
Waarom op dit moment geen mediation: 

In het gesprek tussen ons en de visitatoren dat gevoerd is op 11 september zijn de volgende zaken al 

besproken: 

• Vrede door recht (kerkorde) betekent niet dat je eindeloos in gesprek blijft met elkaar, je 

zoekt juist recht omdat eerdere gesprekken niet op waarheid / feiten zoeken gebaseerd 

waren; 

• Een kenmerk van mediation is dat er met opzet afstand wordt gehouden van de inhoudelijke 

kant van de kwestie, er is alleen sprake van procesregie waarbij de partijen het conflict zelf 

dienen op te lossen. Wij zijn van mening dat nu eerst juist op inhoud de kwestie beoordeelt 

dient te worden; 

• Er is erkenning nodig voor pijn en verdriet, maar een onafhankelijke instantie die op basis 

van feiten zaken kan aanwijzen en benoemen is daar echt bij nodig, want er zal geen begrip 

zijn voor pijn die voortvloeit uit feiten die glashard worden ontkend; 

• In de afgelopen jaren hebben we in gevoerde gesprekken en in brieven aangegeven dat ook 

ons handelen onderzocht moet en mag worden. We hebben te dealen met erg veel verwijten 

vanuit de kerkenraad die ons ook via gemeenteleden bereiken, echter wanneer wij 

rechtstreeks vragen of er punten zijn waarover wij spijt kunnen betuigen, blijft het antwoord 

uit; 

• Juist een onafhankelijke instantie kan de cirkel doorbreken van beeldvorming en persoonlijke 

belangen, dit voorkomt interpretaties en discussies waarbij feiten worden genegeerd en 

ontkend; 

• Juist met de kerkenraad is gebleken dat gesprekken niet meer zijn dan gesprekken, er volgt 

daarna geen besef/lering of oprechte erkenning van fouten. Daar dit inmiddels al diverse 

keren is voorgekomen in de afgelopen jaren, voelen wij ons nu volkomen geblokkeerd om al 

te moeten spreken over verzoening; 

• De uitgebreide excuses die de kerkenraad in november 2016 heeft gemaakt op onderdelen 

van de procesgang, heeft helaas niet geleid tot enige erkenning en zelfs niet tot terugdraaien 

van de besluiten die op een foutieve procesgang zijn gebaseerd, toch geeft deze kerkenraad 

aan machteloos te zijn, omdat er werkelijk ultieme pogingen zijn gedaan om de verzoening te 

bereiken; 

• Na drie jaar zijn wij uitgeput en hebben geen vertrouwen meer in deze kerkenraad, dat staat 

ook in het advies. Als we op dit moment weer in gesprek moeten gaan zonder dat er naar 

feiten is gekeken door een onafhankelijke instantie is ons overvragen. Wij kunnen dat 

simpelweg niet meer opbrengen; 

• Deze kerkenraad heeft ook op pastoraal vlak laten zien niks te doen of te kunnen, daarmee 

kan er vanuit ons ook geen sprake zijn van enig vertrouwen in dat de kerkenraad onder ogen 

wil zien wat de pijn en het verdriet van ons is en wat het teweeg heeft gebracht. Daar had 

pastorale zorg al lang een plek moeten krijgen, ondanks dat dit is benoemd, is het niet 

gebeurd. Daarmee is deze kerkenraad nog niet in staat om überhaupt een gesprek te kunnen 

voeren met oog op erkenning, laat staan verzoening; 

• We hebben uitdrukkelijk benoemd dat een vorm van mediation op dit moment is 

uitgesloten. Het wordt in het advies van visitatoren weliswaar nu net even anders genoemd,  

maar in feite biedt het advies zelfs nog minder dan echte mediation. 

 

 

 



Nu vullen we dit verder aan: 

• Het dan toch weer in gesprek moeten met deze kerkenraad is gevaarlijk zelfs, het versterkt 

het trauma waar over gesproken wordt in het advies. Het tast het geloofsleven aan van ons 

en onze kinderen. Het zet grote spanning op het nog dagelijks kunnen functioneren, dat 

moet doorbroken worden. Niet door weer in gesprek te gaan met de dader (zoals wij het nu 

zien), maar door recht te doen. Of in ieder geval eerst recht te doen..zoek eerst de waarheid, 

daarna kunnen nieuwe openingen ontstaan. Dat is vrede door recht. 

• De vraag om aan te geven wat onze pijn en verdriet is, is op zichzelf terecht. Een luisterend 

oor is balsem op de wond. Maar tegelijk: je zo kwetsbaar opstellen vraagt wel om een 

integere partij die dit ook oprecht  wil en kan aanhoren. Gesprekken zoals 19 januari  en 

laten op 11 september met visitatoren vragen daarna erg veel verwerkingstijd bij ons en 

belemmeren ons functioneren in het dagelijks leven voor lange tijd. Het verdere verloop na 

19 januari heeft ons erg beschadigd en daarmee het trauma nog verder verdiept. 

• De kerkenraad voelde zich eerder niet verantwoordelijk voor het laten mislukken van een 

eerdere poging tot mediation door toedoen van zijn preses. Daarover is nooit enige spijt 

betuigd. Het kan dus ook niet meer een vertrekpunt zijn om elkaar op die manier te zoeken.  

• De kerkenraad geeft richting visitatoren aan een ultieme poging al gedaan te hebben en zich 

vervolgens machteloos te voelen. Heeft men dan ook het eigen handelen wel onder de loep 

genomen? Ook de kerkenraad vraagt dus in feite om hulp, om een deskundige begeleiding 

en beoordeling door een derde/instantie. Immers, men stelt zelf zich machteloos te voelen in 

deze kwestie. Het is niet wijs om met een zich continu machteloos voelende kerkenraad in 

gesprek te gaan. 

• De kerkenraad heeft tot twee keer toe besloten om in deze kwestie een onafhankelijk advies 

te vragen. Beide keren is het echter niet uitgevoerd. Inmiddels vraagt de kerkenraad geen 

advies meer, maar voelt hij zich machteloos, zelfs zo dat visitatoren er medelijden mee 

hebben gekregen. De kerkenraad had echter ook tot het inzicht kunnen komen dat er hulp 

nodig is; 

• Zelfs bij de ultieme poging (gesprek 19 januari) van de kerkenraad, heeft deze kerkenraad 

zich voorafgaand aan het gesprek en nog meer na het gesprek aan geen enkele afspraak 

gehouden; 

• We zijn van mening dat het ook voor de gemeente heilzaam is als duidelijk wordt wat er op 

hoofdlijn is gebeurd en nog steeds gebeurt. De informatievoorziening is tot op heden van 

één en dezelfde kant gekomen en heeft niet opbouwend gewerkt. 

Waarom wel mediation, na waarheidsvinding: 

• Mediation is per definitie door een deskundig persoon/instantie die niet zelf onderdeel is van 

het conflict. Dat is een belangrijke voorwaarde om onbevooroordeeld te kunnen zoeken naar 

wat erkenning in zou moeten houden, waarom erkenning nodig is, voor wat en door wie; 

• Mediation is zoeken naar verbinding, dat is ook onze wens maar dit kan (nu) niet (meer) 

zonder dat daar eerst feitenonderzoek aan vooraf is gegaan. Eerst moet de waarheid, juist als 

vertrekpunt voor mediation, vast komen te staan; 

• Mediation waarborgt hoor en wederhoor, dat hebben we gemist in alle gesprekken met de 

kerkenraad tot nu toe; 

• Mediation heeft niet per definitie als doel verzoening, het onderzoekt wat mogelijk is. Dat is 

een veel beter vertrekpunt dan de ballast bij ons neer te leggen dat we met de opdracht 

verzoening nu weer in gesprek zouden moeten gaan met deze kerkenraad; 

 




