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Van: G1
Verzonden: donderdag 23 februari 2017 12:53

Aan: KR-S2.2
CC: M1

Onderwerp: RE: Concept notulen vergadering in WP3 19 januari
Bijlagen: 170222.1b NOTULENCONCEPT_Versie G8+G1+M1+G2+BP3.pdf; 170222.1a 

Emails G2 en BP3 reactie op NOTULENCONCEPT G1+M1.pdf

Geachte scriba / kerkenraad, 

 

 

Alsnog bedankt voor het opsturen van de ons toegezegde notulen. Ook dank voor het opschorten van de termijnen 

voor het aanvullen van bezwaren met een verlenging van vier weken, hiermee onderkent u net als wij de noodzaak 

hiertoe. De datum van een te houden verzoeningsdienst is op dit moment voor ons niet heel relevant zolang er maar 

naartoe gewerkt wordt. Het is sowieso pas mogelijk op het moment dat ook de situatie rondom G5 en G10 positief 

en formeel is afgesloten en dit ook door hen zo bevestigd wordt.   

 

Wij kijken met dankbaarheid terug op het gehouden gesprek van 19 januari jl. In de 1e bijlage kunt u ons 

conceptverslag lezen. Deze is afgestemd met zowel G2 en BP3. In de 2e bijlage kunt u de 

mailwisseling volgen waarin die afstemming plaatsvond. We willen u hierbij ook vragen om de suggestie van   
G2 en BP3 over het vaststellen mee te nemen in uw overwegingen.  

  

Een aantal procesmatige zaken vallen ons op gedurende de laatste weken. Deze willen we u graag ter overweging 

meegeven:  

•
 We hebben gezien dat de notulen al op dinsdag 24 januari klaar waren, toch waren er daarna nog 3 weken 

nodig om ze ons toe te sturen.  

•
 Op zondag 12 februari is ons door KR13 in een mail toegezegd dat we de volgende avond de notulen 

zouden ontvangen. Dit is niet gebeurd.  

•
 We hebben ze de avond van 14 februari in eerste instantie ontvangen van de notulist, daarna op correcte 

wijze van de scriba.  

•
 Het voorstel omtrent het te plaatsen stuk in het kerkblad heeft ons overvallen. Het zou voortkomen uit de 

daarvóór vastgestelde notulen. De volgorde was nu omgekeerd. 

•
 Er was ook afgesproken dat het te schrijven stuk voor het kerkblad in overleg met ons zou gaan. Nu is het 

eerste  voorstel  meteen  ook opgestuurd  aan een aantal  mensen  in de cc. Ondanks  dat M1 de scriba 

vooraf nadrukkelijk gevraagd heeft dit volgens afspraak te doen. 
 

We zien uit naar uw reactie, 

Met vriendelijke groet, 
 

 

G8 en G1
M1 

 

 

 

 




