
Aan: Kerkenraad GKv WP1 
T.a.v. KR-P4 (preses) en  
           KR-S2.3 (scriba en Functionaris Gegevensbescherming) 
 

WP1, 23 mei 2019 

 

Betreft: verzoek inzake overdracht conflictdossier 

 

Geachte broeders, 

Op 17 juni aanstaande staat de wisseling van de wacht gepland in uw vergaderschema en zullen de 

nieuw gekozen en bevestigde ambtsdragers aantreden binnen de kerkenraad. 

Naar goed gebruik zal er rond die datum door u een overdracht plaatsvinden van lopende 

zaken/dossiers aan de nieuwe ambtsdragers. Wij veronderstellen dat het nog lopende conflict tussen 

de kerkenraad en ons onderdeel uitmaakt van deze overdracht. In dat kader doen wij u het volgende 

verzoek: 

Wij worden graag door u in de gelegenheid gesteld om ook vanuit onze kant de nieuwe ambtsdragers 

op de hoogte te stellen over het nog lopende conflict tussen u en ons. Het betreft immers net zo goed 

ons conflict(dossier), waarin we helaas als partijen tegenover elkaar staan. Dit kan wat ons betreft 

praktisch vormgegeven worden door ons in gesprek te laten gaan met de nieuwe ambtsdragers. Op 

deze wijze doet u enerzijds recht aan de door u en ons gewenste situatie dat de nieuwe ambtsdragers 

zo volledig mogelijk kennis kunnen nemen van dit nog lopende dossier, anderzijds waarborgt u 

hiermee het kerkelijk basisprincipe van het toepassen van hoor en wederhoor juist ook ten tijde van 

conflictsituaties. Tot op heden heeft u dit basisprincipe over het hoofd gezien, vandaar nu dit officiële 

verzoek. We willen ons gesprek niet gelijktijdig met M1 voeren, omdat we uw stellingname inzake 

vertrouwelijkheid op dit moment zullen respecteren. 

Wij willen u en de nieuwe ambtsdragers uitdrukkelijk vragen op deze wijze een eerste gesprek weer 

op gang te brengen. De situatie van eenzijdig informeren kan en mag niet langer voortduren en is ook 

niet passend binnen een kerk. Wij zouden het fijn vinden als u ons thuis bezoekt, omdat onlangs bleek 

dat een bezoek aan de kerk (het gebouw) ons zwaar valt. U bent van harte welkom. 

Aansluitend op de inwilliging van ons verzoek zullen wij in overleg treden met u en/of de nieuwe 

ambtsdragers. 

In afwachting van uw, naar wij aannemen, positieve en tijdige reactie, 

met broeder- en zustergroet, 

 

G8 en G1 

 

 




