Aan: kerkenraad GKv WP1

WP1, 28 maart 2017

Geachte kerkenraad,

Bedankt voor het toesturen van de notulen zoals die door de kerkenraad zijn aangepast en
vastgesteld op 13 maart jl.
De door u doorgevoerde correcties op onze versie van de notulen maken dat het voor ons niet
mogelijk is om in te stemmen met de door u vastgestelde notulen. Daarmee rest ons nu geen andere
mogelijkheid dan u te wijzen op hetgeen gebruikelijk is in een dergelijke situatie, namelijk dat u onze
versie van de notulen aanhecht aan uw versie van de notulen. Dit inclusief de emailberichten van G2
en BP3, die beiden hebben aangegeven dat onze versie volledig en waarheidsgetrouw is. U treft de
aan te hechten versie van de notulen en bijbehorende emailberichten als bijlagen bij deze brief aan.
Om er zeker van te zijn dat de notulen op deze wijze ook bewaard worden in het kerkelijk archief
verwachten wij van u een schriftelijke reactie waarin u bevestigt overeenkomstig het bovenstaande
te hebben gehandeld. Deze bevestiging zien wij graag binnen een week na dagtekening van deze
brief tegemoet.
Verder moeten wij met het nodige verdriet vaststellen dat wij gedurende de afgelopen twee
maanden de energie zijn kwijtgeraakt en de moed zijn verloren om nog verder te gaan. De weg naar
verzoening, die op 19 januari hoopvol met u werd ingeslagen, heeft ons vanwege de invulling, de
procesgang en de wijze van benaderen voortdurende spanning opgeleverd en ons te zeer uitgeput.
We concluderen teleurgesteld en met verdriet dat harten niet zijn bereikt.
Van een bericht over verzoening in het kerkblad kan dan ook niet langer sprake zijn. Wij zien uw
schriftelijke bevestiging dat hiervan wordt afgezien dan ook binnen de eerder genoemde termijn van
een week na dagtekening van deze brief tegemoet.

Met vriendelijke groet,

G8 & G1

Bijlagen:
-Versie notulen M1, G8 en G1, G2, BP3 d.d. 23 februari jl.
-Emailberichten van BP3 en G2
-Versie notulen kerkenraad d.d. 16 maart

M1

