
Van: VS2 
Verzonden: vrijdag 14 juli 2017 12:05 
Aan: G1&G8; 'VS1' 
CC: 'M1' 
Onderwerp: RE: Kerkvisitatie  
 
Geachte broeder G8 en zuster G1,  
 
Wij hebben uw mail van de 6e juli in goede orde ontvangen. Fijn dat u nog de gelegenheid hebt 
gevonden om te reageren voor de vakantie en ondanks de drukte.  
 
Veel sterkte en Gods zegen bij de moeilijke omstandigheden in familieverband.  
 
Wij kunnen inderdaad niet anders dan de handelswijze volgen zoals neergelegd in de classicale 
regeling voor de kerkvisitatie. Dat begint bij een vergadering van het college van visitatoren welke 
gehouden wordt op DV 29 augustus a.s. Vanwege beschikbaarheid van de visitatoren is de 
richtdatum verzet van de 21e naar de 29e augustus. In deze vergadering wordt mede bepaald welke 
visitatoren de bezoeken afleggen.  
 
Hier is geen sprake van een reguliere vergadering. We komen bijeen naar aanleiding van uw verzoek.  
Daarna hebben de visitatoren een gesprek met u en uw adviseur. Daarna én naar aanleiding van dit 
gesprek vindt de bijzondere visitatie plaats met de kerkenraad  
 
Van de gesprekken wordt een verslag gemaakt en aan betrokkenen ter verificatie voorgelegd. Het 
definitieve verslag zal in vertrouwelijkheid worden behandeld en in de kerkelijke archieven worden 
bewaard. De rapporteren worden op een besloten classicale vergadering besproken. De 
eerstvolgende vergadering is DV op donderdag 14e september a.s.. Qua tijdsbestek lijkt het ons erg 
ambitieus om hier al te kunnen rapporteren. Op voorhand kunnen we ook niet bepalen welke actie 
hier uit volgt. Voor uw informatie: in de praktijk hebben de visitatoren alleen een adviesfunctie.  
 
Laten we echter eerst, onder Gods leiding, de gesprekken aangaan. Daarna zullen we zien of dit leidt 
tot verdere activiteiten. Tijdens dit proces zullen de aangewezen visitatoren u zo goed mogelijk op de 
hoogte houden. Gezien de urgentie zullen we er alles aan doen om de achtereenvolgende stappen zo 
vlot mogelijk op elkaar te laten volgen.  
 
Wij danken onze Hemelse Vader dat Hij ons de mogelijkheid geeft om op deze manier met elkaar in 
gesprek te blijven. Laat we Zijn liefde hierin mogen ervaren.  
 
In Christus verbonden  
 
De visitatoren  
VS1 VS2  
 
  


