Van:
Verzonden:
Aan:

M1
zaterdag 2 juni 2018 13:27
M3; KR18; KR23; KR-S2.2; KR15; KR25; KR24; KR16; KR27; KR14; KR1;KR-P3;
KR19; KR20; KR21; KR25

CC:

G8 en G1
Reactie op uw brief van 27 mei jl.

Onderwerp:

Geachte kerkenraad, geachte broeders KR18, KR23, KR-S2.2, KR15, M3, KR26, KR24, KR16, KR27, KR14, KR1,
KR-P3, KR19, KR20, KR21 en KR25,
Afgelopen zondag hebben wij kennis genomen van uw brief aan de gemeente waarvan wij ook deel uitmaken. Wij
willen u laten weten dat we niet instemmen met uw manier van feitenweergave.
Het is terecht dat het moeilijk is om avondmaal te vieren als er onenigheid is, dat ervaren wij al ruim 3,5 jaar. Het
zou dan ook mooi geweest zijn dat u had benadrukt dat we inmiddels samen naar een oplossing zoeken door
binnenkort een onderzoek te laten doen.
Dat u en wij anders denken over wat daarvoor nodig is, is iets wat de rechter gedurende deze weken toetst. U heeft
er voor gekozen de gemeente hierover onvolledig te informeren en op die manier juist onrust/tweespalt te creëren.
Wij hebben besloten om op dit moment de gemeente nog niet te informeren om daarmee een verdere belasting
van de gemeente te voorkomen.
Wel is (ook) deze brief meegenomen in de inhoudsopgave van het ‘dossier G1/G8’ die door M1, namens u, is
overlegd aan de rechter en zullen wij de brief t.z.t. ook inbrengen bij het onderzoek inzake deze kwestie.
Conform de onderliggende boodschap aan ons in uw brief, zullen wij zondag het avondmaal niet met u en de
gemeente vieren.
Wij ervaren dat u, met het schrijven van deze brief, ons de mogelijkheid daartoe heeft ontnomen. Zulks hoeft verder
op dit moment geen betoog.
Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment afdoende te hebben geïnformeerd.
Met zuster- en broedergroet,
G8 en G1
M1
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