
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: M3  
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2015 09:58 
Aan: G1  
Onderwerp: RE: zondag 1 november - afsluitende zondag gemeenteproject 
 
Dank. Duidelijk voor nu. Rek eruit.  
 
Ik moet nog eens even bedenken wat de route is om met deze dingen om te gaan, 
hoe/waar e.e.a. te agenderen. 
Weet het niet zo goed. Ik laat het nu even, we gaan dit weekend op vakantie. 
Ik neem je mails mee (ook vorige). 
 
Sorry dat ik het vraag: maar wie(/wat) zijn de coördinatoren? Krijg graag zo 
helder mogelijk beeld. 
 
In de bijlage een muziekfragment. Het heeft mij veel gegeven. Steeds weer. ik 
stuur het je toe, ter bemoediging. 
Je liefde voor de gemeente is me helder. 
 
Hartelijke groet 
  

 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: G1  
Verzonden: donderdag 15 oktober 2015 18:37 
Aan: M3  
Onderwerp: RE: zondag 1 november - afsluitende zondag gemeenteproject 
 
Beste M3,  
 
Het korte antwoord is 'nee'. 
 
Er is een integrale visie/basis. Die heb je eerder al ontvangen van me. 
Zowel kerkenraad als liturgiecommissie handelen er niet naar. Ik heb dat in 
december 2014 al aangegeven bij de kerkenraad. Dat heeft vreselijke gevolgen 
gekregen, daarover heeft de kerkenraad inmiddels ruim excuses gemaakt. Toch 
gebeurt nu weer hetzelfde, daarmee staat de geloofwaardigheid van het excuses 
onder druk. In mei heb ik het desondanks weer aangegeven. Op het overleg van 
17 sept. is het door mij en anderen opnieuw aangekaart. Dat is me niet in dank 
afgenomen, sterker nog, ik word achteraf door de leden van de 
liturgiecommissie nu als sfeerverzieker weggezet. Door anderen niet. 
Inhoudelijk komt er geen reactie van de kant van de commissie. De 
contactpersoon is ook lid van de commissie geworden en tot nu toe zijn alle 
handelingen daarop afgestemd. Er is dus geen sprake van een contactpersoon. 
Ik weet niet waar/bij wie je je voorstel doet, maar betrek daar in elk geval 
ook de coördinatoren in. Zij DOEN het werk, en ook nog eens op basis van wat 
de kerkenraad heeft besloten, anderen zeggen en vinden (alleen maar) veel. 
 
Ik zet me eigenlijk juist erg graag in. Met jeugd, met kinderen, met iedereen 
die denkt iets te kunnen en te willen. Lofprijzing aan God met gebruikmaking 
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van inzet van meerdere leden is prachtig. Maar een onderstroom aan voortdurend 
getreiter maakt het me nu onmogelijk. Elke handeling van mij ligt onder een 
vergrootglas en ik word in woorden neergeknuppeld zodra er iets aan te merken 
is op een onderdeeltje van het geheel. Het betreft helaas steeds dezelfde 
personen die het nodig vinden dit te doen. Ik ben geen heilig boontje, en ik 
kan op z'n tijd erg scherp zijn, maar ik houd van deze gemeente, van het werk 
in deze gemeente. Juist daarop word ik voor m'n gevoel gepakt. Zo is ook de 
nasmaak aan de startzondag bitter. Alsnog vergald. Al geruime tijd, al jaren, 
zet ik me over gevoeligheden heen. Maar de realiteit is hier zelfs zo dat een 
preses van de kerkenraad het voor elkaar krijgt om mij te verbieden te spelen, 
eenvoudigweg mijn naam uit lijstjes laat schrappen en mij belet iets in de 
catechisatie te mogen doen. Meer dan een half jaar lang zomaar aan de kant 
geschoven. En geen woord van spijt daarover, het tegengestelde is wel waar, ik 
krijg steeds opnieuw te maken met een frontale aanval van die kant. Ik ga het 
nu liever uit de weg, kennelijk erger ik anderen dusdanig met wat ik doe of 
laat, voor hen zal dit in elk geval fijner zijn. Zeker omdat ze van me vinden 
dat ik geen kind van God ben. 
 
Het bovenstaande klinkt laf, misschien is dat het ook wel. Maar ik ben zo 
ontzettend moe van dit gedoe. Verdrietig ook. Er zijn de laatste jaren meer 
'kleurrijke', meelevende figuren uit de gemeente vertrokken. Wij vinden het 
erg hierover na te moeten denken. Het kost ons onze nachtrust, het kost ons 
onbezorgde gezelligheid in ons gezin, het gaat ten koste van met plezier naar 
de kerk toegaan. Nu opnieuw. 
Ik kan het nog niet precies in woorden uitdrukken, maar op de een of andere 
manier raken deze 'gevoeligheden' mij in mijn hart. Ik heb geen verweer en ik 
kan geen goede manier vinden om er mee om te gaan. Ik geloof overigens wel dat 
ik kind van God ben, met al m'n fouten enzo. Maar er kan nu even niet nog meer 
'zeer' bij. Ik ben gewoon continu bang dat een en ander me weer zomaar 
afgenomen gaat worden. In feite kan alles een aanleiding vormen. 
 
Ik zie het niet zitten. 
Een zin waarvan ik nooit gedacht had dat ik die zou uitspreken.  
 
Het spijt me echt, 
 
Hartelijke groet, 
 

 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: M3  
Verzonden: donderdag 15 oktober 2015 14:14 
Aan: G1  
Onderwerp: Re: zondag 1 november - afsluitende zondag gemeenteproject 
 

 
 
Dank voor je bericht.  
 
In vertrouwen wil ik je het volgende zeggen. 
 
Juist deze week, en met name de afgelopen dagen, heb ik van diverse kanten 
emails of andere berichten gehad die de gang van zaken rondom de eredienst 
betreffen. Ik merk dat er a/ nogal wat spanning is en b/ nogal wat diverse 
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verwachtingen/doelstellingen zijn. In dat geheel is het mij niet duidelijk wie 
welke rol/bevoegdheid heeft. En ook niet hoe de diverse betrokken deelnemers 
zich hierin tot elkaar verhouden. 
 
Diverse geledingen hebben aangegeven (met mij) te willen praten over zaken 
rondom de liturgie en eredienst. Ik heb aangegeven dat ik dat uiteraard en 
graag wil maar dat gesprek volgens mij alleen zin heeft als er een integrale 
visie (of gezamenlijk gesprek) is en dat gesprek met diverse geledingen apart 
(bijv. een kinder'cie, liturgie'cie of musici) niet datgene zal brengen, naar 
mijn verwachting, dat ons verder helpt. Als het goed is, zal mijn voorstel 
direct na de herfstvakantie worden besproken.  
 
Direct na het versturen van die emails krijg ik die van jou. Opnieuw een 
signaal dat er werk aan de winkel is.  
 
Nu is het dilemma bij dit soort dingen, vind ik: uiteindelijk dient de 
liturgie om de gemeente te helpen in de lofprijzing op Gods grote naam. Met 
andere woorden: als daar wat mee is, is er een groot belang in het geding. Een 
van de grootste belangen. Nog weer anders: als dit niet loopt, dient de vraag 
zich aan wíe hiervan de winnaar is. 
 
Ik heb er moeite mee dat het op dit moment gaat zoals het gaat. Begrijp me 
goed (ik neem aan dat je het ook zo opvat): die moeite betreft niet jouw mail. 
gezien wat je eerder zei en wat ik wel eens hoor/merk, kan ik me e.e.a. 
voorstellen. Of het anders kan op liturgiegebied in WP1 en binnen welke 
termijn; ik heb geen idee (wel hoop).  
 
Is het tot die tijd mogelijk om over bepaalde gevoeligheden heen te stappen, 
vraag ik me af? We sluiten op 1/11 een mooi project af. Ik hoop dat er - 
wellicht na enige bedenktijd/adempauze of met wat mindering (tijdelijk) van 
wat oorspronkelijk de bedoeling was en met behoud van gevoelens - ruimte 
ontstaat, ook bij jou, om daarin den opbouwende muzikale bijdrage te leveren? 
 
In alle oprechtheid en openheid die ik op dit moment op dit punt kan geven, 
leg ik je dit voor. 
 
Hartelijke groet 

 
 
 
 
 
>----Origineel Bericht---- 
>Van : G1  
>Datum : 14/10/2015 23:32 
>Aan : G21,G22,M3   
>Onderwerp : zondag 1 november - afsluitende zondag gemeenteproject 
> 
>Beste G21, G22, M3,  
> 
>  
 
Gezien nieuwe ontwikkelingen in het WP1  liturgische  landschap  zie  

 
>ik het niet zitten om nog extra energie en tijd te geven aan deze 

 
>gemeente. Alle plezier wordt

 

er eenvoudigweg uitgezogen door de 

 
>liturgiecommissie die opnieuw meent de pijlen op me te moeten richten. 
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>Het is gewoon zo rottig allemaal. 
> 
>  
 
Ik moet even bedenken in hoeverre het nodig is om anderen in te 

 
>lichten, veel mensen hadden al een bijdrage toegezegd. Jullie wil ik 

 
>echter als 'eerstbetrokkenen' over die zondag ingelicht hebben voordat 

 
>ik dat aan anderen doe.

 
>

 
>

 
 

Hartelijke groet,

 

>

 

>G1

 
 

 

 




