
 
 
Van: KR-S2.1  

Verzonden: dinsdag 2 februari 2016 12:47 
Aan: G8  

Onderwerp: Hoe verder 

 

Geliefde broeder en zuster 
 
Zondag vieren we avondmaal; het feest van verbondenheid met de Heer en elkaar. In dat 
licht is het niet goed dat een conflictsituatie tussen ons blijft bestaan. In recente contacten is 
helaas gebleken dat we niet op één lijn kunnen komen als het gaat om het vinden van een 
oplossing. Dat doet zeer en dient ook de eenheid in de gemeente niet.  
 
Volgende week willen we, samen met jullie ouderling, samenkomen om een voorstel te doen 
aan de kerkenraadsvergadering van 15 februari om een weg te vinden zodat we tot 
verzoening kunnen komen. Wij bidden dat de Heer dat geeft wat nodig is om die weg te 
kunnen vinden en dat herstel van de verhoudingen kan plaatsvinden. Na de 
kerkenraadsvergadering van 15/2 zullen we contact met jullie opnemen. 
 
We hopen dat we, ondanks het feit dat er een conflictsituatie is, elkaar kunnen blijven 
ontmoeten, in de gemeente of daarbuiten. 
  
In Christus verbonden, 
namens het moderamen, 
KR-S2.1  
scriba2 
 
 
 
 
WP1, 28  november 2015  
 
Geacht moderamen, beste kerkenraad, 
 
Met het oog op de avondmaalsviering op 29 november wil ik u meedelen dat G1 en ik niet 
aanwezig zullen zijn in WP1 en daarom ook niet zullen deelnemen aan de viering.  
 
Daarnaast wil ik heel graag dat u kennisneemt van het verdriet dat G1 en ik nu al langere tijd 
ervaren. Ik wil u vragen haast te maken met het zoeken naar een oplossing. Hoe is het toch 
mogelijk dat een aanvankelijk eenvoudig oplosbaar probleem niet echt wordt opgelost en maar 
blijft voortwoekeren? 
 
U heeft G1 en mij enige tijd geleden toegezegd te werken aan het herstellen  van verhoudingen. We 
hebben daar enkele blijken van gezien. We waren  oprecht blij met het excuus dat u gemaakt heeft.

 Helaas constateer ik dat het herstel richting gemeente middels een mededeling in
 
het kerkblad er 

niet is gekomen. Daarmee vind ik dat het eerder gemaakte excuus haar kracht
 
verliest. Ik moet 

helaas ook constateren dat rond
 
het herstel van de verhouding met zowel KR-P1 als G9 wij nog 



geen enkele inspanning hebben gezien, laat staan dat ik kan zeggen dat er vooruitgang op dit punt is 
geboekt. 
Tot mijn grote spijt heb ik de afgelopen weken ervaren hoe G1 bovenop de reeds  genoemde misère 
opnieuw het mikpunt is geworden van kwaadsprekerij. Ik heb meegemaakt hoe ze tijdenlang  door

 KR1  is genegeerd: haar telefoontjes en  haar e-mails  werden  niet beantwoord, terwijl deze toch zeer 
correct van toon  waren. Het was  ontstellend te vernemen dat hij recent heeft laten weten niet

 meer met haar te willen  samenwerken. Die mededeling heeft zij ervaren en betiteld als een “schot 
in de rug”. Wat een verdriet geeft dat.  
 
Dit alles doet ook mij groot verdriet, niet in het minst omdat ik van dichtbij meemaak hoezeer G1

 hieronder lijdt.  Ik zie hoe het voor een energieke vrouw, met oog voor het inzetten van grote en 
kleine gaven in de gemeente, steeds moeilijker wordt om in  deze  gemeente haar plaats in te kunnen 
en te durven nemen.  
Ik realiseer me dat we in een gebroken wereld leven. Er zijn echter nu teveel zaken te noemen 
waarover ik mij afvraag of de eenheid wel gezocht wordt, waartoe we opgeroepen zijn? Wij zien uit 
naar een situatie waarbij wij het avondmaal op een waardige wijze kunnen meevieren met de 
gemeente. 
Ik wens de gemeente en u in het bijzonder daarbij Gods wijsheid toe. 
 
Uw broeder, 
 
G8  




