
Van: G1&G8 
Verzonden: donderdag 6 juli 2017 09:17 
Aan: 'VS2'; 'VS1' 
CC: 'M1' 
Onderwerp: RE: Kerkvisitatie  
 
Geachte visitatoren,  
 
Hartelijk dank voor uw reactie. Allereerst willen we u melden dat het voor ons een geruststelling is 
dat u de urgentie onderkent, maar ook wij snappen dat het moeilijk wordt snel een gesprek te 
plannen. Daar komt bij dat wij in de afgelopen week werden opgeschrikt door ernstige ziekte in de 
familie. Dat heeft samen met de drukte van het aflopen van het schooljaar ervoor gezorgd dat we 
niet eerder aan beantwoording zijn toegekomen. Over enkele weken hopen we zelf nog op vakantie 
te gaan, het is dus waarschijnlijk nu praktischer om het gesprek qua moment te plannen zoals u voor 
ogen had.  
 
We begrijpen dat u de regeling wilt volgen en we zijn blij dat u ze kent en toepast.  
Inmiddels zien wij dat de regeling voor bijzondere visitatie wat afwijkt van die van de gewone 
visitatie. Kunt u ons vertellen of wij de volgorde nu juist voor ogen hebben? 
  
1. College visitatoren vergadert op 21 augustus, wijst visitatoren aan;  

2. Visitatoren hebben een gesprek met ons en onze adviseur;  

3. Visitatoren hebben een gesprek met de kerkenraad wanneer de kerkenraad dat wenselijk vindt;  

4. Visitatoren maken een verslag (wie ontvangt dit verslag en hebben wij inspraak op het verslag voor 
dat deel dat betrekking heeft op ons gesprek?);  

5. College van visitatoren (is dat een regulier overleg?) levert een schriftelijk advies (aan wie?);  

6. Op de classis (wanneer is dat?) wordt gemeld dat er advies is uitgebracht; advies gaat in het 
vertrouwelijke classis-archief (wie/wat gaat na of er iets wordt gedaan met het advies?);  

7. Wanneer er niet kan worden afgerond, worden de visitatoren door de classis gehoord alvorens 
een besluit te nemen (over wie/wat en wie moet iets ‘doen’ met een besluit?);  

8. Worden wij bij iedere hierboven genoemde stap qua moment waarop het plaatsvindt en qua 
inhoud geïnformeerd en door wie?  

9. Kunt u al een globale indicatie afgeven van de tijdsduur die het doorlopen van genoemde stappen 
in beslag gaat nemen?  
 
U merkt dat we behalve de volgorde nog veel andere vragen hebben. Het zou fijn zijn als ze in het 
gesprek van een antwoord kunnen worden voorzien.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
G8 en G1 en M1  
 
  


