
Van: KR10  

Verzonden: woensdag 21 september 2016 20:34 
Aan: G1 
Onderwerp: Re: Brief 

 
Beste G1, 
  
Op mijn verzoek heeft de kerkenraad mij ontheffing verleend aan het pastorale bearbeiding van jullie 
gezin. 
  
Communicatie over pastorale en/of kerkenraadzaken zal niet meer via mij gebeuren. Ik zal daarom 
jullie verzoek doorsturen met de vraag hier zo spoedig mogelijk op te reageren. 
  
Met vriendelijke groet, 
KR10 
  
Van: G1 

Verzonden: dinsdag 20 september 2016 23:38 
Aan: KR10 
Onderwerp: RE: Brief 

 
Beste KR10, 
 
Zoals je hebt geschreven in je mail van 7 september heeft de kerkenraad gisteren mijn verzoek om op 
de hoogte gebracht te worden van het besluit van 9 mei 2016 behandeld en voorzien van mogelijke 
data waarop dit gesprek plaatsvindt. 
Ook wil ik graag een reactie op mijn mail van 2 september. Ik verwacht deze week een bericht van je 
namens de kerkenraad. 
 
De inhoudelijke reactie bestaat uit: 

1. Mogelijke data 
2. De delegatie 
3. Ingaan op mijn mail van 2 september 

 
Met vriendelijke groet, 
 
G1 
 
 
Van: KR10  
Verzonden: woensdag 7 september 2016 18:26 

Aan: G1 
Onderwerp: RE: Brief 

 
Beste G1,  
 
Het staat geagendeerd voor 19-9 a.s. Ik was te laat met mijn verzoek.  
 
Groet, 
KR10 
 
 
Verzonden vanaf mijn Samsung-apparaat 



 
Van: G1  

Verzonden: zondag 4 september 2016 20:00 
Aan: KR10 
CC: KR-S2.2 

Onderwerp: RE: Brief 

 
Beste KR10, 
  
Jammer dat jij je moet terugtrekken. Geldt dat ook voor KR-S2.2? 
 
In mei gaf de kerkenraad aan ons te willen informeren.  
De kerkenraad heeft aangegeven op een bericht van ons te wachten, dat is nu dus zover. 
  
We zien maandagavond a.s. na de kerkenraadsvergadering een datumvoorstel van de kerkenraad 
tegemoet.   
 
  
Met vriendelijk groet, 
  
G1 
 
 
Van: KR10 
Verzonden: zondag 4 september 2016 18:20 
Aan: G1; KR-S2.2 

CC: KR-P2; M3  
Onderwerp: Re: Brief 

 

Beste G1, 
  
Fijn dat jullie aangeven weer in gesprek te willen. 
  
Ik ben er echter niet klaar voor en wil het eerst weer bespreken in de KR. 
  
Daarna zal de KR met jullie contact opnemen. 
  
Groet, 
KR10 
 
Van: G1  
Verzonden: vrijdag 2 september 2016 20:32 

Aan: KR10; KR-S2.2 
CC: G1 
Onderwerp: RE: Brief 

 
Beste kerkenraad, scriba KR-S2.2, wijkouderling KR10, 
 
 
Inmiddels is de vakantie voorbij en willen we het gesprek met u aangaan over het advies dat u heeft 
gevraagd over de zaken waarin we elkaar niet konden bereiken en over de daaruit voortvloeiende 
besluiten. 



 
Wij horen graag van u of het u de komende week schikt om langs te komen. Wij kunnen op 
zondagavond 4 september, maandagavond, dinsdagavond, woensdagochtend, donderdagavond na 
21.00uur, vrijdagavond na 20.30uur, zaterdagavond of zondagavond 11 september. 
 
We zien uw komst tegemoet, verder verwachten we dat u zowel het advies als de besluiten met u 
meeneemt, zodat we echt weten over wat we het hebben.  
 
We willen u vragen om over de afspraak per mail te communiceren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
G1 
 
Van: KR-S2.1 

Verzonden: donderdag 12 mei 2016 14:56 
Aan: G1/G8 
CC: KR10, KR-S2.2 

Onderwerp: Brief 

 
 
Via de email een korte brief van de kerkenraad. 
 
 




