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AAN:   Kerkenraad GKV WP2  
             
 
Cc:  G1 
                 

 
 
WP3, 16 juli 2022 

 

BETREFT: Nieuwe gespreksleiding 

 
Geachte leden van de kerkenraad van de GKV te WP2, 

 
In de afgelopen week heeft de behandelcommissie van ICG zich helaas teruggetrokken als gespreksleider in 
het geschil tussen u en G1 nadat G1 de communicatie inzake het geschil heeft overgedragen aan 
ondergetekenden (bijlage 220708). Ervan uitgaande dat u ook waarde hecht aan de positieve uitkomsten tot 
op heden, wil G1 graag de gesprekken voortzetten. Ook u zult er de waarde van inzien dat we met elkaar 
moeten willen voorkomen dat het contact dat er nu is, wordt teniet gedaan.  
 
Het gegeven dat KR3 namens de kerkenraad al excuus heeft gemaakt (bijlage 210617), zien we graag als 
positief aanknopingspunt voor het vervolg. U heeft bovendien al laten weten een invulling te willen geven 
aan de aanbevelingen uit de eindrapportage van de behandelcommissie van ICG (bijlage 220321).  
 
Voor ons als adviseurs van G1 staat de sociale veiligheid van G1 voorop. Eerder in het proces heeft u uw 
ongenoegen over onze bemoeienis met deze casus laten blijken, mogelijk zit uw ongerustheid in het feit dat 
ons platform een website beheert en vreest u publicatie van hetgeen u vertrouwelijk wenst te houden. We 
horen graag van u of dát de reden is. Daar kunnen we met elkaar een oplossing voor bedenken, zoals bv. het 
gezamenlijk ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring. Als uw ongenoegen gebaseerd is op een 
andere reden, horen we die ook graag.  
 
De vervolgstap kan zijn dat er een nieuwe gespreksleider gevonden wordt onder wiens leiding twee (elke 
partij een) voorbereidende gesprekken plaatsvinden over de verdere procedure en de waarborgen voor een 
gesprek tussen de gehele kerkenraad en G1. Daarbij kan wellicht worden aangesloten bij de eindrapportage 
van de behandelcommissie van ICG. Ook u als kerkenraad heeft met die rapportage ingestemd. 
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Op dit moment denken wij aan de volgende mogelijke gespreksleiders: X1, X2 of X3. Op dit moment hebben 
wij nog niet aan hen gevraagd of ze hiertoe bereid zijn, wellicht vindt u het fijner om ze zelf eerst te benaderen.
  
 
Kortom, we horen graag een reactie van u. Het wordt wel wat onwaarschijnlijk dat 31 augustus as. nog 
gehaald kan worden, maar het kan misschien wel de datum zijn voor de voorbereidende gesprekken. 
 
In afwachting van uw reactie, 
 

met broeder- en zustergroet, 
 

 

 

M1      M2 

 

 
Bijlagen: 

1. 220708 - Mandaat van G1 aan Platform MijnKerkInOrde 
2. 210617 - Brief kerkenraad GKV WP2 aan G1 
3. 220321 - Eindrapportage van behandelcommissie ICG 

 

 




