
Van: G8  

Verzonden: maandag 4 april 2016 22:55 
Aan: KR11 
Onderwerp: RE: afspraak 

 
Beste KR11, 
 
We vernemen dan wel wat de uitwerking van dat voorstel is. 
 
Wat betreft je persoonlijke noten: 

1) Afstand houden van negatief geladen dingen betekent dat we kerkdiensten zouden moeten 
vermijden. We vinden het bijvoorbeeld niet moeilijk om naar een wijkavond te gaan. 

2) De lichamelijke reactie die G1 beschreef had niets met een grote inspanning te maken, maar 
met een heftige schrikreactie. 

3) Dit is vast goed bedoeld, maar hier zijn we sceptisch over. 
 
Met vriendelijke groet, 
G8 en G1 
 
Van: KR11 
Verzonden: maandag 4 april 2016 15:53 
Aan: G8 

Onderwerp: RE: afspraak 

 
Ha G8 en G1 
 
Dank voor jullie reactie. 
Ik haal hier in ieder geval de vrijmoedigheid uit om voort te borduren op wat we donderdag hebben 
besproken: 
 
In samenspraak met KR10 zal ik een voorstel cq. reactie vanuit de kerkenraad gaan voorbereiden. 
Die zal zich, conform datgene wat jullie zelf in je mail van 10 februari hebben verwoord, richten op 
herstel van vertrouwen tussen kerkenraad en jullie. 
Ik weet op dit moment nog niet of dat dan op 11 of op 18 april zal worden besproken. 
 
Op persoonlijke titel wil ik jullie wel graag het volgende meegeven: 

•        Afstand bewaren is inderdaad een goed ding. In de situatie waarin jullie nu verkeren moet je 
je vooral richten op de dingen die positief (kunnen) zijn. Zaken die negatief geladen zijn, of 
het risico hebben dat die negatief uitpakken vermijden. Het lijkt misschien kinderachtig, of 
de weg van de minste weerstand, maar anders kan er geen verbetering komen. 

•        Ook wat betreft de lichamelijke inspanningen, G1, is het denk ik goed om te kijken waar je 
wat zou kunnen bezuinigen. Je hebt zoveel activiteiten, hopelijk is er iets te kiezen dat je kunt 
afstoten of waar je wat kunt minderen. Want ook daarbij geldt: elke keer dat er iets niet 
helemaal lukt of tegenvalt kost op dit moment meer dan extra energie. 

•        Het lijkt me goed als de contacten met de kerkenraad vooralsnog via KR10 en/of mij 
verlopen. Misschien kunnen we dan voorkomen dat er teveel ruis op de lijn zit? 

 
Nogmaals, sterkte met alles. 
Ook al ben je een keertje niet aan het Avondmaal geweest, bij de Here kun je alles wegleggen, en van 
Hem mogen we nieuwe kracht vragen en verwachten. Ik bid daarom, ook voor jullie. 
 
hartelijke groet, 
KR11 
 



Van: G1 
Verzonden: zondag 3 april 2016 23:12 
Aan: 'KR11 
CC: G8 
Onderwerp: RE: afspraak 
 
Hallo KR11, 
 
Het betreft in elk geval niet iets persoonlijks richting jou. Vanmorgen viel de dienst nogal zwaar.  
G1 was nog heel erg aan het twijfelen over aangaan, maar om nu genodigd te worden door KR-P1 
kreeg ze niet rond in haar hoofd. Het zorgde er helaas zelfs voor dat het hart als een gek tekeer ging 
en daarbij duizeligheid. Dat de KR nog steeds niet de wijsheid heeft om in deze periode KR-P1 even 
geen taken rondom het avondmaal te laten doen ervaren wij als onbegrijpelijk. Er is nu even afstand 
nodig. 
 
Het nieuws van donderdagavond was ronduit teleurstellend. Geen mediation. Verder niet nagedacht 
over wat er richting ons zou moeten gebeuren. Delen van het gesprek met jullie waren in 
tegenspraak met wat KR-P2 ons eerder meldde. Gewoon helemaal terug bij af. Misschien zelfs erger, 
want nog steeds blijkt nergens uit dat deze KR betrouwbaar is. Wel het tegendeel. 
 
Eigenlijk hebben we nu 3 opties: 
-niets doen, met het risico dat de KR het eenvoudigweg gaat vergeten, maar zou kunnen aansluiten 
op jouw voorstel; 
-de KR vragen wat men voor ons in petto heeft, met het risico dat de KR ons weer eens lastig vindt; 
-opnieuw onze goede wil tonen door het voorstel min of meer te herhalen, met het risico dat we 
opnieuw aan het lijntje worden gehouden met de vraag om nog een tijdje geduld te hebben. Deze 
optie is door vanmorgen wel knap lastig geworden. 
 
Vriendelijke groet, 
 
G8 en G1 
 
Van: KR11 
Verzonden: zondag 3 april 2016 21:03 
Aan: G8 

Onderwerp: afspraak 

 
Beste G8 en G1, 
 
Jammer dat het vervolg op afgelopen donderdagavond niet plaats kon vinden. 
Ik ben uiteraard benieuwd naar de reden daarvoor. 
Als het iets is wat mij persoonlijk betreft hoop ik dat je me dat ook laat weten. 
 
Maar als het jullie lastig valt om daar nu op te reageren, geen probleem. 
Ik wacht het even af. 
 
Sterkte met alles in deze nieuw begonnen week! 
 
hartelijke groet, 
KR11 




