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WP1,  11  februari  2017  

 

Betreft: verzoek om opschorting van de termijnen voor aanvulling bezwaarschriften 

d.d. 11 en 14 november 2016 tegen de besluiten van respectievelijk 3 oktober 2016 

en 9 mei 2016. 

 

Geachte broeders, 

 

In onze brief van 16 december jl. hebben wij u verzocht om de termijnen voor 

aanvulling van onze bezwaarschriften de datum 11 en 14 november 2016 tegen de 

besluiten van respectievelijk 3 oktober 2016 en 9 mei 2016 op te schorten tot 4 

weken nadat het (toen nog in te plannen) gesprek tussen de kerkenraad en 

ondergetekenden heeft plaatsgevonden. Op 29 december jl. heeft u middels een 

emailbericht van uw scriba, KR-S2.2, schriftelijk bevestigd ons verzoek om 

opschorting van de termijnen in te willigen. 

Wij zien ons echter genoodzaakt om u opnieuw te verzoeken om een opschorting 

van deze termijnen hetgeen wij hieronder graag als volgt nader toelichten: 

Op 19 januari jl. heeft het gesprek tussen de kerkenraad en ons plaatsgevonden. 

Gelet op de eerder toegekende opschorting van de termijnen met 4 weken nadat het 

gesprek heeft plaatsgevonden, betekent dit dat de termijnen voor aanvulling van 

genoemde bezwaarschriften verlopen op 16 februari 2017. Op dit moment echter zijn 

wij nog in afwachting van de (volledige) invulling van uw kant van twee belangrijke 

afspraken die tijdens het gesprek op 19 januari jl. zijn gemaakt: 

1. De notulen van het gesprek worden na vaststelling door de kerkenraad aan 

ons voorgelegd  zodat  wij, samen  met BP3 en G2, kunnen  beoordelen  of 

aanvulling van onze kant nodig blijkt te zijn; 
 

2. Er zal in gezamenlijk overleg een tekst worden opgesteld voor een bericht in 

het kerkblad waarin de goede uitkomst van het gesprek aan de gemeente 

wordt gecommuniceerd. 

Ten aanzien van punt 2 hebben wij per heden van KR13 een concepttekst 

ontvangen. Alvorens wij op deze tekst inhoudelijk zullen kunnen reageren is 

het voor ons van belang dat wij, conform hetgeen ook met u is afgesproken, 

de notulen van het gesprek op 19 januari jl. hebben ontvangen. 



Het bericht in het kerkblad zal immers een voortvloeisel dienen te zijn van wat er is 

vastgelegd over en naar aanleiding van het gesprek op 19 januari jl. Wij doen dan 

ook een dringend beroep op u om alsnog tot invulling van beide gemaakte afspraken 

over te gaan en zien de notulen van het gesprek op 19 januari jl. dan ook graag 

alsnog tegemoet. 

In ons eerdere verzoek om opschorting van de termijnen voor aanvulling van de 

bezwaarschriften zijn wij er vanuit gegaan dat ook de vastlegging/invulling van 

gemaakte afspraken tijdens het gesprek met de kerkenraad, waaronder het aan ons 

verstrekken van de notulen, nagenoeg gelijktijdig zou plaatsvinden. Op grond van die 

verwachting was ons eerdere verzoek om opschorting met 4 weken na datum 

gesprek ook gebaseerd. Nu echter blijkt dat dit niet het geval is, wij wachten al meer 

dan 3 weken op de notulen, en gelet op het feit dat op 16 februari as. deze 

termijnen verlopen zouden wij nu genoodzaakt worden om alsnog per ommegaande 

over te gaan tot het aanvullen en formeel indienen van genoemde bezwaarschriften.  

 

Juist ter voorkoming hiervan verzoeken wij u dan ook om de termijnen voor 

aanvullen van de bezwaarschriften de datum 11 en 14 november 2016 tegen de 

besluiten van respectievelijk 3 oktober 2016 en 9 mei 2016 op te schorten tot het 

moment waarop: 

1) de notulen van het gesprek van 19 januari jl. aan ons zijn verstrekt en wij 

daarop (binnen een termijn van 2 weken) hebben gereageerd; 

2) de tekst voor het bericht in het kerkblad met beider instemming is 

vastgesteld. 

Wij verzoeken u, gelet op het spoedeisend belang, uiterlijk maandag 13 februari as. 

ons te laten weten of u aan ons verzoek tegemoet komt. Indien u ons verzoek 

inwilligt kunt u dit kenbaar maken middels het voor akkoord ondertekenen van deze 

brief en het door u getekende exemplaar van deze brief maandagavond 13 februari 

as. aan ondergetekende te overhandigen. 

 

Met hartelijke groet,     Voor akkoord: 

mede namens G1  Kerkenraad GKv WP1
 

 

 

 

 

M1       KR-S2.2 
 

Datum:………………………………… 




