
Aan: leden KR, vergadering 15-2-2016 (vertrouwelijk)                

Van: KR-P2, 8/2 

Onderwerp: stuk mededelingenblad/Liturgiecommissie-licovergadering 28/1 

A. Stuk mededelingenblad 

Naar aanleiding van de KR 4/1 en op basis van het overleg 7/1 zou in het mededelingenblad jl. een 

stuk geplaatst worden als afronding alsnog van het werk van de commissie M1/KR9/KR6 vorig jaar 

zomer. Dit conform het “oorspronkelijke concept van KR6”. Reeds is aan de leden van de KR 

meegedeeld dat het stuk niet is geplaatst. Hieraan lag kort samengevat het volgende ten grondslag

. 

Uiteindelijk bleek, dat er qua concept door KR6/M1 vergeleken met KR-P1 werd uitgegaan van 

twee verschillende versies: een 1e versie van KR6 en een 2e versie van KR6, met wijzigingen van KR-
P1, waarin indertijd KR6 zich kon vinden maar M1 niet. KR6, M1 en ook ik gingen nu uit van de 1e 

versie, maar KR-P1 wilde evenals een half jaar geleden de 2e versie en vond de 1e  
versie (nog 

steeds) niet acceptabel. 

Daarbij kwam, dat G1 aan M1 per mail 28/1 liet weten, dat er nu geen stuk geplaatst moest worden

. De reden: eerst moeten eerdere brieven door de KR beantwoord worden, d.d. 27/10 en 28/11, 

waarover KR-S2.1 28/1 uitvoerig met G1 telefonisch overlegde (en ook met M1 en KR10, na eerder 

overleg die dag tussen M3 en G1.). En vooral: eerst moeten alle eerder met de commissie M1/KR9/
KR6 geformuleerde actiepunten worden uitgevoerd, vooral het initiëren (volgens G1 door de KR) 

van een gesprek tussen KR-P1 en G1/G8. Pas daarna zou een stuk geplaatst moeten worden, 

waarvoor overigens door G1 bij haar mail 28/1 waren gevoegd twee andere (verder gaande) 

concepten dan de twee versies hierboven bedoeld. Vervolgens pleitte ook M1 voor “plaatsing op 

een later moment”. Ook al omdat dit alles zich voordeed vlak voor de deadline 29/1 was mijn 

conclusie, dat er om genoemde diverse redenen écht onvoldoende basis was voor nu plaatsing van 

een stuk. 

B.

 

Liturgiecommissie-licovergadering 28-1-2016 

Een korte impressie uit een mail 29/1 van M3 over deze vergadering: bestaande conflicten (ook met 

G5) leggen druk op concreet werk, planning en deze vergadering. De sfeer is af en toe om te snijden 

en de KR wordt op een negatieve manier besproken waar anderen bij zijn; alles ettert door. Dat 

kunnen we in de gemeente van de Heer niet hebben. 

C.

 

Hoe nu verder?  

Met de conclusie “de weg die we nu gaan loopt dood” besloot het Moderamen om 11/2 nader te 

overleggen over wat is wijs/welke concrete stappen zijn nodig t.a.v. bovengenoemde twee 

conflicten. Zoals bekend heeft het Moderamen gevraagd aan KR2, KR6 en KR10 ook aan dit overleg 

11/2 mee te doen (in het verlengde van het overleg 7/1, actueel betrokken lid-commissie en 

wijkouderling). Zoals eerder gezegd volgt hierover z.s.m. nader bericht ten behoeve van de KR 15/2. 

D.

 

Communicatie 

Ook G1/G8 zijn tijdig geïnformeerd over het nog niet plaatsen van een stuk in het mededelingenblad

. Tevens ontvingen G1/G8 en G5 bijgevoegde mails 2/2 van het Moderamen, mede in relatie tot het 

avondmaal 7/2 etc. 




