Van: G8
Verzonden: dinsdag 28 april 2015 21:38
Aan: KR10; KR9
Onderwerp: RE: gesprek op 4 mei

Goedenavond KR10, KR9,
Ik heb jullie zojuist gebeld, maar zonder resultaat. Daarom stuur ik alvast een mailtje en hoop jullie
dan later te spreken.
Wellicht is het jullie bekend dat er een gesprek met KR-P1/KR-S2.1 is gepland voor maandag 4 mei,
vanaf 21:00 uur. KR-S2.1 heeft hierover afgelopen zaterdag telefonisch contact gehad met G1. Na
het gesprek is e.e.a. gaan doordringen. Dan ontstaan er vragen. Wellicht kunnen jullie ons daar
duidelijkheid over geven, of ons een beetje verder helpen.
1) KR10 koppelde ons na de kerkenraadsvergadering van 20-04 terug dat hij ons verzoek voor
een derde partij nog eens benadrukt heeft. Hij meldde ook dat er in de vergadering
merkwaardig genoeg geen duidelijke afspraak is gemaakt hoe e.e.a. nu verder gaat,
behalve dat KR-P1 de afspraak voor het gesprek zal maken. Is één van jullie hierna nog wel
op de hoogte gebracht?
2) KR-S2.1 meldde zaterdag dat alleen KR10 bij het gesprek aanwezig zal zijn. Hij lichtte toe dat
zij daar voorkeur voor hadden. Waarom is ons verzoek om jullie beiden bij het gesprek
aanwezig te laten van de baan? Waarom beslissen KR-P1/KR-S2.1 überhaupt over de wijze
waarop het gesprek gevoerd wordt? Wij hebben jullie er toch bij gevraagd? Waarom gaat
dit niet in overleg?
3) KR-P1/KR-S2.1 wekken in verschillende opzichten de indruk dat zij volledige controle willen
hebben over het te voeren gesprek. Het zou me niet verbazen dat zij hun invloed op jullie (
of in dit geval op KR10) gaan uitoefenen om ervoor te zorgen dat hun strategie niet wordt
gedwarsboomd. Als ik dit te negatief zie, hoop ik dat jullie mij van het tegendeel kunnen
overtuigen.
Kortom, wij zijn er nog niet gerust op dat het gesprek open zal worden gevoerd en zeker niet dat zij
met de bedoeling komen om zaken recht te zetten en vrede komen zoeken. En dat was toch wel de
opdracht die zij op 13-04 van de kerkenraad hebben meegekregen!
Tot horens, met broedergroet,
G8
Van: G8
Verzonden: zaterdag 18 april 2015 12:18
Aan: KR9; KR10
Onderwerp: RE:

Goedemorgen KR9 en KR10,
Wij bereiden ons momenteel voor op het gesprek dat met KR-P1 en KR-S2.1 zal plaatsvinden. We
zijn blij dat dit de kerkenraad dit besluit heeft genomen, al brengt het toeleven naar dat gesprek
ook veel spanning mee zich mee.
Het is bij jullie bekend dat wij het gesprek niet alleen met KR-P1 en KR-S2.1 willen voeren, maar
hier een “derde partij” bij willen hebben. Wij zouden graag willen dat jullie bij dat gesprek
aanwezig zijn. Ik heb vanmorgen geprobeerd jullie hierover te bellen.

Ik heb vanochtend ook contact met KR-S2.1 gehad. Ik heb hem gezegd dat de aanwezigheid van
een “derde partij” voor ons belangrijk is en ook dat ons voorstel is om daar jullie voor te vragen.
Gezien het herstel van de operatie bij G1 verwachten wij dat het gesprek z.s.m. na 26 april kan
plaatsvinden.
Dus hierbij de vraag of jullie bereid zijn bij het gesprek met KR-P1 en KR-S2.1 te zijn. Ik kan me
voorstellen dat jullie dit ook even met elkaar willen afstemmen. Is het mogelijk om hier op
korte termijn duidelijk over te geven?
Met vriendelijke groet,
G8, mede namens G1

