
  

Van: G1 

Verzonden: vrijdag 2 januari 2015 18:50 
Aan: G5; KR1 
Onderwerp: RE: Bijeenkomst liturgieverantwoordelijken 

 
Hoi G5, hallo KR1, 
 
Het overleg is gepland op 8 januari, dus je bent nog op tijd.  
KR1, ik neem aan dat ik nu kan stoppen met het ‘verzamelen’ van agendapunten. 
 
Hartelijke groet, 
 
G1 
 
Van: G5 
Verzonden: vrijdag 2 januari 2015 17:58 

Aan: G19 
CC: G1; KR1 
Onderwerp: Re: Bijeenkomst liturgieverantwoordelijken 

 

hi G1, 

 

Ik had nog niet gereageerd, hopelijk ben ik niet te laat  

 

Zoals je weet zit mijn moeite met de kerk(enraad) niet alleen op het brede punt van liturgie. Ik 

ben bezorgd over de manier waarop onze kerk bestuurd wordt en de gevolgen daarvan. Ik kan 

alleen maar hopen en bidden dat alle signalen die wat dat betreft de kerkenraad en het 

moderamen bereiken serieus genomen worden. Soms is de toon van die signalen niet de beste, 

maar een noodkreet is nu eenmaal niet altijd zuiver. 

Ik ben echt bereid de minste te zijn en mij te schikken naar wat anderen graag willen. Ik vind 

alleen te moeilijk om mij in te zetten op het moment dat wat er om mij heen gebeurt ingaat 

tegen wat ik in de bijbel lees. Dat kan ik gewoonweg niet. Daarom kan ik ook niet spelen, ik 

kan het echt niet, alhoewel ik het graag zou willen.  

Eind januari heb ik een afspraak met KR-P1(en anderen?). Ik hoop dat we dan op een goede 

manier kunnen doorspreken.  

 

Input voor 8 januari: 

- liturgiecommissie 

            Is er nu wel of niet een commissie? Waar houdt die commissie zich mee bezig? Wat is 

hun taak? 

 

- liturgisch centrum 

            Het liturgisch centrum zit vol met symboliek. Dat vind ik op zichzelf mooi. Ik snap de 

esthetiek van 2 kruizen, maar het is er 1 teveel of 1 te weinig. Hoe werkt zo iets? Wie bepaalt 

wat er daarmee gebeurt? Hoe kunnen we een dergelijke blunder in de  
            toekomst voorkomen? 

 

- inrichting van de liturgie 

            Wat mag er nu wel en niet? Wie gaat daar over? Wat is nu onze taak als liturgie-

coördinatoren? Wet of belijdenis ontbrak eerste kerstdag: hoe kan dat? Instructies voor een 

dienst waarbij jeugd wordt betrokken zijn opeens strikter 

            dan wat er voorheen gebeurde? Hoe komt dat? 



  

 

- waardering 

            de waardering voor het vele werk dat een organist (liturgie coördinator) doet zou best 

wat meer waardering mogen krijgen. Een ouderling die een preekleest wordt meer 

gewaardeerd dan organisten die zich 52 weken per jaar inzetten voor een goede 

            gang van zaken voor, tijdens en na de eredienst. Daarnaast heb ik geen idee hoe de 

financiële waardering nu is geregeld. Dat is vorig jaar(? of 2 jaar geleden) veranderd, maar dat 

was zeker geen verbetering. Dat hebben we besproken. Hoe is het daar nu  

            mee?  

 

Voor mij is er dus best wel een en ander onduidelijk. Misschien kan dat opgehelderd worden? 

 

Laten we elkaar in ieder geval blijven stimuleren om volop te leven uit de liefde en vrijheid 

die God heeft gegeven. Die liefde en vrijheid hoop ik ook te merken in het gesprek met het 

moderamen / de kerkenraad. Als er vanuit liefde en vrijheid gesproken wordt, geeft dat ook 

ruimte om elkaar aan te spreken en waar nodig te vergeven. Het vraagt moed en lef om elkaar 

aan te spreken, die bid ik je ook van harte toe. En vergeet niet dat de steen die de bouwers 

afkeurden, uiteindelijk een hoeksteen is geworden. Ik denk dat de kerk jou hard nodig heeft en 

misschien nog een paar meer mensen zoals jij.  

 

Groeten, 

G5 

 

 
----------------------------------------- 
 
 

Op 1 jan. 2015, om 21:08 heeft G19 het volgende geschreven: 

 

hoi G1, 

 

wat mij betreft denk ik dat eerst het conflict tussen G5 en de kerkeraad moet worden 

uitgepraat. Ik heb gemerkt dat hij niet meer speelt en weinig in de kerk is maar over de 

achterliggende problemen heb ik geen informatie. Ik heb ook geen behoefte om betrokken te 

worden bij een conflict. Zoals bekend vind ik het prima om zonodig diensten over te nemen. 

 

vriendelijke groeten, 

G19 

 

 

----- Original Message ----- From: G1 

To: G19; G5 

Cc: KR1 

Sent: Wednesday, December 31, 2014 10:49 AM 

Subject: FW: Bijeenkomst liturgieverantwoordelijken 

 

Beste G19, beste G5, 

 

Willen jullie ingaan op onderstaand verzoek van KR1? 

Op dit moment kies ik ervoor om G4 en KR2 hier niet in te 



  

betrekken, omdat zij de afgelopen maand niet geconfronteerd zijn met ongemak 

en ook omdat de moeiten hier geen 'liturgische zaken', maar bestuurlijke 

zaken betreffen zover ik kan overzien. 

Op persoonlijke titel heb ik al gereageerd, maar dat wordt niet in de 

bespreking meegenomen. Het is dus aan jullie om vanuit organistenkant iets 

te laten horen. 

 

Hartelijke groet, 

 

G1 

 

 

 




