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Het gesprek vond plaats bij de familie G8/G1 thuis. Hierbij waren aanwezig BP5 
als adviseur, br. M1 en twee dames van slachtofferhulp.  
 
Het was een hartelijk ontvangst. Omwille van de zorgvuldigheid van de verslaglegging meldt 
br. M1 dat hij het gesprek opneemt. De volgende dag hebben wij de opnames mogen 
ontvangen. 
 
Vanwege het feit dat het volledige gesprek is opgenomen en datgene wat in het gesprek aan 
de orde kwam voor een groot gedeelte reeds is weergegeven in de uitgebreide 
correspondentie ( veel feiten ) die wij voorafgaand aan het gesprek hebben ontvangen, 
zullen wij ons beperken tot de weergave van ons gesprek in een zeer korte samenvatting.  
 
Als visitatoren geven we aan dat we volledig onbevangen dit gesprek ingaan. Neutraal. Alles 
in vertrouwen.  
 
Het gesprek richt zich met name op het onrecht dat de zuster ervaren heeft a.g.v. het 
handelen van een preses wat als machtsmisbruik wordt getypeerd. Onrecht wat zich in hun 
ogen voortzette bij de kerkenraad, omdat deze dit handelen van de preses geen halt 
toegeroepen heeft.  
 
Het is allemaal begonnen met het verzoek van een ouderling (contactpersoon Liturgie) om 
namens een aantal mensen wat pijnpunten aan te geven. Dat heeft de zuster in behoorlijk 
felle bewoordingen gedaan (december 2014). Er was toen nl van alles gepasseerd in hele 
korte tijd. Daar heeft ze al binnen een week excuses voor aangeboden, maar dat is bij de 
kerkenraad volledig onbekend gebleven. Dat is volgens haar bewust onder de pet gehouden. 
Dus er was eigenlijk niks, maar er was haar wel op het hart gedrukt: je mag er met niemand 
over praten. Heel goed: geen onrust teweeg brengen in gemeente. Maar de andere kant 
heeft zich bepaald niet stilgehouden. Als er nog mensen met hen hadden gepraat ‘s zondags, 
werden ze door de week hierover gebeld.  Terwijl zij absoluut geen stennis aan het maken 
waren. De zuster heeft in haar eerste mail, zonder dat ze er enige notie van had, de vraag 
neergelegd: is hier sprake van een angstcultuur? Daardoor zijn alle bellen gaan rinkelen. Ze 
werd ook meteen, zonder enig gesprek daarover, uit haar taken gezet: ze mocht geen 
catechisatie meer geven, geen orgel en piano meer spelen… geen zichtbare taak meer doen.  
 
Om uit de vermeende “conflictsituatie” te komen zijn diverse afspraken gemaakt.  
Twee maal een afspraak dat er een onafhankelijk onderzoek zou komen. Keer op keer 
worden afspraken door de kerkenraad niet of niet goed nagekomen of zelfs geweigerd. 
 
Dit heeft de de onderlinge relatie in de afgelopen drie jaar zwaar onder spanning gezet. De 
zuster heeft het gevoel dat ze als persoon is verkracht. Ook zijn de laatste jaren geen 
huisbezoeken of pastorale bezoeken gebracht. Terwijl je het dan juist zo nodig hebt.  
 
Doordat er zo’n lange tijd overheen is gegaan wordt de kans dat je elkaar zoekt en tot 
verzoening komt uiterst fragiel.   
 



Wat is nu de hulpvraag aan de visitatoren? Dat het hele proces door een onafhankelijke 
instantie wordt  uitgezocht. “Waarheidsvinding”. Met borging vanuit de classis. Eerlijk en 
transparant. 
 
Als visitatoren hebben we de pijn, moeite en onmacht bij de betrokkenen gezien. We 
wensen hen sterkte, Gods zegen en danken de aanwezigen voor het open gesprek. 
 
In de procedure leefde de verwachting bij de betrokkenen dat we direct aan de classis 
zouden rapporteren en dat vanuit de classis een advies zou komen. Het college van 
visitatoren zit hier echter nog als station tussen, volgens de classicale regeling voor 
kerkvisitatie artikel 8. 
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