
Van: M1 
Verzonden: dinsdag 3 maart 2015 19:34 
Aan: G1 en G8 
Onderwerp: Korte update 
 
Hallo G1 & G8, 
 
Even een korte update, dit naar aanleiding van vergadering gisteren. En ik kan me voorstellen dat jullie 
daar op zitten te wachten uiteraard. 
Er is besloten om de afkondiging/mededeling vanuit kerkenraad richting gemeente niet vanaf kansel in 
eredienst te doen maar op papier. Dus een schrijven dat in alle postvakjes zal komen. Is niet helemaal 
wat ik voor ogen had en wilde bereiken, maar aldus is wel besloten vooral op aangeven van 
moderamen. Zijn redenen voor, die licht ik graag nog toe aan jullie mondeling/telefonisch. 
 
De verdere aanbevelingen richting kerkenraad zijn gisteren niet aan de orde gekomen. Dit omdat we, 
eerst in moderamenoverleg daarna in KR breed, dus vooral over 1e punt hebben gehad en er te weinig 
tijd overbleef om ook nog de aanbevelingen/notitie in te brengen en te behandelen. Dat komt dus op 
de volgende vergadering aan de orde. Vind ik eigenlijk voor nu niet erg moet ik eerlijk zeggen, ik wil 
dat daar juist de nodige aandacht en ruimte voor is om dat ‘rustig’ te kunnen bespreken, niet ‘even 
snel’. Bovendien zat ik tijdens voorbereiden ervan al onder (te)veel tijdsdruk wat de uiteindelijke tekst 
en inhoud/daadkracht van de notitie, met daarin ook jullie input meegenomen, niet ten goede komt. 
Dus daar heb ik nu meer tijd voor en ga ik zeker verder/beter uitwerken, daar wil ik zoals gezegd 
waarschijnlijk ook KR7 bij betrekken (moet ik nog wel vragen aan hem).  
 
Dus zitten we nu weer even ‘in de wachtkamer’ helaas, en dat knelt bij mij. Dus zit ik met de vraag wat 
nu op korte termijn een volgende stap kan zijn waar ik jullie mee kan helpen. 
Dat stem ik graag even af samen, het duurt allemaal lang en ik heb het gevoel dat we die tijd niet 
hebben c.q. voorbij moeten laten gaan. 
 
Vanavond heb ik een andere vergadering dus ben ik niet in de gelegenheid om jullie te contacten, 
zullen we even belmoment of bezoekje afspreken? 
 
Sorry dat ik het nu even zo kort per mail doe, maar ik wilde gewoon even wat laten horen van me. We 
spreken elkaar snel (uitgebreider) hoop ik. 
 
Hart groet, 
M1 

 




