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Geachte visitatoren,  
 
Hartelijk dank voor uw verslag van het gesprek. We zijn blij met de vaart die u maakt door volgende 
week als college hiervoor bij elkaar te komen.  
 
Ongetwijfeld zal het niet zo bedoeld zijn, maar al lezende hebben we toch op bepaalde punten wel 
wat moeite met het gemaakte verslag. 
 
In het verslag ligt de focus vooral en eigenlijk uitsluitend op zr. G1 (dat blijkt bijvoorbeeld al uit de 
titel en bij de verdere beschrijving van het conflict). Op zich is dat heel begrijpelijk, omdat daar het 
conflict in wezen is begonnen. Maar gaande het conflict is niet alleen br. G8 mede slachtoffer 
geworden, maar zeker ook br. M1. Hen beiden is ook onrecht aangedaan in hoe het verder gelopen 
is. Zo is dat in het gesprek ook besproken en aan de orde geweest. Br. M1 heeft dit tijdens het 
gesprek ook helder verwoord. We zien dit dan echt heel graag terug in het verslag zodat dit ook 
helder is.  
 
Verder viel ons op dat in het verslag de besproken oplossingen ontbreken. Wellicht heeft u hierin 
terughoudend willen zijn, omdat we dit van u vroegen ten aanzien van de kerkenraad. Die 
terughoudendheid geldt uiteraard niet voor het college van visitatoren. Het is goed dat het college 
dit wel te horen krijgt, ook omdat de kans bestaat dat deze mogelijkheden nog niet in het vizier zijn.  
 
Bijgaand treft u dan ook onze versie van het verslag aan waarbij wij op een aantal relevante punten 
de formulering, zoals verwoord tijdens ons gesprek, hebben overgenomen. Dat doen we niet om u te 
corrigeren, maar om te laten zien wat we bedoelen. Deze versie hebben we uiteraard eerst wel ter 
controle aan onze adviseur hebben voorgelegd om te vragen of ons verslag zo conform de visitatie 
was.  
 
Wij snappen heel goed dat het onmogelijk is om in het verslag alles te benoemen en dan volledig te 
zijn. U refereert daarbij terecht aan de geluidsopname en de aangeleverde stukken die tezamen voor 
het complete verhaal kunnen zorgen. Wij gaan er daarom vanuit dat het college van visitatoren ter 
voorbereiding op de bespreking van het verslag dan ook de beschikking heeft over de geluidsopname 
en de aangeleverde stukken. 
 
Mocht u of het college van visitatoren nog behoefte hebben aan onderbouwing van een of meer van 
de genoemde feiten uit ons gesprek, dan zijn we uiteraard van harte bereid daaraan mee te werken!  
 
Zoals u in de opening van het gesprek zelf ook al aangaf, is het nodig dat er snel zicht komt op een 
eind aan deze situatie. Daarom zouden we het heel fijn vinden als u met het college ons alsnog 
uitsluitsel kunt geven over het verdere tijdspad (zie email 6 juli jl.). Misschien is het zelfs mogelijk om 
een eventueel advies SMART te formuleren om op die manier inhoud en tijd te bewaken.  
 
Hartelijk dank voor alle inspanningen tot nu toe. We wensen u sterkte bij uw verdere werk.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
M1 G8 en G1  


