
Van: M1  
Verzonden: woensdag 13 september 2017 13:22 
Aan: VS1; VS2  
CC: G8 & G1 ; SH1; BP5 
Onderwerp: Re: FW: Kerkvisitatie  
 
Geachte visitatoren,  
 
Naar aanleiding van het gesprek van afgelopen maandag is er op 2 punten helderheid nodig. Het gaat 
om de werkwijze / procedure van het traject en het gaat over vertrouwelijkheid.  
 
Eerst over de werkwijze / procedure. 
Zoals we maandag hebben afgesproken zouden we nog nagaan hoe u de werkwijze in uw mail van 14 
juli reeds had beschreven. U geeft daar aan dat u na het gesprek met ons ook een gesprek voert met 
de kerkenraad van de GKv WP1. Er is dus geen sprake van dat u op enige wijze verslag doet van uw 
gesprek met ons. Daarna worden de verslagen aan beide partijen, ieder het zijne, voorgelegd ter 
verificatie. U rapporteert op de besloten classis aan de hand van uw definitieve verslag. De 
rapportage wordt vervolgens in vertrouwelijkheid door de besloten classis behandeld en wordt 
opgeborgen in de archieven (we hebben u gewezen op de WBP). Visitatoren hebben bij die 
bespreking een adviserende functie. Tot zover is het helder.  
 
Daarna echter niet meer, want zoals we maandag ook constateerden laat de kerkorde daar een flinke 
ruimte/ruis ontstaan. Het ligt in de redelijkheid van de verwachting dat er naar aanleiding van uw 
rapportage een door de besloten classis gedragen advies komt. Het advies wordt vervolgens aan de 
kerkenraad en aan ons gecommuniceerd. Het feit dat er binnen onze classis al enige jaren geen 
mogelijkheid bestaat om de zaak neer te leggen bij een daarvoor aangestelde commissie, die 
vindbaar is voor gemeenteleden, maakt de verantwoordelijkheid van de classis des te groter in zaken 
als deze. Hiermee is duidelijk dat wij het kerkelijke traject ‘classis’ niet op een andere manier dan 
deze kunnen gaan, en dat er, naar wij hopen, na het bespreken van de verslagen binnen de besloten 
classis een vervolg komt dat meer inhoudt dan het opbergen van een verslag in een archief.  
 
Het tweede gaat over vertrouwelijkheid. 
Het gesprek zoals maandag gevoerd heeft veel pijn naar boven gebracht. Het heeft grote impact op 
ons dagelijks functioneren. Wij willen u dan ook dringend vragen om de kerkenraad niets over de 
inhoud van ons gesprek mee te delen. Daar hoort ook bij dat u ze niet informeert, laat staan 
adviseert, over de in ons gesprek besproken mogelijkheden voor het vinden van een oplossing. Dus 
de mogelijkheid van arbitrage (zoals in Amersfoort al een paar keer is toegepast) of de mogelijkheid 
om deze zaak te laten behandelen door de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing worden niet 
door u aangedragen. Enerzijds omdat u nog in het stadium van hoor en wederhoor zit, en anderzijds 
omdat we vrezen dat er vanuit de kerkenraad meteen weer lijntjes richting die commissie actief 
worden. Die vrees is al diverse keren bevestigd door aantoonbare feiten in de afgelopen jaren.  
Het staat u uiteraard vrij om u goed op de hoogte te laten stellen van de genoemde mogelijkheden 
en er ook nog nieuwe mogelijkheden bij te zoeken. Tot het moment van het door de besloten classis 
gedragen advies, zullen wij geen contact leggen met de ICG.  
 
Met het oog op het te houden gesprek tussen u en de kerkenraad van de GKv te WP1, willen we 
graag op bovengenoemde zaken uw instemming, of een gemotiveerde afwijzing, voor zondag 17 
september a.s.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
G8 & G1 M1  
 


