
Van: G1  

Verzonden: vrijdag 22 mei 2015 00:22 

Aan: KR-S2.1  
Onderwerp: FW: Reactie namens de kerkenraad 

 
Sorry, alsnog het juiste adres 
 
Van: G1  
Verzonden: donderdag 21 mei 2015 23:03 

Aan: KR5  
Onderwerp: RE: Reactie namens de kerkenraad 

 
Geachte kerkenraad, beste KR5,  
 
We zijn erg blij met onderstaande mail, er valt een zware last van ons af. Uit de reactie blijkt 
betrokkenheid en de wil om tot elkaar te kunnen komen zoals dat in de kerk van Christus is bedoeld. 
We gaan akkoord met de datum, onze andere afspraken zetten we hiervoor graag aan de kant. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
G8 en G1  

 

Van: KR5  

Verzonden: donderdag 21 mei 2015 20:07 

Aan: G1  

Onderwerp: Reactie namens de kerkenraad 

  

Aan broeder en zuster G8 en G1  

  

WP1, 20 mei 2015  

 

Geachte broeder en zuster G8 en G1, 

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 18 mei jl. zeer uitvoerig over jullie brief van 15 
mei gesproken. 

Er is begrip voor het verdriet en de nood waarin jullie met jullie gezin verkeren. Ook wij zien 
niets liever dan dat het wederzijds geschonden vertrouwen kan worden hersteld. 

 Jullie verzoek is om zelf verslag te mogen doen van het gesprek van 4 mei en bevraagd te 
worden over de hele kwestie sinds december. 
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De kerkenraad stemt daarmee in; het lijkt ons wijs om dit gesprek nog te laten plaatsvinden 
met de kerkenraad in de huidige samenstelling, dus voordat de nieuwe ambtsdragers 
bevestigd worden.We nodigen jullie uit voor een gesprek op 1 juni a.s. om 20.00 uur in het 
kerkgebouw. 

 Voor wat betreft de werkwijze stellen jullie voor om jullie en KR-P1 en KR-S2.1  afzonderlijk 
te horen. De kerkenraad kan zich vinden in deze werkwijze.   

Verder doen jullie de suggestie een onpartijdige en deskundige arbiter in te schakelen. Ook 
deze suggestie wil de kerkenraad honoreren. Wat ons betreft willen we de uitkomst van de 
bovengenoemde gesprekken afwachten zodat duidelijk is welke opdracht deze persoon dan 
exact kan krijgen. 

Wees er van overtuigd dat ook wij als kerkenraad ernstig zoeken naar herstel van 
vertrouwen. 

Wij geloven dat dat alleen mogelijk is als we elkaar zoeken in de eenheid die Christus voor 
ons bepleit en het biddend verwachten van ‘de rijkdom van zijn genade die Hij ons 
overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil 
te doen kennen’. 

Moge Hij ons genezen. 

  

  

Met hartelijke broedergroet, 

  

  

namens de kerkenraad van de GKV WP1  

  

KR5 (i.v.m. afwezigheid van KR-S2.1 op de vergadering)  

  

  

P.S. Eventuele correspondentie graag via KR-S2.1  
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