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Geacht college van visitatoren, 
 
Op 9 juni jl. hebben we u geschreven of u ons kon helpen inzake onze kwestie met de 
kerkenraad. Op dat moment speelde het al 2,5 jaar en nu zijn we 4 maanden verder en is er 
nog niets concreets gebeurd wat naar een oplossing leidt. Het feit dat u ons nu in een mailtje 
op de hoogte stelt van het wederom niet halen van een door uzelf gestelde deadline doet 
ons dan ook verdriet. 
 
De kwestie houdt ons elke dag intens bezig en wordt naarmate de tijd verstrijkt schadelijker. 
Probeert u zich maar eens voor te stellen wat het doet met onze geloofsbeleving en welke 
impact het heeft voor de geloofsopvoeding die we onze kinderen willen geven.  
 
In onze emailwisseling met u, en zeker ook in het gesprek dat we met u op 11 september jl 
hebben gehad, hebben we u aangegeven wat voor ons zorgvuldig handelen in deze kwestie, 
zowel qua inhoud van uw advies als qua werkwijze/ procesgang, in zou moeten houden.  
 
In uw voorgaande mail van 4 oktober jl. geeft u aan dat we ons met vragen tot u kunnen 
wenden, we stellen echter opnieuw vast dat u onze dringende vragen rondom procesgang 
en werkwijze niet kunt of niet wilt beantwoorden. Dat vinden wij allesbehalve zorgvuldig, 
terwijl u aangeeft zorgvuldig te willen zijn. 
  
De term ‘zorgvuldig’ is voor ons een term die in de afgelopen jaren te vaak als dekmantel is 
gebruikt door de kerkenraad. Onze ervaring leert ons dat wij gedwongen worden om steeds 
geduld te hebben en dat we na heel lang wachten nog steeds met lege handen staan. Tijd 
heelt geen wonden. Bovendien is de keer op keer opnieuw gegunde tijd slechts gebruikt om 
zeer kwalijke zaken die in de afgelopen jaren zijn gepasseerd toe te dekken en op geen 
enkele manier gebruikt om aan ons te denken. Vrede door recht hebben we tot op heden 
niet mogen ervaren.  
 
U lijkt inmiddels ook gebruik te maken van de ruimte die de kerkorde geeft door u niet aan 
deadlines te houden en deze eenvoudigweg steeds op te schuiven. Dat is iets waar wij nu al 
bijna 3 jaar tegenaan lopen, zonder daar enige invloed op te kunnen hebben. Wij vrezen 
inmiddels voor een zoveelste herhaling van zetten. Van gelijkwaardigheid is zo op geen 
enkele manier sprake. Uw handelen geeft daarmee inderdaad veel verdriet. 
 



Uw email doet ons dus verdriet. Het bevestigt opnieuw de reden van onze onrust nu u ons 
opnieuw in onzekerheid laat. U meldt ons dat u de eerder toegezegde datum waarop u ons 
zou informeren over uw advies niet haalt zonder concreet te zijn over een nieuwe datum. 
 
Waar wij in eerdere mails hebben aangegeven om te moeten berusten in uw werkwijze, zien 
we ons nu ter bescherming van onszelf en van onze gezinnen genoodzaakt er deze keer niet 
zondermeer in te berusten. Wij ‘trekken’ dit eenvoudigweg niet meer. Wij zijn op het punt 
aangekomen dat we niet langer in staat zijn, na drie jaar verplicht en passief afwachten, om 
deze weg nog langer via het kerkrecht tot in het oneindige te gaan. 
 
We hebben gisteravond met elkaar overlegd en we zijn bereid om tot 31 oktober as. te 
wachten. Dat is nogmaals meer dan 2 weken extra tijd. In die tijd had een 
onderzoekscommissie zijn werk al kunnen doen. Als we dan nog niet zijn geïnformeerd over 
het door u uit te brengen advies en / of  we geen antwoorden ontvangen hebben op onze 
herhaaldelijke vragen, zullen wij de kerkrechtelijke weg die wij met en via u hebben ingezet 
als afgerond en doorlopen beschouwen. Voor ons heeft in dat geval het kerkrecht binnen de 
GKv gefaald en is ons vertrouwen in het handelen van daarvoor verantwoordelijken nog 
verder aangetast. 
 
Omdat wij naar zorgvuldige waarheidsvinding zullen blijven zoeken, zullen wij ons na 31 
oktober beraden op de andere mogelijkheden die er buitenom het kerkrecht gelukkig ook te 
vinden zijn. We zullen hierin o.a. worden bijgestaan door Bureau Slachtofferhulp.  
 
Uw bede om rust en kracht te ontvangen van onze hemelse Vader onderschrijven we. We 
zijn intens blij met de bemoediging die Hij ons elke dag geeft in deze moeilijke tijd. Ons 
vertrouwen in Hem is gelukkig niet geschaad. 
 
We vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
M1

 
G8 en G1

 
 

 

 

 

 
 
 




