
Van: M1
Verzonden: zaterdag 11 februari 2017 23:56 

Aan: G1/G8; KR13 

CC: KR14; BP3; G2
Onderwerp: RE: Conceptbericht tbv kerkblad nav gesprek 19 januari 

 Beste KR13, 

 
Ik sluit me aan bij onderstaande reactie van G8 & G1. 
We zien de notulen van 19 januari jl. dan ook graag tegemoet. 

 
Hartelijke groet, 

   
 
Van: G1
Verzonden: zaterdag 11 februari 2017 23:50 

Aan: KR13; M1
Onderwerp: RE: Conceptbericht tbv kerkblad nav gesprek 19 januari 

 
Beste KR13, 
 
Bedankt voor het toesturen van een conceptbericht.  
 
Inhoudelijk zullen wij voorlopig niet kunnen reageren op dit bericht. Op 19 januari is afgesproken dat 
de notulen eerst door de kerkenraad worden vastgesteld en daarna aan ons worden verstrekt. Met 

zowel BP3 als met G2 kan er vervolgens worden gekeken of het nodig is om daar nog inhoudelijk op 
te reageren. Wij zien graag dat de kerkenraad zich aan deze afspraak houdt. Zodra we ons daar 
over gebogen hebben, kunnen we verder met het conceptbericht, het zal immers een voortvloeisel 
moeten zijn van wat er is vastgelegd over en n.a.v. het gesprek op 19 januari. 
 

Het is mogelijk dat de notulen al zijn vastgesteld en dat de kerkenraad de afspraak even over het 
hoofd heeft gezien. Ook in dat geval duurt het even voor we reageren, want morgen zijn we weg en 
maandag zal het overdag ook niet lukken. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

G8 en G1 
 

Van: KR13
Verzonden: zaterdag 11 februari 2017 20:14 

Aan: G1/G8; M1
CC:

 
KR14; KR-S2.2 

Onderwerp: Conceptbericht tbv kerkblad nav gesprek 19 januari
 

 

Beste G8, G1 en M1,  

Op 19 januari hebben we een mooi gesprek met elkaar mogen hebben. Wij zien daar in dankbaarheid 

op terug. 

We hebben toen afgesproken om met een bericht in het kerkblad de gemeente op de hoogte te 

brengen van het feit dat we elkaar weer in Christus hebben kunnen vinden. 

Met bijgevoegd A4 doe ik jullie een concepttekst toekomen, die ik graag met jullie wil afstemmen. De 

tekst volgt vrijwel letterlijk de samenvatting die BP3 tijdens het gesprek spontaan gaf. 

Graag hoor ik of jullie je in deze tekst kunnen vinden. Vwb de vraag of jullie deze tekst ook willen 

voorleggen aan BP3: dat laat ik graag geheel aan jullie. 

Qua proces: bijgevoegde concepttekst sonderen we maandag ook op de kerkenraad. Mochten daar 

opmerkingen of suggesties voor aanpassing uit voortvloeien, dan laat ik jullie dat per ommegaande 

weten. De definitieve tekst moet er een zijn waarover jullie en wij het volledig eens zijn, vóór hij 

wordt aangeleverd voor het kerkblad. Ik stel voor dat we medio volgende week sowieso even contact 

hebben hierover, OK?  

Hartelijks, 

KR13 

M1



 

Beste broers en zussen in Christus, 

 

 

De kerkenraad heeft u in het voorjaar van 2016 in het kerkblad geïnformeerd over een situatie 

waarin sprake was van een verstoorde relatie tussen haarzelf en een broeder en zuster. Daarbij vroeg 

zij u om niet te informeren naar wat er speelde. Dat bericht heeft veel vragen opgeroepen en was, 

met de kennis van nu, niet verstandig geformuleerd. 

 

Gelukkig kunnen we u nu, samen met de betrokkenen, G8 en G1, melden dat we elkaar weer in 

Christus hebben mogen vinden. We zijn blij dat we over en weer tot verzoening hebben kunnen 

komen, nadat er te veel te lang tussen ons in heeft gestaan. In een bijeenkomst van de kerkenraad 

met G8 en G1 hebben we doorgesproken over waarin we zijn tekort geschoten en hoezeer we elkaar 

hebben gekwetst. We hebben ons verootmoedigd, ruimhartig excuses aangeboden en we zijn 

dankbaar dat we de problemen hebben mogen opruimen. Ook hebben we uitgesproken dat er niets 

is wat verhindert dat zij hun gaven inzetten in de gemeente. Concreet betekent dit dat we blij zijn 

dat G1 beschikbaar is als en zich ook  weer als catecheet wil inzetten. 

 Om herhaling te voorkomen wil de kerkenraad ook graag met u delen op welke punten zij extra zal 

toezien op haar eigen handelen. Wij willen hierop aanspreekbaar zijn: 

•

 
De kerkenraad wil de gemeente direct, actief en volledig informeren over haar besluiten. Er mag 

geen ruimte zijn voor onduidelijkheid over de aard, inhoud en reikwijdte van 

kerkenraadsbesluiten en in de communicatie mogen verschillende zaken niet door elkaar heen 

gaan lopen. 

•

 
De kerkenraad wil haar besluiten graag volledig nakomen.  

•

 
Wat binnen de kerkenraad vertrouwelijk wordt gewisseld moet ook vertrouwelijk blijven. 

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in onze gemeente. 

•

 
Mocht er sprake zijn van verschil van inzicht over willekeurig welk vraagstuk, dan mag dat niet 

ten koste gaan van de pastorale zorg voor de betrokkenen. 

•

 
En ingeval van verschil van inzicht, dan wil de kerkenraad alles in het werk stellen om escalatie 

te voorkomen en tot herstel van verhoudingen te komen. Dit te meer omdat zij beseft hoezeer 

een conflict kan ingrijpen in het dagelijks geloofs- en gezinsleven van iedereen die daarbij 

betrokken is. 

 Hoewel we moeten constateren en accepteren dat het niet altijd lukt om elkaar in alle details te 

kunnen vinden, zijn we met elkaar blij dat we samen verder willen en kunnen in onze gemeente. 

Samen streven we naar herstel en vernieuwing voor G8,  G1  en  hun  gezin  in  het  midden  van  de

 gemeente,  voor  een  veilige  plek  en  hernieuwde  onderlinge  liefde.  We  roepen  u  op  om  met  ons  

hiervoor te bidden! 

 
Voor het wonder van de genade van de verzoening, ook onderling, willen we God danken in een 

eredienst. Dit zal waarschijnlijk …PM… plaatsvinden. We willen onze Heelmeester vragen om zijn 

herstellende kracht en om wijsheid om voortaan in liefde met elkaar om te gaan. 

 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, schroom dan niet uw wijkouderling aan te 

spreken. 

 

 

Namens G8, G1 en de kerkenraad, 

 
KR-S2.2, scriba 

 




