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Van: ICG2
Verzonden: dinsdag 21 november 2017 13:46
Aan: M1
Onderwerp: RE: Hulpvraag ICG

Geachte M1 en G1, 

 

Dank voor uw mail.  

Zoals u hebt kunnen lezen, is de ICG afgelopen donderdag formeel geïnstalleerd. Het is de bedoeling dat er deze 

week een persbericht verschijnt en dat verder alle gemeenten van de betreffende drie kerkverbanden worden 

geïnformeerd. Daarna zal de ICG feitelijk van start gaan. Het is dan ook niet zo dat u nog deze week nader van de 

ICG zult horen. Uiteraard kunt u dat aan visitatoren berichten.   

 

Wel wil ik u nu al een vraag stellen. Behalve de Interkerkelijke Geschilcommissie (ICG) is er ook een pool van 

mediators ingesteld. Uitgangspunt daarbij is dat, waar mogelijk, eerst een mediationtraject wordt aangeboden 

alvorens de zaak door de ICG in behandeling wordt genomen. Deze mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid 

van de partijen en wordt uitgevoerd door een professionele mediator die door partijen gezamenlijk uit de pool 

wordt gekozen. Vindt geen mediation plaats (omdat een van de partijen daaraan niet wenst mee te werken) of leidt 

mediation niet tot het beoogde resultaat, kan de zaak daarna aan de ICG worden voorgelegd. 

Mijn vraag is of u in beginsel bereid bent aan een dergelijk mediationtraject mee te werken. Mocht u meer gegevens 

wensen, kunt u mij hetzij per mail hetzij telefonisch ( ) benaderen. 

 

Met vriendelijke groet,  

ICG2
 

Van: M1
Verzonden: dinsdag 21 november 2017 11:34 

Aan: ICG2
CC: G1
Onderwerp: RE: Hulpvraag ICG 

 

Geachte ICG2,  

Graag willen wij bij u informeren of u al in de gelegenheid bent geweest om onze email door te sturen aan de ICG. 
We hopen dat een en ander spoedig een vervolg gaat krijgen vanuit de ICG, dit te meer omdat de visitatoren binnen 
een week een reactie van ons verwachten, vandaar deze vraag aan u. 

Wij hebben overigens met grote belangstelling het artikel over de ICG gelezen in het Nederlands Dagblad en 
Reformatorisch Dagblad van 16 november jl. Het bevestigde voor ons de toegevoegde waarde die de ICG ook in onze 
kwestie zou kunnen hebben. 

Eerder schreef u dat de ICG contact met ons op zal gaan opnemen, in dat kader geef ik via u graag nog mijn mobiele 
telefoonnummer door. Dat is . 

In afwachting van uw reactie, waarvoor alvast onze dank, 

met vriendelijke groet, 

  

G1    
M1




