
Aan: Kerkenraad GKV WP2  

 

WP2, 21  juni 2021  

 

Geachte leden van de kerkenraad, 

Bedankt voor het toesturen van de gronden die horen bij de besluiten die u in de periode van januari 

tot en met juni 2021 over mij genomen heeft. Ik concludeer dat de formele toezending van de eerder 

aan mij gecommuniceerde besluiten nog ontbreekt.  

Ik noem u de volgende besluiten: 

1. In de brief van 9 februari aan MKIO heeft u het volgende besluit meegedeeld: 

[…] Omdat we uw platform zien als een burgerinitiatief gaan wij niet op de uitnodiging 

van uw platform in. Ook zien we er van af om aanvullingen of correcties op het 

bronmateriaal en de verslaglegging op uw website te geven. De verantwoordelijkheid 

voor die plaatsing laten we geheel bij u.  

U meldt over het betreffende gemeentelid dat dit contact heeft gezocht met u. Wij 

kunnen van onze kant melden dat wij nog steeds bereid zijn het gesprek met dit 

gemeentelid aan te gaan. Over de aard en intenties van zo’n gesprek willen we bij u niet 

anders kwijt dan dat die positief en pastoraal zullen zijn en dus gericht op verzoening. 

Indien gewenst kan dit gesprek ook met andere mensen binnen de kerkelijke kaders 

gevoerd worden. […] 

2. Per app is door de preses op 27 april 2021 het volgende aan mij gecommuniceerd:  

Beste G1. Sorry dat ons antwoord zo lang geduurd heeft. Ons standpunt is en blijft dat 

we heel graag met jou in gesprek willen komen. Dat we in alle openheid zaken uit het 

verleden met jou willen bespreken. Alleen … niet met MKIO erbij. Waarom niet …. willen 

we ook graag aan jou in persoon uitleggen. Dus laat maar weten waar je voor kiest. Met 

broedergroeten, KR3 en KR4.  

3. Per app is ook besloten dat u het mij kwalijk neemt dat ik de deur zou hebben dichtgegooid 

en uw vertrouwelijke communicatie zou hebben doorbroken. Uw preses liet mij het volgende 

weten: 

Ik zag je mail en heb hem gelezen. Ik kreeg ook van KR4 de ap die hij jou gestuurd heeft

. Ik kan me daar helemaal in vinden. Ik zou graag zien dat we face to face met elkaar 

konden praten. Met z’n drieën of met twee als jij drie te bedreigend vindt. Met KR4 ben 

ik van mening dat we er dan uit kunnen komen. Ook wat betreft een aantal 

veronderstellingen die jij naar voren brengt.  

KR4, ikzelf en jij hebben met elkaar geapt. KR4 en ik hebben dit als vertrouwelijk 

beschouwd en hebben hierover inhoudelijk nog niets aan de kerkenraad gerapporteerd. 

Ik had graag gezien dat jij daar ook zo mee omgaat. 

Wat betreft je vraag om de notulen. 



Daarover moet de kerkenraad beslissen. Die komt op 14 juni bijeen. Dan zullen we e. e. a. 

bespreken en krijg jij terugkoppeling.  

4. U heeft besloten om kerkenraadscommunicatie op een informele en daarmee 

onverifieerbare wijze te laten plaatsvinden. Pas uit de door u toegezonden notulen kan ik 

opmaken dat u op deze wijze recht denkt te doen aan het voeren van een pastoraal gesprek 

zonder dat bij mij bekend kan zijn geweest dat KR4 en KR3 namens en door u zijn 

afgevaardigd.  

 

5. Uit uw excuusbrief d.d. 17 juni jl. blijkt uw besluit dat mijn dossier door u hiermee gesloten 

wordt. Dit besluit is in strijd met uw eerdere besluit waarin u aangaf het gesprek met mij aan 

te willen gaan (op uw voorwaarden). 

 

6. De notulen van 14 juni jl. ontbreken, terwijl u eerder heeft aangekondigd in deze vergadering 

over mijn verzoek te zullen besluiten. Dit betekent dat u mij de gronden voor uw excuusbrief 

niet heeft aangeleverd, ook het besluit zelf ontbreekt. 

 

Van deze bovenstaande vijf besluiten ontvang ik van de kerkenraad graag de schriftelijke bevestiging. 

Gezien uw taak bent u gehouden aan een zorgvuldige besluitvorming en mag ik daar dus ook op 

rekenen. Ik stel u dan ook alsnog in de gelegenheid om genoemde besluiten binnen een week na 

dagtekening van deze brief aan mij te doen toekomen. Ik verwacht een formele schriftelijke 

bevestiging die dus ook ondertekend is door en/of namens de kerkenraad.  

Uw brief van 17 juni jl. beschouw ik als een van de gespreksonderwerpen die onder leiding van ICG 

besproken kunnen worden. Daartoe ben en blijf ik van harte bereid. 

Met vriendelijke christenbroedergroet, 

 

G1  

 

 

 

 

 




