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Verslag en advies bijzondere kerkvisitatie WP1 (september 2017)  

 

Aanleiding 

Op 9 juni 2017 heeft het college van kerkvisitatoren van G8 en G1 het  verzoek gekregen een 

bijzondere kerkvisitatie te doen in WP1. Aanleiding is een situatie  eind  2014 die sindsdien is 

uitgegroeid tot een hevig conflict, dat gepaard gaat met veel pijn, verdriet  en  kwetsuren. Er wordt 

hevig onrecht ervaren door de manier waarop de kerkenraad heeft gehandeld.  Er zijn door de 

kerkenraad pogingen gedaan om te komen tot een uitweg uit de impasse. Zo is er op 19 januari 

2017 een gesprek geweest waarbij alle betrokkenen aanwezig waren. De aanleiding voor dat 

gesprek was hoopvol: de kerkenraad heeft uitvoerig excuses gemaakt en erkend dat er fouten zijn 

gemaakt. Dat gaf opening om weer met elkaar in gesprek te gaan. In dat gesprek lijkt ook veel 

bereikt te zijn. Dat het echter uiteindelijk niet tot verzoening komt heeft te maken met wat er 

gebeurt na dit gesprek: er ontstaat verschil van mening en inzicht over de verslaglegging van dit 

gesprek en wat er richting gemeente moet worden gecommuniceerd. Dat meningsverschil blijkt zo 

pijnlijk te zijn, dat het beginnend vertrouwen meteen weer omslaat in wantrouwen. Men keert 

terug in de impasse: de oude posities worden weer ingenomen en het lijkt onmogelijk om die te 

doorbreken. 

 

Adviesvraag 

De situatie lijkt dus hopeloos vast te zitten. Concreet is de vraag van G8 en G1 de volgende (

geciteerd vanuit de brief van 9 juni 2017): “Is het mogelijk uw hulp en/of advies te vragen bij het 

conflict tussen ons en de kerkenraad?” Daarbij wordt aangedrongen op neutraliteit, om in 

vertrouwen het gesprek met de visitatoren te kunnen voeren. 

 

Werkwijze 

Bij de brief was een groot aantal stukken gevoegd, met name correspondentie tussen G8 en G1
 enerzijds en de kerkenraad anderzijds in de periode volgend op het gesprek met alle betrokkenen 

van 19 januari 2017.  

Naar aanleiding van deze brief is contact gezocht met G8 en G1 om te komen tot een afspraak. Op 

11 september 2017 hebben de visitatoren VS2 en VS1  een bezoek gebracht aan G8 en G1. Daar 

bleek  ook M1   aanwezig te zijn, die zich eveneens partij in het conflict voelt

 

en zich na het aflopen 

van zijn ambtstermijn als diaken half juni achter de brief van G8 en G1
  

 heeft geschaard. Als lid van 

het moderamen heeft hij van binnenuit meegemaakt hoe kerkenraad en moderamen met de 

situatie zijn  omgegaan. Hij heeft zich daarin machteloos gevoeld omdat het in zijn ogen niet lukte 

om te zorgen dat aan  G8 en G1 recht werd gedaan.

 Bij dit gesprek waren op verzoek van betrokkenen ter ondersteuning aanwezig: BP5
 

en 

 

twee 

mensen van Bureau Slachtofferhulp. Van dit gesprek is een verslag gemaakt, dat door de 

betrokkenen is geaccordeerd. Tevens is van dit gesprek een geluidsopname gemaakt, dat 

naderhand met de bezoekende visitatoren is gedeeld. Zij hebben ervoor gekozen om deze opnames 

niet onder 
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de overige visitatoren te verspreiden aangezien het verslag van het gesprek in combinatie met alle 

door G8 en G1 aangeleverde stukken voldoende duidelijk was.  

 

Op 18 september 2017 volgt een gesprek met de kerkenraad door dezelfde visitatoren. Ook van dit 

gesprek is een verslag gemaakt, dat door de kerkenraad is geaccordeerd. 

 

Als college van kerkvisitatoren hebben we meerdere keren bij elkaar gezeten om de zaken te wegen, 

te onderzoeken waar wij kansen zagen voor een beweging in de ontstane situatie en om onze 

bevindingen steeds opnieuw tegen het licht te houden.  

Omdat we erg veel pijn en schade hebben waargenomen bij alle betrokkenen, hebben we de zaak 

zorgvuldig willen behandelen. Dat hebben we al biddend gedaan, in afhankelijkheid. Dit proces bleek 

nodig te zijn om op diepere lagen te komen, ook bij onszelf. 

We realiseren ons, dat deze manier van werken tijd en geduld heeft gevraagd van alle betrokkenen. 

We zagen echter geen andere mogelijkheid om tot een afgewogen oordeel van de situatie te komen 

en zorgvuldig de weg te beschrijven die we langzaamaan zagen ontstaan. Uiteindelijk hebben we drie 

avonden bij elkaar gezeten om de zaak van alle kanten te bekijken en alle mogelijkheden om verder 

te komen tegen het licht te houden. In de hoop daarmee aan ieder zo veel mogelijk recht te kunnen 

doen. 

 

Wij hechten eraan om expliciet aan te geven, dat M3 –  die deel uitmaakt van het college van 

kerkvisitatoren –  geen deel heeft genomen aan deze gesprekken. Hij is volledig buiten de 

gesprekken gehouden, heeft geen inzage gehad in de agenda’s, notulen en andere stukken van het 

college die betrekking hebben op deze zaak. Dat is zowel gebeurd op zijn eigen verzoek, maar ook 

omdat wij (net als hij) elke schijn van belangenverstrengeling willen tegengaan en om de integriteit 

van alle betrokkenen zoveel mogelijk te waarborgen. 

 

Bevindingen n.a.v. de gesprekken met G8 en G1 en M1 en met de kerkenraad  

In het gesprek met G8 en G1 en M1  valt op hoeveel pijn er is en hoe de hele situatie hen heeft 

uitgeput. Zij  voelen  zich niet serieus genomen als het gaat om onrecht dat zij vanuit de kerkenraad 

op zich af voelen  komen. Daarbij wordt de kwalificatie machtsmisbruik gebruikt. Er is geen 

vertrouwen meer om er samen uit te komen.  

Zij dringen aan op een commissie die gericht is op waarheidsvinding: laat een onafhankelijke 

instantie onderzoeken en beoordelen wat er in de afgelopen jaren is voorgevallen. Als dat helder en 

objectief is vastgesteld kunnen fouten worden benoemd en heeft ieder de taak om 

verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen aandeel. 

 

In de kerkenraad overheerst een gevoel van machteloosheid. De broeders zijn zich ervan bewust dat 

er fouten zijn gemaakt. Er is een ultieme poging gedaan om tot verzoening te komen door een 

uitgebreide verklaring van schuld en excuses, die aanleiding was voor het gesprek dat er op 19 

januari 2017 is geweest. Daar leek het erop dat beide partijen elkaar wisten te vinden, maar 
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uiteindelijk ketste het toch nog af in de afhandeling ervan: er ontstond discussie over wat er precies 

is gezegd en wat daarvan wel of niet aan de gemeente gecommuniceerd moest worden. De broeders 

weten niet hoe het verder moet: wat kunnen we nog meer doen?, vraagt men zich af. 

 

Wij zijn ervan doordrongen dat er veel pijn is: G8 en G1 en M1 hebben merkbaar geleden aan wat 

er allemaal is gebeurd. Ook in de kerkenraad is pijn voelbaar. Verder zien we daar een enorme 

onmacht: wat kunnen we nog doen om elkaar te bereiken?  

Daar doorheen loopt een sterk verlangen dat recht gedaan wordt aan het opgelopen leed en aan de 

intenties om het goede te willen zoeken. Door de hevige pijn die is ontstaan door teleurstelling is er 

bovendien geen vertrouwen meer: de angst om opnieuw gekwetst te worden heeft betrokkenen erg 

voorzichtig gemaakt. 

 

Verzoening of waarheidsvinding? 

Wanneer we alles overzien en op ons in laten werken, komen we tot de conclusie dat er twee wegen 

zijn die bewandeld zouden kunnen worden. Tegelijk hebben we bij beide wegen onze bedenkingen 

en liggen ze op een bepaalde manier wellicht niet meteen voor de hand. 

 

Verzoening 

Dit is de weg die kerkenraad heeft willen inslaan door het erkennen van fouten en het maken van 

excuses. Maar aangezien het mislukken van de laatste poging hiertoe (rondom het gesprek op 19 

januari j.l.) het wantrouwen juist heeft versterkt, lijkt verzoening op het eerste gezicht niet de meest 

logische weg om te gaan. Toch is dit volgens ons nog geen onbegaanbare weg, zeker als we zien hoe 

dicht verzoening binnen bereik lag. De kerkenraad heeft toen een belangrijke beweging gemaakt, 

door de pijn van G8 en G1 en M1 te zien en te erkennen en door eigen fouten toe te geven. Er was 

bij alle betrokkenen  bereidheid om samen verder te gaan.  

Belangrijke voorwaarde voor verzoening is: erkenning van ontstaan leed en verantwoordelijkheid 

nemen voor eigen fouten. Verzoening betekent: wat gebeurd is kan niet ongedaan worden gemaakt, 

maar er is wel erkenning voor wat als onrecht ervaren is. Als die erkenning oprecht is, geeft dat 

ruimte om samen verder te gaan. 

 

Waarheidsvinding 

G8 en G1 en M1 geven in het gesprek met de visitatoren aan dat ze willen aansturen op een traject 

van waarheidsvinding: laat alle feiten maar boven tafel komen en laat een onpartijdige externe 

instantie of persoon deze feiten beoordelen en verantwoordelijken aanwijzen.  Waarheidsvinding zet 

in de eerste plaats in op gerechtigheid: er moet recht gedaan worden in een situatie waar onrecht 

wordt ervaren. Toch heeft waarheid pas een heilzaam effect als er erkenning is of komt voor de pijn 

die is ontstaan  en als er door ieder verantwoordelijkheid wordt genomen voor zijn/haar eigen 

aandeel.  
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Overwegingen 

Omdat de weg tot verzoening is doodgelopen, lijkt het voor de hand te liggen om de andere route te 

gaan: waarheidsvinding. Dat is ook waar door G8 en G1 en  M1 op wordt aangedrongen. Toch 

hebben wij bij deze weg een aantal bedenkingen.  

 

Tot nu toe heeft de kerkenraad getracht als collectief te handelen. Omdat het conflict al speelt sinds 

2014 zijn er steeds meer mensen bij betrokken geraakt, alleen al door de jaarlijkse wisseling in 

samenstelling van de kerkenraad. De kerkenraad van toen is niet meer dezelfde als de kerkenraad 

van nu. Onderzoek dat gericht is op waarheidsvinding kan formeel gebeuren op grond van de vraag: 

hoe heeft de kerkenraad gehandeld? Maar wellicht is het ook een goede aanleiding om te 

onderzoeken wat er precies door wie is gezegd en gedaan. Is dat altijd in afstemming met of in 

opdracht van de kerkenraad gebeurd? Dat zijn spannende vragen, maar die wel kunnen helpen om 

het functioneren van de kerkenraad onder de loep te nemen. En wellicht ook dieper liggende 

structuren aan het licht te brengen. 

De waarheid kan zuiverend en sanerend werken, juist als gekeken wordt naar diepere structuren en 

loyaliteiten binnen kerkenraad en gemeente. Maar daar zit ook onze aarzeling: wat komt er allemaal 

mee? Een traject van waarheidsvinding zal niet alleen van de kerkenraad veel vragen maar ook van 

de gemeente. Ook schatten wij in dat een langdurig proces van onderzoek een zware wissel zal 

trekken op G8 en G1 en M1.  

Daarnaast valt nog te bezien of op deze manier het beoogde doel wordt behaald. Het is niet 

ondenkbaar dat er eindeloos kan worden gediscussieerd over feiten en de interpretatie ervan, laat 

staan als het gaat over intenties en over hoe zaken zijn beleefd. De vraag is dus of waarheidsvinding 

op zich het gewenste resultaat oplevert, namelijk: vrede en gerechtigheid voor alle betrokkenen. 

 

Wij hebben sterk de indruk dat de vraag naar waarheidsvinding vooral voortkomt uit het volgende. 

De gehele situatie lijkt te zijn geëscaleerd door iets wat is voorgevallen tussen de toenmalige preses 

van de kerkenraad en G1. Door de kerkenraad is  op een gegeven moment aangedrongen op 

mediation, maar daar wilde de toenmalige preses niet van weten en hij weigerde hieraan mee te 

werken. Later sprak de kerkenraad uit dat het zou gaan om een persoonlijk conflict tussen deze 

preses en G8 en G1 en concludeerde dat er daarmee geen taak meer was voor de kerkenraad. 

Daarbij doet zich echter wel een  probleem voor. Als de kerkenraad ervan overtuigd is dat één van 

zijn leden een traject van mediation zou moeten lopen en deze persoon weigert dat, behoudt de 

kerkenraad hierin wel degelijk een verantwoordelijkheid. Het kan dan niet zo zijn dat je het achteraf 

bestempelt als een persoonlijke kwestie en het daarmee af laat hangen van de bereidheid van 

betrokken  kerkenraadslid.  

 

Een weg om te gaan… 

Hierboven hebben we twee wegen beschreven: ‘verzoening’ en ‘waarheidsvinding’. De eerste weg 

heeft de kerkenraad geprobeerd te bewandelen, maar dit heeft uiteindelijk niet tot verzoening maar 

tot verdere verwijdering geleid. De tweede weg wordt door G8 en G1   en M1 
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voorgesteld, maar stuit – zoals opgemerkt – op onze bedenkingen. Wij willen daarom een derde weg 

voorstellen, waarin het beste van beide genoemde wegen wordt gecombineerd. Dat doen we in een 

aantal stappen: 

▪ In het gesprek van 19 januari 2017 lijkt echt iets bereikt. Hoe alle betrokkenen hier nu ook op 

terug kijken, toen was er bij iedereen de overtuiging: dit is goed! Die conclusie delen wij. De weg 

die de kerkenraad insloeg was goed. Het was goed om schuld te bekennen. Het was goed om pijn 

te erkennen. Het was goed om excuses te maken. Het was goed om elkaar in de ogen te kijken. 

En van G8 en G1 was het goed om die excuses te aanvaarden. Het was goed om de kerkenraad 

hierin serieus te nemen. Het was goed te kijken hoe samen verder te gaan. Het was –  kortom –

 goed om de weg naar verzoening te onderzoeken en –  misschien voorzichtig –  in te slaan. 

 ▪

 

Dat er in de nasleep dingen zijn gebeurd die opnieuw pijn hebben gedaan, teleurstelling hebben 

gebracht, verwijdering hebben gegeven

 

en mogelijk geleid hebben tot een ‘her-traumatisering’ 

bij alle betrokkenen doet er niets

 

aan af dat dit in principe een goede weg was.

 ▪

 

Tegelijk was ook op 19 januari al duidelijk dat een en ander nog heel kwetsbaar was. Daarbij is te 

denken aan de opmerking van G1 dat zij hoopt dat de gemaakte excuses ‘ook

 

daadwerkelijk

 

in 

de harten van de 

 

ambtsdragers zullen landen’. Volgens ons is het van belang om deze 

bijeenkomst niet te overvragen. De verzoening is hiermee nog niet bereikt, maar er zijn wel 

stappen gezet daar naartoe. Met andere woorden: het was een goed begin, maar het vroeg 

uitdrukkelijk ook om een goed vervolg.

 ▪

 

Door de gebeurtenissen erna en de impact die ze hebben,

 

is duidelijk hoe weinig er nodig is om 

elkaars vertrouwen weer kwijt te raken. Er is zoveel pijn en schade en die schreeuwt om 

erkenning. Erkenning is de weg uit deze situatie. Wij horen in de vraag om waarheidsvinding van 

G8 en G1 en M1 een roep om die erkenning. Erkenning van dingen die fout zijn gegaan. Van

 

onrecht dat heeft plaatsgevonden. Maar vooral: erkenning van pijn en schade die daardoor is 

opgelopen.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat erkenning uiteindelijk balsem is voor wonden. Erkenning 

gaat verder dan excuses. Erkenning betekent: echt onder ogen durven

 

te zien wat de impact is 

geweest van een woord, een daad, een houding. 

 ▪

 

Dit geeft aan dat er aan vertrouwen nadrukkelijk nog moet worden gewerkt. De bijeenkomst van 

19 januari vraagt om vervolg c.q. verdieping. 

 

 

Advies 

▪ De weg van erkenning en verzoening gaan, dat is ons advies. En we beseffen dat dit veel van alle 

betrokkenen zal vragen. Maar evengoed zijn we ervan overtuigd dat het ook alle betrokkenen 

veel zal kunnen opleveren. 

▪ Om die weg te gaan is vertrouwen nodig, dat dit een weg is die inderdaad de goede kant op leidt. 

Daarvoor is het ons inziens nodig om terug te gaan naar wat er in het gesprek op 19 januari 2017 

op gang is gebracht. Dat had alles weg van een doorbraak. Veel zaken tussen beide partijen 

waren opgeruimd en er was op dat moment overeenstemming over de manier waarop het een 
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en ander gecommuniceerd moest gaan worden. Het is zaak om het goede in die beweging 

opnieuw te willen zien. 

▪ Na 19 januari 2017 is er echter het nodige gebeurd. In de heftigheid ervan, de bijkomende 

emoties en het geschade vertrouwen zien wij het complete conflict terugkomen. En het valt ook 

niet te begrijpen zonder onder ogen te zien hoe wankel de basis van vertrouwen is geworden 

door alles wat er in de afgelopen jaren is gebeurd. Beide partijen zijn dus ook niet zomaar terug 

bij 19 januari jl. Er is daarvoor nog wel een weg te gaan.  

▪ Van beide partijen wordt gevraagd om duidelijk te verwoorden wat na 19 januari weer pijn 

veroorzaakt heeft en hoe dit is ervaren. Het is van belang dat dit heel precies gebeurt, zodat je de 

ander helpt om jou te begrijpen. En daarmee ook de diepte van jouw pijn echt te kunnen zien. De 

ander hoeft daar geen oordeel over te geven, maar de schade is dan duidelijk en vraagt om 

erkenning. De bereidheid om echt te luisteren en binnen te laten komen waar de pijn bij de 

ander zit is cruciaal. 

 

Wij realiseren ons terdege, dat dit advies niet iets is waar beide partijen zomaar zelf mee aan de slag 

kunnen (of zelfs moeten). Wij adviseren deskundige begeleiding van iemand die het gezag en het 

vertrouwen heeft van alle betrokkenen, maar die ook scherp inzicht heeft in tussenmenselijke 

processen. Wanneer de kerkenraad en G8 en G1 en M1 bereid zijn om deze weg te gaan, willen wij 

graag meedenken over en zoeken naar iemand die dit proces zou kunnen begeleiden en het 

vertrouwen van beide partijen geniet.   

Wij realiseren ons ook dat dit van beide partijen heel wat vraagt. Biddend en wegend zijn wij als 

visitatoren toegegroeid naar dit advies. Wij doen een dringend appel op zowel de kerkenraad als    

G8 en G1 en M1   om het advies in alle rust tot zich te nemen en in gebed te brengen, in het 

vertrouwen dat onze God bij machte is vele malen meer te doen dan wij op dit moment voor 

mogelijk houden (Efeziërs 3:20). Juist een situatie waar de onmacht zo enorm tastbaar is, en door 

beide partijen ook als zodanig is benoemd, dringt des te meer tot het besef dat er alleen een 

uitweg is als onze machtige Heer Jezus die geeft.  

 

 

In Hem verbonden, 

 

De visitatoren, 

 

VS3
VS4

 

 

VS2  

VS1  

VS5  

 

WP6, 26 oktober 2017  




