
Van: M1 
Verzonden: zaterdag 13 januari 2018 01:28 
Aan: VS2; G1 & G8 
CC: VS1; M1 
Onderwerp: RE: bijzondere visitatie. 
Geachte visitatoren, 
 
U bent visitatoren. Dit bijzondere ambt vereist zorgvuldigheid, geeft verplichtingen en veronderstelt 
inlevingsvermogen. Bent u zich daarvan bewust? 
 
Graag resumeren we even de merkwaardige gang van zaken: 
 

➢ U heeft ons afgelopen dinsdag om ongeveer 17:00 uur laten weten dat 15 januari voor u juist 
een mogelijke datum was; 

➢ Wij hebben u nog op dezelfde dag, iets na 19:00 uur, laten weten dat deze datum ook wat 
ons betreft mogelijk was; 

➢ Op uw verzoek hebben wij en onze vertrouwenspersonen dus de agenda’s voor u 
vrijgemaakt/vrijgehouden voor het gesprek dat notabene op uw verzoek plaatsvindt. 

 
Het is dan ook ongehoord, zo niet ongeloofwaardig, dat u ons nu pas laat weten dat u/u beiden 
ondertussen gewoon andere afspraken heeft gemaakt op de 15e en er voor dit gesprek dus slechts 1 
uur resteert. Een (voor ons) intens traject met u als visitatoren van 7 maanden wilt u werkelijk in een 
uurtje afronden? 
 
Ondanks uw houding, die helaas lijkt te getuigen van een enorme desinteresse richting ons, doen we 
u toch nog een laatste voorstel waaruit u een keuze kunt maken. 
 

1. maandagavond 15 januari bent u of een van u beiden aanwezig, te beginnen vanaf 20:00 uur 
tot uiterlijk 22.30 uur. We hopen zelfs dat het mogelijk is voor een van onze 
vertrouwenspersonen om er dan al te kunnen zijn. 

2. maandagavond 29 januari hebben we een gesprek, te beginnen vanaf 20.00uur tot uiterlijk 
22:30uur. We zijn (wederom) bereid om voor u onze agenda’s hiervoor leeg te maken. 

 
We verwachten voor zaterdag 18:00 uur een antwoord van u zodat wij niet opnieuw in de knel 
komen met onze agenda’s. Dan zullen we u ook per ommegaande de definitieve datum en locatie 
bevestigen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
G1 
M1 
 
  




