
Van: G8 

Verzonden: woensdag 20 mei 2015 17:50 
Aan: M2 
Onderwerp: RE: Datum en onbeantwoorde vraag 

 
Beste M2, 
 
Fijn dat je een nieuwe datum zoekt. Echter, zolang wij geen informatie over de werkwijze/invulling 
van de avond hebben zullen wij niet met een nieuwe datum kunnen instemmen. 
We zien graag eerst een afstemming over de invulling om zo ook voor ons een veilige situatie te 
creëren. Welke onafhankelijke persoon vragen jullie en wij erbij? Hoe ziet de avond er uit? (zie onze 
brief in aansluiting op wat de kerkorde aan richtlijnen geeft). 
 
Met vriendelijke groet, 
G8, mede namens G1 
 
 
Van: M2 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2015 22:08 
Aan: G8 
Onderwerp: Re: Datum en onbeantwoorde vraag 

 
Beste G8 en G1, 
Jammer van de datum, 
Ik zal met de andere leden van de raad een andere datum proberen tt vinden. 
Groet, 
M2 
  

From: G8 
Sent: Tuesday, May 19, 2015 8:18 PM 
To: (email kerkenraad) 

Cc: KR10 
Subject: Datum en onbeantwoorde vraag 

  
Geachte kerkenraad, beste M2, 
  
De datum 1 juni is voor ons helaas niet mogelijk. Aangezien deze datum niet op de kerkelijke 
jaaragenda staat, hebben we hier ook geen rekening mee gehouden. 
De tweede vraag van ons over de werkwijze is nog onbeantwoord. We zien graag een nieuwe datum 
en een voorstel over de werkwijze tegemoet. 
  
Hartelijke groet, 
  
G8 en G1 
  
Van: M2 

Verzonden: dinsdag 19 mei 2015 16:29 
Aan: G8, G1 
Onderwerp: gehoord worden 

  
Beste G8 en G1, 
  



In antwoord op jullie verzoek om door de kerkenraad gehoord te worden wil ik jullie uitnodigen op 
de kerkenraadsvergadering van 1 juni 2015 in de kerk. 
Aanvang 20.00 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
M2 
  
 
 

 
 
 

Van: G1 
Verzonden: vrijdag 15 mei 2015 22:02 

Aan: (email kerkenraad) 
CC: KR-S2.1; KR10; M1 
Onderwerp: verzoek aan kerkenraad 

 
Goedenavond br. M2, 
 
Hierbij ons verzoek aan de kerkenraad. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
G8 en G1 
 
Van: G1 
Verzonden: donderdag 14 mei 2015 21:11 

Aan: (email kerkenraad) 
Onderwerp: RE: bezoek kerkenraad. 

 
Goedenavond br. M2, beste M2, 
 
Dank voor onderstaande reactie. 
Aangezien wij in de brief die we op 9 mei jl. aan KR-S2.1 stuurde geen motivatie hebben gegeven 
waarom wij door de kerkenraad gehoord willen worden, behalve dat wij ons op de kerkorde 
beroepen, zullen wij morgen onze brief zo herschrijven dat deze voor de kerkenraad duidelijk genoeg 
is om a.s. maandag een besluit over te kunnen nemen. In de brief aan KR-S2.1 gingen we er namelijk 
vanuit dat onze diepere motivatie bij hem bekend was. 
 
Met vriendelijke groet, 
G8 en G1 
 
Van: M2 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2015 16:46 

Aan: G8 en G1 
Onderwerp: bezoek kerkenraad. 

 
Geachte broer en zus, beste G8 en G1, 
  
Jullie verzoek om in een vergadering van de kerkenraad gehoord te worden, zal op onze vergadering 
van 18 mei aan de orde komen. 
Zo spoedig mogelijk na deze vergadering horen jullie van ons. 



  
Met vriendelijke groet, 
M2, 2e preses. 
 
Van: M1 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2015 01:15 

Aan: G8 en G1 
Onderwerp: FW: verzoek G8 en G1 

 
Hallo G8 & G1, 
 
Ik heb vanavond nog met KR-S2.1 gesproken over jullie verzoek/brief en aangedrongen op snelle 
opvolging. 
 
Aangezien kr (smal) hier uitspraak over zal moeten doen verwacht ik dat het verzoek/de brief op 
eerstvolgende smal (18 mei) aan de orde zal komen en jullie aansluitend worden geïnformeerd. Ik 
twijfel eigenlijk mede daarom toch nog of ik nu al actie moet ondernemen richting M3. Enerzijds voel ik 
eerlijk gezegd toch ook nog wel enige schroom bij mijzelf om hem hiervoor te benaderen temeer ook 
omdat ik weet dat hij momenteel ook erg druk is met afwikkeling in WP10. Anderzijds twijfel ik ook 
omdat ik dacht dat het misschien toch beter is als we eerst horen/weten hoe kr reageert op jullie 
verzoek en vooral welke werkwijze ze daarbij willen hanteren. Met die info kan ik/kunnen we dan 
concreter zijn in het verzoek richting M3 en dus ook welke invulling we dan precies verwachten van 
hem. 
 
Leg gewoon maar even voor aan jullie wat ik denk. Wat vinden jullie, wat is wijsheid?  
 
Hartelijke groet, 
M1 

 
Van: GKR-S2.1 
Verzonden: maandag 11 mei 2015 13:16 
Aan: G8 

CC: M2 
Onderwerp: Re: verzoek G8 en G1 

 

Goedemiddag G8 en G1, 
  
Soms is het passen en meten, zeker waar we dit seizoen ook  veel tijd hebben gestoken in 
het beroepingswerk. Moderamen stelt de agenda voor en de kr stelt vast. 
  
Onze afwezigheid heeft vakantie als oorzaak. 
Het adres (email kerkenraad) wordt vanaf vanavond doorgelust naar M2. Berichten op het 
emailadres (KR-S2.1) kunnen niet worden doorgelust, maar ontvang je een afwezigheids 
melding met doorverwijzing naar M2. 
  
Met groet, 
KR-S2.1 
  
  
From: G8  
Sent: Sunday, May 10, 2015 10:47 PM 

To: KR-S2.1 
Subject: RE: verzoek G8 en G1 

  
Beste meneer KR-S2.1, 



  
Bedankt voor uw antwoord met de toezegging. 

De zin ‘De kerkenraad gaat over de agenda, daarom is vooraf wel afstemming nodig.’ 
begrijpen we niet wat betreft de inhoud. Betekent dit dat het moderamen geen 
agendapunten kan aanleveren? Wij hebben er nl. geen idee van hoe zo’n agenda tot stand 
komt. 
  
Blijft dit e-mailadres beschikbaar tijdens uw afwezigheid? We hopen overigens dat uw 
afwezigheid niet iets ernstigs betreft. 
  
Hartelijke groet, 
  
G8 en G1 
 
 

Van: KR-S2.1 
Verzonden: zondag 10 mei 2015 13:29 
Aan: G8 

Onderwerp: Re: verzoek G8 en G1 

 

Beste G8 en G1, 
  
Met jullie verzoek om persoonlijk gehoord te worden ga ik aan het werk en we zullen jullie 
z.s.m. berichten. Zelf had ik gedacht dat je het door jullie opgestelde schriftelijk verslag zou 
kunnen gebruiken.  
De kerkenraad gaat over de agenda, daarom is vooraf wel afstemming nodig.  
  
Zoals jullie weten ben ik vanaf dinsdag tot de 3e week van juni niet aanwezig. Een van de 
andere brs zal mijn taak waarnemen.  
  
Met hartelijke groet, 
KR-S2.1 
  
Van: G8 

Verzonden: zaterdag 9 mei 2015 22:41 
Aan: KR-S2.1 
Onderwerp: verzoek G8 en G1 

 
Beste br. KR-S2.1, 
 
In de bijlage is nogmaals ons verzoek verwoord om zelf verslag te doen op de komende 
kerkenraadsvergadering. 
U heeft ons toegezegd daarmee aan de gang te gaan, dus het kan nu overkomen alsof we ook dat 
weer niet vertrouwen. Als het zo overkomt vinden we dat vervelend, maar we werden er vandaag op 
gewezen dat we vanaf nu gewoon alles ook schriftelijk moeten (laten) vastleggen. Vandaar dus 
alsnog ons dringende verzoek in briefvorm. 
 
Hartelijke groet, 
 
G8 en G1 
 




