Van: KR-S2.1
Verzonden: donderdag 11 februari 2016 16:30
Aan: G1
Onderwerp: Re: Hoe verder

Beste G1 en G8,
Bedankt voor jullie bericht. Zoals je weet hebben we vanavond overleg met het oog op de
kerkenraadsvergadering van as. maandag. Ik ben blij dat wij jullie email van gisteren daarbij
kunnen betrekken.
Hart. groet,
KR-S2.1
Van: G1
Verzonden: woensdag 10 februari 2016 17:31
Aan: KR-S2.1
Onderwerp: RE: Hoe verder

Geachte broeders,
Zoals we vorige week al lieten weten, hebben we zelf ook nagedacht over het ‘hoe verder’. Wij
hebben het afgelopen halfjaar tevergeefs geprobeerd om u te houden aan wat afgelopen zomer is
afgesproken tussen u en ons. Daar dit niet helpt, komt opnieuw de vraag boven wat wij daarmee
moeten/kunnen. Wij willen erg graag dat er een eind komt aan deze nare tijd, toch willen we ook
juist in deze gemeente lid blijven. We hebben nog steeds de verwachting dat dit ondanks alles
mogelijk is. Wij komen daarover graag met u in gesprek en wel om het volgende mondeling toe te
kunnen lichten:
•

•

•

Wij zien graag dat de kerkenraad erkent dat het steeds opnieuw niet mogelijk was/is om
waar te maken wat ons is toegezegd. (Het gaat hierbij om besluiten van 22 juni, het gaat om
afspraken met de kerkenraad via het trio, het gaat om toezeggingen in gesprekken die hier
zijn gevoerd.);
Wij zien graag dat de kerkenraad duidelijk uitspreekt dat wij het verzoeningsproces op geen
enkel moment hebben vertraagd (daarbij ook het gegeven dat wij waar mogelijk ons hebben
ingespannen om te werken aan herstel);
Wij, G8 en ik, willen ons neerleggen bij het feit dat u niet aan een verdere verzoening kunt
werken, omdat u hierover intern verdeeld bent. Wij zijn inmiddels zover dat we dit kunnen
accepteren en er in kunnen berusten. We willen graag onze plek in de gemeente weer
innemen.

Bovenstaande volstaat, al zou u ons nog blijer kunnen maken als het mogelijk is om te erkennen dat
wij en onze kinderen door uw besluiteloosheid veel te lang een nare tijd hebben gehad. Verder
zouden we heel graag vertrouwen van u krijgen, in feite is dat de vraag die 15 maanden geleden al
aan u gesteld is.
Hartelijke groet,
G1

