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Van: ICG1
Verzonden: maandag 11 december 2017 14:15
Aan: M1; G1
CC: ICG2; ICG3
Onderwerp: Re: geschil

Geachte M1 en G1, 

Volledigheidshalve stuur ik u beiden, in aanvulling op mijn  bericht van vanmiddag,  onderstaand mijn bericht aan de 
scriba van de kerkenraad van 27/11 en de reactie van KR-P3 daarop van 8/12 ook aan jullie in z'n geheel door. 

Met vriendelijke groet, 

ICG1, secretaris ICG 

 

------- Doorgestuurd bericht --------  
Onderwerp: geschil 

Datum: Mon, 27 Nov 2017 18:53:21 +0100 
Van: ICG1  
Aan: KR-S2.2  

CC:   ICG2, ICG3
 

Beste scriba, 
 
De leden van uw gemeente G1 en M1 hebben bij de Interkerkelijke 
Commissie Geschillen een geschil met uw kerkenraad  aangemeld waarvan 
deze leden willen dat de commissie dat geschil in  behandeling neemt. 
Voor de vooral procedurele achtergronden van dit  geschil verwijzen wij 
u naar de bijlage met het e-mailbericht van 24  november met twee 
bijlagen en dat van 7 november jl. van beide genoemde  leden. De 
voorzitter van de commissie heeft na beoordeling van het  geschil 
geoordeeld dat het geschil reglementair past binnen de  bevoegdheden en 
reikwijdte van de commissie. Volgens artikel 4, lid 3  van het reglement 
informeer ik u namens de commissie over dit verzoek  van de genoemde 
leden en verzoek ik u binnen twee weken mij te melden of  u kunt 
instemmen met de behandeling daarvan door de commissie. Voor de  goede 
orde meld ik u dat indien u niet kunt instemmen met de behandeling  van 
het geschil door de commissie, het  geschil niet in behandeling zal  
worden genomen door de commissie. 
 
Dit verzoek gaat in afschrift naar de voorzitter en vice-voorzitter van  
de commissie. 
 
Met  vriendelijke groet, 
 
ICG1, secretaris van de Interkerkelijke Commissie  Geschillen 

 
 
Geachte heer ICG1, (bericht van 8 december) 
 
Via een kleine omweg bereikte mij uw bericht (zie onder), waarvoor dank. Naar wij 
begrijpen hebben twee leden uit onze gemeente zich tot u gewend met het verzoek een 
kwestie in behandeling te nemen. U geeft aan daartoe bereid te zijn. 
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Nu is deze kwestie door betreffende zuster en broeder eerder reeds aan de classis 
voorgelegd, via het aanvragen van een bijzondere visitatie. Deze visitatie heeft 
plaatsgevonden en uitgemond in een advies, waarover zowel betrokken gemeenteleden als 
de kerkenraad op dit moment in gesprek zijn met de visitatoren. Hoewel ook de 
kerkenraad zeer graag tot beëindiging van het geschil en volledige verzoening wil 
komen, en daarvoor elke passende hulp in dankbaarheid wil aanvaarden, lijkt het ons 
zuiver nu eerst de reeds ingeslagen kerkelijke weg te vervolgen, voordat wij op uw 
aanbod ingaan. Dat betekent concreet dat wij graag eerst de gesprekken met de classis 
afronden. Mochten deze niet tot verzoening leiden en mocht de classis voor zichzelf 
geen rol zien weggelegd in een eventueel vervolgtraject, dan nemen we graag uw vraag 
opnieuw in overweging. Wij zullen u daarom actief op de hoogte houden van de 
procedurele stand van zaken, zodat u weet wanneer u van ons een afweging kunt 
verwachten. Ik hoop dat u begrip hebt voor onze keuze om zorgvuldig om te gaan met de 
reeds ingeslagen kerkelijke weg en niet parallel op twee manieren over de kwestie in 
gesprek te zijn. 
 
Ten behoeve van onze mogelijke afweging om uw commissie om betrokkenheid en 
begeleiding te vragen, zou het ons helpen om goed op de hoogte te zijn van de status 
en werkwijze van uw commissie. U verwijst in uw mail naar een reglement dat mij 
onbekend is. Is het mogelijk daarvan een afschrift te verkrijgen? 
Daarnaast verwijst u naar twee mails van onze gemeenteleden die niet waren bijgevoegd. 
Zou u, om zeker te weten dat we over hetzelfde spreken, zo vriendelijk willen zijn om 
ook die ons door te sturen? Dat zou voor een mogelijk vervolg zeer behulpzaam zijn. 
Bij voorbaat alvast heel hartelijk dank! 
 
Mocht u op dit moment reeds vragen hebben, dan zijn wij uiteraard graag tot nadere 
toelichting bereid. Ik ben bereikbaar op nummer . 
 
Namens de kerkenraad,  
met vriendelijke groet, 
 
KR-P3 
praeses 




