
 
 
Van: KR6  

Verzonden: vrijdag 21 augustus 2015 12:11 
Aan: G1  

Onderwerp: RE: conecpt brief 

 
Dag G1, dank voor reactie. Ik heb aangehechte brief doorgestuurd aan KR9 die voor distributie via 
de jeugdouderlingen zal zorgen.  Ik hoop dat je eea achter je kunt laten en weer met plezier het 
jeugdwerk kan oppakken.  
 
Groet,  
 
KR6  
 
 
 
Beste BC1, BC2, BC3, BC4, BC5, BC6, BC7 en BC8 en jullie ouders,  
 
In het afgelopen jaar hebben jullie een brief ontvangen van de jeugdouderlingen. Daarin werden 
jullie geïnformeerd over een aantal wijzigingen die betrekking hadden tot het catechisatiewerk.  
 
We melden toen dat om uiteenlopende redenen G12, G1 en KR7 hun werk als 
jeugdleider/catecheet neer legden.   
 
In het geval van G1 ging het in eerste instantie om een onderbreking van twee maanden vanwege 
een verandering van werk en vanwege privé omstandigheden. In de brief was vervolgens ook te 
lezen dat na die twee maanden G1 haar werk als jeugdleider niet mocht hervatten vanwege  een 
meningsverschil  met de kerkenraad over zaken die los staan van het catechisatiewerk.  
 
Er hebben in de afgelopen periode intensieve  gesprekken plaatsgevonden tussen G8 & G1 en 
leden van de kerkenraad. In die gesprekken zijn wederzijdse moeiten benoemd  en is er spijt 
betuigd door de kerkenraad over gemaakte fouten. Ook zijn er leerpunten besproken en acties 
vastgesteld die moeten leiden tot een volledig herstel van goede verhoudingen. De gesprekken 
hebben als een belangrijke en positieve  uitkomst dat wat de kerkenraad betreft er weer volop 
ruimte is voor G1 om haar werk als catecheet op te pakken.    
 
 Na afronding van de gesprekken heeft G1 aangegeven graag weer als jeugdleider met de 
catechisaties te starten. We zijn blij dat zij haar talenten ten behoeve van het jeugdwerk weer kan  
inzetten, en bidden om wijsheid en kracht voor haar en de andere jeugdleiders. 
 
 
Met hartelijke groet,  
 
De jeugdouderlingen 
 
 
 
 

  

      




