
 
 
Van: KR10 
Verzonden: dinsdag 29 maart 2016 17:19 
Aan: G8 

CC: KR11; M3 
Onderwerp: Re: gesprek na KR vergadering 21-03 

 

Dag G8, 
  
Bedankt voor je e-mail. Je zorgen zijn duidelijk verwoord. 
  
Vorige week toen G1 belde, kwam een telefoongesprek op dat moment even niet gelegen 
uit omdat het kantje boord was of we gingen (weer) met een ziek kind naar het ziekenhuis. 
Het was een verzoek van de kerkenraad dat alle partijen (Fam. G5/G10, Fam. KR-P1/G9 & 
jullie) op hetzelfde moment geïnformeerd zou worden en om daarom pas volgende week 
een afspraak te maken. Het wordt behoorlijk schuiven in de agenda, echter ik begrijp jullie 
dilemma heel goed en het serieus nemen van het avondmaal kan ik alleen maar blij mee zijn. 
Wat mij betreft op voorwaarde dat er tot 6 april inhoudelijk niet met ander over 
gecommuniceerd wordt, kunnen we deze week afspreken.  
  
Wat betreft locatie, begrijp ik dat het niet wenselijk is als het bij jullie thuis is. Mijn voorstel 
zou dan zijn om komende donderdag om 20.00u bij KR11 thuis te af te spreken (Heb ik al 
met KR11 afgestemd). Misschien ben ik iets later vanwege de zwemles van mijn zoon. 
  
Wat betreft reactie op jullie brieven; Ik had begrepen dat M1 jullie de afgelopen 6 maanden 
steeds gevoed heeft met een terugkoppeling (tot nu toe). Ik begrijp uit jouw opmerking 
hieronder dat dit niet het geval is? Een reden waarom er nog niet op al jullie vragen 
antwoorden zijn, is omdat het proces nog gaande is. Hoewel de voortgang (te) traag is, is er 
wel vooruitgang. Over deze vooruitgang willen wij jullie graag bijpraten. 
  
Ik stuur een cc aan KR11, omdat hij D.V. ook bij het gesprek aanwezig zal zijn en aan M3, 
omdat wij even contact hadden over het verzetten van onze afspraak naar deze week. 
  
Hartelijke groet, 
KR10 
  
Van: G8 

Verzonden: maandag 28 maart 2016 17:36 
Aan: KR10 

Onderwerp: gesprek na KR vergadering 21-03 

 
Dag KR10, 
 
Afgelopen week maakten wij telefonisch een afspraak voor een gesprek op 4 april. Deze afspraak kan 
niet doorgaan omdat ik een voorlichtingsavond van de school van (dochter G1) over het hoofd heb 
gezien. 
 
In verband met een nieuwe afspraak wil je nog een aantal dingen meegeven: 



- Het is voor ons heel belangrijk om nog voor de avondmaalsviering van a.s. zondag een 
gesprek te hebben. Wat ons betreft kan dat deze week op dinsdagavond, woensdagavond, 
donderdagavond en zaterdag (overdag of avond). 

- Gesprekken als deze doen wij bij voorkeur niet meer bij ons thuis, in verband met onze 
kinderen. Dus bij het maken van een nieuwe afspraak zal daar rekening mee gehouden 
moeten worden. Alternatieve locatie maakt voor ons niet uit. 

- In onze eerder contacten (januari 2016) heb je ons toegezegd je te zullen inzetten voor 
beantwoording van onze brieven (27-10-2015 van G1 en 28-11-2015 en 16-12-2015 van G8). 
Op 15 januari 2016 kregen wij een brief van de kerkenraad als reactie op mijn brief van 16 
december. Daarin werd ook toegezegd dat wij na de KR van 25 januari nadere informatie 
zouden ontvangen op mijn brief van 28 november. Wij hebben (opnieuw) gevraagd hierbij 
ook G1’s brief van 27 oktober te betrekken. Tot op heden hebben wij nog geen reactie op 
deze brieven mogen ontvangen. 

 
Hartelijke groet, 
G8 
 
 
 
Van: KR10 
Verzonden: dinsdag 12 januari 2016 00:04 

Aan: G1 
Onderwerp: Re: Brieven en verdriet 

 




