat de partijen elkaar spreken in plaats van via een briefwisseling te werken. 

Volgens hem gaan de excuses van de kerkenraad heel diep/ver. Daar zitten wat hem betreft echter twee 

elementen aan vast, namelijk het dan ook lering willen trekken uit deze kwestie en ook waarborgen dat dit 

niet weer kan gebeuren en daarnaast moet er nog zeker iets rechtgezet worden ten aanzien van de positie 

en het onbevangen weer kunnen functioneren van G1 in de gemeente. 

M1 benoemt dat hij het gevoel heeft gekregen dat G1, G8 en hijzelf alleen zijn komen te staan in en 

door deze situatie. Dat rechtzetten zou nog meer invulling geven aan het excuus  
 

Voorts geeft M1 aan dat hij onaangenaam verrast was vanwege het feit dat kort voor de aanvang van deze 

bijeenkomst de kerkenraad diverse stukken heeft aangeleverd aan G2. M1 en G8/G1 waren hiervan niet op 

de hoogte ondanks dat dit was toegezegd. G2 heeft vervolgens op eigen initiatief hierover contact 

opgenomen met G8, G1 en M1. M1 drukt de raad op het hart dit soort zaken tijdig (dus vooraf) met alle 

betrokkenen te delen, wat de transparantie en openheid van deze bijeenkomst ten goede komt. 

 
In lijn daarmee vraagt BP3 of alle betrokkenen van vanavond het verslag van de vergadering kunnen inzien 

voordat het vastgesteld wordt. 

 G2 constateert dat de kerkenraad zich herkent in wat zojuist omtrent het vooraf toesturen van
 

stukken 

aan de voorzitter is opgemerkt en daarnaast dat de excuses ook zijn aanvaard.  

G8/G1 en M1 vragen zich af hoe samen verder kan worden gegaan en hoe die excuses een vervolg 

krijgen. 

G2 ziet dat een open informatieverstrekking belangrijk is wanneer de partijen uit de impasse willen komen. 

Hij herhaalt ook de punten van M1, nl. hoe wordt er lering getrokken uit wat er gebeurd is en op welke 

manier wordt een en ander rechtgezet? Hij stelt vast dat de notulen worden verstrekt. 

 
Leerpunten en communicatie richting de gemeente 

Volgens KR13 trekt de kerkenraad zich de zaak erg aan, wat ook duidelijk is uiteengezet in de 

afzonderlijke elementen van de toelichting op het besluit van 3 oktober. Met name het hernieuwen van de 

waarde en het toepassen van het censura morum moet borgen dat herhaling wordt voorkomen. 

  
G2 vindt dat een betere communicatie vanuit de kerkenraad een leerpunt zou kunnen zijn. 

M3 vult aan dat indien de kerkenraad naar de gemeente toe kenbaar zou maken dat excuses zijn 

aangeboden en aanvaard, hij iets laat zien van zijn kwetsbaarheid en aanspreekbaarheid. De kerkenraad 

neemt verantwoordelijkheid en is aanspreekbaar op zijn gedrag. 
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G2 vraagt hoe open de kerkenraad wil zijn.  

In het mededelingenblad heeft een stukje gestaan waarin werd aangegeven dat er iets aan de hand was 

omtrent een pastorale kwestie. Degenen die van niets wisten werden verzocht er niet verder naar te vragen 

en indien men wel iets wist, werden diegenen op het hart gedrukt te zwijgen. Een voorbeeld van een 

verkeerde, vage communicatie tussen kerkenraad en gemeente. 

G1 vraagt of de kerkenraad wel beseft wat er met zo’n schrijven is uitgestraald. Zij werd er zelf in de 

gemeente onaangenaam mee geconfronteerd. Ook geeft ze een ander schrijnend voorbeeld van onjuiste 

informatieverstrekking, namelijk de manier waarop de (schoon)ouders zijn geïnformeerd medio september 

tijdens het huisbezoek aldaar.  

 

M1 vindt dat niet bij iedereen bekend hoeft te worden wat er zich in detail afgespeeld heeft. Wel moet 

volgens hem het bewuste stuk in het mededelingenblad door de kerkenraad gerectificeerd worden 

aangezien het de betrokkenen diep verdriet heeft gedaan, hen nog verder op achterstand heeft gezet, hen 

nog verder heeft geïsoleerd in/ten opzichte van de gemeente, het sowieso een beschamende tekst is 

omdat het haaks staat op omzien naar elkaar en dus echt gemeente zijn. Het thema van de ambtsdragers-

dag van 2015 ‘Geestelijk leidinggeven’ was volgens hem niet zomaar gekozen. Juist vanwege het eerder 

genoemde rechtzetten van het beeld dat, door toedoen van kerkenraad, binnen de gemeente is ontstaan 

over betrokkenen is rectificatie en transparante communicatie hard nodig. Hij refereert hierbij aan het 

overleg tussen een afvaardiging van de kerkenraad en diakenen waarbij dit ook ter sprake kwam. Toen is 

al aangegeven dat het plaatsen van de excuusbrief gepast zou zijn. 

G2 constateert samenvattend dat nu een pleidooi is gehouden om als kerkenraad vooral duidelijk te zijn. 

 G2 stelt de vraag wat de aanwezigen van openheid verwachten. KR13 verwoordt dat het 

kerkenraadsbesluit van 3 oktober ingrijpend is, waarbij de kerkenraad voor zichzelf heeft benoemd welke 

principes zijn geschonden. Hij stelt voor om in de openheid en communicatie naar de gemeente op 

principe-niveau te benoemen wat niet goed is gegaan, zoals in de toelichtende brief op het besluit is 

gebeurd, zonder er een nauwkeurige geschiedschrijving van te maken. 

 M1 vraagt wat ‘op principe-niveau’ precies inhoudt. De toelichting van KR13 maakt het niet duidelijker. Hij 

wordt door de voorzitter op weg geholpen.
 

G2 licht toe dat ‘’op principe-niveau’ zou
 

moeten inhouden dat de 

kerkenraad hiermee inzicht geeft waar hij voor wil staan en dat de kerkenraad juist in deze kwestie tekort is 

geschoten.  

 BP3 merkt door dit gesprek hoe belangrijk het is dat de partijen bij elkaar zitten. Iedereen verlangt naar 

vrede. Hij ziet ook in dat ambtsdragers die nieuw naar de zaak kijken anders in deze kwestie staan dan 

betrokkenen die er al jaren mee kampen. Volgens hem ligt aan beide kanten de uitdaging zaken zo te
 benoemen, dat ook als de ander het er niet mee eens is, beiden er toch mee verder kunnen. Nu moeten de
 partijen van hart tot hart spreken en zich inspannen om elkaar te bereiken. 

 KR20 voegt toe de kerkenraad gesproken heeft over het herstelproces. Het aan de gemeente open 

aangeven dat excuses zijn gemaakt en aanvaard moet vooraf worden afgestemd, zodat voorkomen wordt 

dat wederom fouten worden
 
gemaakt. 

 Volgens BP3, die constateert dat veel zaken tussen de partijen nu zijn opgeruimd, is een volgende stap 

dat er door de kerkenraad een tekst in het mededelingenblad wordt geplaatst dat er een langdurig conflict 

is geweest, waarover eerder in bedekte termen is geschreven. Zo’n tekst zou deze elementen kunnen 

bevatten: “Gelukkig kunnen we, als kerkenraad en G8 en G1 en M1 samen, melden dat we elkaar weer in 

Christus hebben mogen vinden. We zijn blij dat we over en weer tot verzoening hebben kunnen komen, 

nadat er te veel te lang tussen ons in heeft gestaan. In een bijeenkomst van de 
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kerkenraad met G8 en G1 en M1 hebben we doorgesproken over waarin we zijn tekort geschoten 

en hoezeer we elkaar hebben gekwetst. Daarna de ‘principes’ opnemen. 

We hebben ruimhartig excuses aangeboden en deze zijn aanvaard. We streven naar herstel en 

vernieuwing en vragen de gemeente om daarvoor te bidden.  

 

G2 concludeert dat gaten in het collectieve geheugen van de kerkenraad onvermijdelijk zijn. In het 

proces naar verzoening moet ook geaccepteerd worden dat niet over elk detail uit het verleden 

overeenstemming bereikt kan worden. Hij vindt dat steeds naar verzoening moet worden gestreefd. 

Duidelijkheid en transparante communicatie naar betrokkenen en de gemeente is helend. Zaken zijn 

opgeruimd en nu wordt gestreefd naar rust in het gezin van G8 en G1. G1 is  het daar roerend mee eens. 

G2 stelt vast dat er in gezamenlijk overleg richting de gemeente communicatie zal plaatsvinden. 

 M1 informeert bij KR-P2, juist in zijn hoedanigheid als preses van de kerkenraad en dus 

‘boegman’ als het gaat om waarborgen van de eerder genoemde principes, of ook hij zich kan vinden in de 

conclusie van G2 en de woorden van BP3. KR-P2 antwoordt dat hij zich er volledig in kan vinden. 

 
BP3 informeert voor de volledigheid naar waar de kwestie ooit mee is begonnen in 2014. Het conflict voert 

terug op het steeds niet uitvoeren van kerkenraadsbesluiten door het moderamen

 

en over het (niet) 

handelen van de kerkenraad. De brief van de kerkenraad van 29 november geeft aan dat deze daarvan 

inmiddels niet meer op de hoogte is. G1 voelt geen behoefte hierover verder uit te weiden, dit punt heeft 

voor haar nu afgedaan. 

 
Pastorale zorg en borgen van voorkomen van herhaling 

KR14 heeft de zorg dat in de toekomst toch weer zaken verkeerd uitpakken. Hij acht het belangrijk dat alle 

beeldvorming over en beleving bij het conflict wordt losgelaten. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen in de 

toekomst zaken wederom verkeerd geïnterpreteerd worden tegen de achtergrond van wat er is gebeurd. 

Herhaling dient te worden voorkomen.

  
G1 antwoordt dat zij niet meer opnieuw aan de bel gaat trekken indien afspraken naar haar overtuiging 

niet of niet goed worden uitgevoerd. Zij heeft daar de energie niet meer voor. G1 wil nu gaan genezen, 

wat tijd vergt. G2 concludeert dat beeldvorming aan beide kanten iets is waar hard aan gewerkt moet 

worden in de toekomst. 

 
BP3 vertelt dat hij bij G8/G1 thuis is geweest. G8 en G1 hebben zich verantwoordelijk gevoeld voor het 

handelen van de kerkenraad. BP3 heeft hen geadviseerd zich niet langer verantwoordelijk te voelen voor 

het functioneren van de kerkenraad, maar zich te beperken tot zaken die slechts hen aangaan. Door 

bemoediging en rust kan het genezingsproces beter verlopen. 

 
KR20 erkent dat het moeilijk voor G1, en haar gezin, is geweest dat zij zolang zonder de

 

nodige pastorale 

zorg en aandacht zijn gebleven, juist toen zij het moeilijk hadden met de houding die de kerkenraad naar 

hen aangenomen had. Hij vraagt wat er nu nodig is. 

G1 verwoordt dat ze de afgelopen jaren in de kou hebben gestaan. De wijkouderling werd 

afgeraden op bezoek te komen. Ze hoopt dat dat nu voorbij is. 

Verder is er op dit moment vooral rust en bemoediging nodig. Het ontbreekt haar aan energie zich als 

vanouds in te zetten in de gemeente. Ze wil graag eerst echt genezen. 

G2 denkt dat op dit punt momenteel geen actieve rol van G1 mag worden verwacht. Van de kerkenraad 

verwacht hij wel een actieve rol, want op het pastorale vlak ligt er een taak in dit gezin. M1 onderstreept dit: 

juist ten tijde van conflicten zijn volgens hem pastorale gesprekken hoog nodig. Praktisch betekent dit dat  
G1 niet meer lico zal zijn, maar wel als catecheet en verder wil. 
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Verzoeningsdienst 

M1 informeert naar de status van de verzoeningsdienst. In de gesprekken tussen G8/G1 en KR14 en KR13 

werd voorgesteld een verzoeningsdienst te beleggen, maar in de excuusbrief van de kerkenraad wordt 

deze niet meer genoemd. Het houden van een verzoeningsdienst is ook een vorm van openheid in deze 

kwestie. 

KR14 en KR13 merken op dat G1 zelf aangaf geen voorstander te zijn van een verzoeningsdienst. 

G1 verduidelijkt dat zij daar op het moment van de gesprekken inderdaad nog moeite mee had, omdat een 

verzoeningsdienst niet kon zolang de excuses van de kerkenraad geen inhoud hadden. De kerkenraad had 

ook besloten geen verdere inhoud te willen geven aan het excuus, vandaar dat toen helaas een pro forma 

bezwaar nodig was. Vanaf 29 november hebben de excuses wel inhoud gekregen en is een 

verzoeningsdienst dus wel een goed middel. 

G2 merkt dat er nu draagvlak is voor een verzoeningsdienst. Het initiatief hiertoe ligt bij de kerkenraad. 

G1 merkt op dat het belangrijk is dat er ten aanzien van deze dienst ook een link wordt gelegd met de 

situatie rondom G5.  

Wanneer via het mededelingenblad wordt gecommuniceerd dat de conflictsituatie tussen enerzijds de 

kerkenraad en anderzijds G1 en M1 voorbij is, dat excuses zijn uitgesproken en aanvaard en verzoening 

heeft plaatsgevonden, dan zal ook worden aangekondigd dat in een eredienst bij de dankbaarheid voor 

het wonder van verzoening zal worden stilgestaan. 

 KR13 maakt een opzet voor een bericht in het mededelingenblad en stemt dit af met de kerkenraad, en met 

M1 en G8/G1. 

De kopij wordt voor het Mededelingenblad van 5 maart aangeleverd. De verootmoedigingsdienst wordt 

vooralsnog gepland op zondag 26 maart.  

Er is bewust gekozen voor ruimte tussen de communicatie in het mededelingenblad en de uitvoering van 

deze dienst, zodat de gemeente krijgt tijd om van de inhoud van het stuk kennis te nemen. 

 Reacties vanuit de gemeente 

M3 spreekt zijn zorg uit over mogelijke vervelende reacties op de communicatie in het mededelingenblad. 

Er moet voorkomen worden dat iets onbedoeld in gang wordt gezet of opgerakeld gaat worden. Hij vindt 

daarom een slotregel in de communicatie in het mededelingenblad heel belangrijk. Indien een  gemeentelid 

vragen heeft moet die naar een vast aanspreekpunt worden geleid. M3 wenst geen inbraak van buitenaf op 

het zojuist opgebouwde vertrouwen. De aanwezigen moeten elkaar direct weten te
 

vinden, opdat zij niet 

door derden tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld. 

KR13 zal dit in het bericht in het mededelingenblad verwerken. 

G2 dringt er bovendien op aan de eigen gevoelens te kanaliseren ter voorkoming van nieuwe perikelen 

M1 verwoordt hoe er op dit moment al vervelende reacties vanuit de gemeente zijn. Hij vraagt 

hiermee ook aandacht voor zorg omtrent G8/G1 en hemzelf naast de zorg die er is over 

moeilijkheden voor de kerkenraad. 

 
Rondvraag 

M1 deelt mede dat hij het stukje dat geplaatst  wordt in het mededelingenblad  en ook de excuusbrief  van 

de kerkenraad  ook aan VP2 zal doen  toekomen  daar  deze  eerder  als adviseur  is opgetreden  in deze 

kwestie . Voor  M1 maakt  het  informeren  van  VP2 onderdeel  uit  van  de noodzaak  tot rechtzetten  van 

verkeerde beeldvorming over G1.  
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BP3 verzoekt dat de partijen inzage krijgen in het verslag voordat het officieel vastgesteld wordt. KR-N1 zal 

de conceptversie  aan alle aanwezigen  doen  toekomen , zodat  ruimschoots  feedback  op het stuk  kan 

worden gegeven.  

 

Afsluiting 

G2 is verheugd dat de bijeenkomst als vreugdevol mag worden uitgelegd. Hij wil deze 

vergadering afsluiten door de Heer te danken voor wat Hij geeft. 

 

BP3 is blij dat G1 de excuses van de kerkenraad onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Daarbij geeft hij aan dat 

zij er behoefte aan heeft om bevestigd te krijgen dat ook haar eerder geuite excuses voor hun fouten, ook 

fouten die in een verder verleden zijn gemaakt, van de zijde van de kerkenraad onvoorwaardelijk worden 

aanvaard. Dat is het geval.  

 

BP3 gaat voor in dankgebed, waarin hij ook bidt voor G5 en KR-P1. 
 

G2 sluit de vergadering. 
 

1. Actielijst- en besluitenlijst 
 

Onderwerp actie 

Voor mededelingenblad: toelichting over bijleggen van de 

situatie en het houden van een verzoeningsdienst. 

 

Rectificatie inzake eerdere communicatie 

mededelingenblad over besluit 9 mei 

KR13 met M1 en G1

   

kerkenraad 

 

besluiten 

Excuses tussen G1 en de kerkenraad zijn wederzijds onvoorwaardelijk aanvaard. 

 

De kerkenraad zal zich inspannen naar buiten toe open te communiceren. In het 

mededelingenblad van 5 maart zal een bericht over de verzoening, de excuses en datgene 

waarop de kerkenraad aanspreekbaar is worden geplaatst. 

 

Het bericht dat in mei in het kerkblad werd geplaatst, wordt gerectificeerd. 

 

De kerkenraad zal zich er voor inzetten de pastorale arbeid aan het gezin G8/G1 op te 
starten 

 

Een verzoeningsdienst zal op 26 maart worden gehouden, de kerkenraad neemt hiertoe het 

initiatief. 

 

WP1, januari 2017 
 

………………………...         ……………………….. 

G2          KR-N1 
voorzitter           opsteller 




