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Van: M1
Verzonden: dinsdag 7 november 2017 10:42

Aan: ICG2
Onderwerp: Hulpvraag ICG

Bijlagen: 171107 Beschrijving van de kwestie door G1 en M1.pdf

Geachte ICG2, 

Wij hebben uw emailadres doorgekregen van . 
 

Graag willen wij u een kwestie voorleggen met daaraan gekoppeld onze hulpvraag om behandeling van deze kwestie 
door de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing die, naar wij hebben begrepen, binnenkort geïnstalleerd gaat 

worden. 

Het betreft een conflict dat wij, twee gemeenteleden van de GKv te WP1,  inmiddels  bijna  drie  jaar  hebben  met  de
 kerkenraad.  Onze  pogingen  om  tot  oplossingen  te  komen  of  om  tot  verzoening  te  komen  braken  tot  op  heden  alle  af.
 We  zijn  blij  met  de  komst  van  een  commissie  als  ICG,  zeker  omdat  de  situatie  inmiddels  zo  gespannen  is  dat  het  ons
 in  ons  dagelijks  functioneren  niet  meer  loslaat.  Het  is  volgens  ons  nodig  dat  een  onafhankelijke  en  deskundige  

commissie zich buigt over deze kwestie en de feiten en handelswijze van zowel ons als van de kerkenraad 

onderzoekt

 

om zo tot een uitspraak/advies te komen. 

Dit voorjaar hebben we onze nood voorgelegd aan het college van visitatoren met het verzoek om aan 

waarheidsvinding te doen en om daarna door te werken naar verzoening. Helaas heeft ook het college gekozen voor 

een advies waarin waarheidsvinding ondergeschikt gemaakt wordt aan de rust in de gemeente. Bovendien worden 

we 'gedwongen' om in gesprek te gaan met de kerkenraad op basis van de reeds bestaande beeldvorming. 

Als bijlage bij dit bericht treft u onze gedetailleerde beschrijving van het conflict aan. In het document werken we 

met hyperlinks (blauw onderstreepte tekst) die, door er op te klikken, toegang geven tot de onderliggende stukken. 

In de leeswijzer bovenaan het document lichten we nog verder toe hoe dit document tot stand is gekomen. 

We komen erg graag in gesprek met u. Dit om af te stemmen of, en zo ja op welke manier, behandeling van dit 

conflict door de ICG plaats zou kunnen vinden. 

We hopen dat u bereid bent tot het aangaan van een gesprek met ons en zien uw reactie dan ook met belangstelling 

tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

   
 

M1  
G1




