
WP1, 3 september 2019  

 

 

Geachte broeder M1,  

 

In uw brief van 18 juni jl roept u de kerkenraad op zijn afwijzing van uw verzoek 

(cf uw brief van 23 mei jl) te heroverwegen. U tekent bezwaar aan tegen dit 

(door u zo aangeduide) besluit en geeft aan dat de kerkenraad gehouden is zijn 

afwijzing te heroverwegen.  

 

De kerkenraad ziet geen reden om zijn zienswijze betreffende uw oorspronkelijk 

verzoek te wijzigen. Zorgvuldige opvolging in de ambten door nieuwe 

ambtsdragers respectievelijk de kerkenraad (als geheel) is een interne, binnen-

bestuurlijke, feitelijke handelwijze van overdracht van pastorale zorg 

respectievelijk kerkenraadsbeleid. Dat deze opvolging zorgvuldig, gebalanceerd 

en respectvol dient te gebeuren spreekt vanzelf.  

 

In ons schrijven aan u is dan ook niets anders meegedeeld dan wat staand beleid 

is. Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat er geen sprake is van een primair 

besluit in de zin van artikel F71 jo F73 Kerkorde gericht op een individueel geval. 

 

Graag reageren we nog op een aantal zaken die in uw brief aan de orde komen.  

 

In uw schrijven stelt u dat er geen sprake kan zijn van een gebalanceerde 

overdracht omdat dit voor u niet verifieerbaar is. Deze stellingname laten wij 

geheel voor uw rekening. Ook al bent u er niet bij geweest, wij menen dat wij de 

overdracht – die overigens wat betreft de onderhavige kwestie op hoofdlijnen 

plaatsvond – integer en evenwichtig hebben uitgevoerd, hetgeen ook onze 

verantwoordelijkheid is. 

 

Op het moment van ons schrijven was het ICG-traject nog niet beëindigd, maar 

slechts opgeschort. Dat was het door G1 geïnitieerde traject om over het 

conflict met elkaar te spreken, aan welk gesprek u als betrokkene ook zou 

deelnemen.  

 

Een gemeentelid mag altijd met een ambtsdrager praten. Het betreft hier echter 

een specifieke vraag van u in het kader van een specifieke bestaande 

conflictsituatie. Dan past een antwoord dat toegesneden is op die bijzondere 

situatie.  

 

Dat wij zonder uw expliciete toestemming niet binnen de kringen van de 

kerkenraad over u, uw brieven, uw standpunten, etc. mogen spreken, is een 

zienswijze die wij niet delen.  

 

Namens de kerkenraad, 

KR-S2.3, scriba 2  




