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Van
:

M1
Verzonden: zaterdag 3 maart 2018 09:30

Aan: ICG1; ICG2; ICG3
CC: G1
Onderwerp: Mogelijke herstart

Bijlagen: Bijlage 1-bericht visitatoren 8 jan 2018.pdf; Bijlage 2-bericht kerkenraad 30 jan 

2018.pdf

Geachte commissie (ICG), 

In het najaar van 2017 hebben we enkele keren contact met u gehad. Op 7 november 2017 hebben we de kwestie 

tussen ons en de kerkenraad van de GKv te WP1 bij u aangemeld. 

Op 11 december 2017 moesten wij helaas vernemen dat u de door ons bij u aangemelde kwestie niet in 

behandeling kon nemen, omdat de kerkenraad op dat moment aangaf geen medewerking te willen verlenen. Als 

reden werd toen gegeven dat er nog een traject zou lopen met de visitatoren. Op grond daarvan heeft u besloten de 

kwestie niet in behandeling te nemen. 

De visitatoren van de classis WP1-WP2 hebben ons overigens op 8 januari jl. bevestigd dat het traject met de 

visitatoren door ons op 5 december 2017 was beëindigd, zie bijlage 1. 

Echter, twee maanden na het beëindigen van het traject, op 30 januari jl. heeft de kerkenraad ons per verrassing 

laten weten dat een ICG-traject voor hem toch niet ondenkbaar is, maar dat hij meent dat het traject met 

visitatoren pas is afgerond nadat de kerkenraad nog een gesprek heeft gehad met de visitatoren, zie bijlage 2. Wij 

weten niet wanneer dat gesprek plaatsvindt. 

Hoewel wij nu al een poos geconfronteerd worden met de misvatting van de kerkenraad over het feit dat hij meent 

dat het traject met visitatoren iets is van de kerkenraad is, terwijl het door ons is aangevraagd en derhalve ook door 

ons kon worden beëindigd, willen we u vragen om ons op de hoogte te stellen van verdere ontwikkelingen op het 

moment dat die aan u worden kenbaar gemaakt vanuit de kerkenraad. We kunnen ons er dan opnieuw op beraden 

of het voor ons op dat moment nog zinvol en/of wenselijk is om onze kwestie opnieuw bij u aan te melden. 

Wij zien uw ontvangstbevestiging en reactie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
 

G1
M1 

 

  

 

 

 

 




