
Van: G1  
Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 13:54 
Aan: KR-S2.3  
Onderwerp: RE: reactie op jullie brief 
 
Beste KR-S2.3, 
 
Zondagavond begon je over de brief van de kerkenraad aan ons met de vraag of er van G8 en mij 
nog een reactie komt. We hebben aangegeven dat uiteraard te zullen doen, maar gezien 
onderstaande mail verwachten we uiteraard eerst een antwoord op onze vraag met wat voor soort 
besluit we deze keer te maken hebben. We wachten geduldig af. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
G1  
 
Van: G1  
Verzonden: vrijdag 11 oktober 2019 11:21 
Aan: KR-S2.3  
Onderwerp: RE: reactie op jullie brief 
 
Ha KR-S2.3, 
 
Momenteel ben ik even bezig met het bijwerken van de mail en ik kwam ook jullie mailtje tegen van 
28 september jl. Aan reageren zijn we nog even niet toegekomen. Sinds we de casus hebben kunnen 
doornemen hebben we veel te verwerken. Er is veel gebeurd, meer nog dan we al wisten. Dat kost 
eenvoudigweg tijd en het heeft een grotere impact op ons dan we hadden verwacht. 
Tegelijkertijd zijn we in een hectische periode terechtgekomen die verband houdt met een nieuwe 
gezinssamenstelling, met nieuw werk, met de uitspraak van het Gerechtshof, alles rondom de 
Autoriteit Persoonsgegevens en met (ziekte in de) familie.  
 
Jullie honorering van ons verzoek hadden we inmiddels en redelijkerwijs na de vele afwijzingen niet 
meer verwacht. Btw, noemen jullie deze keer het besluit op ons verzoek een besluit in de zin van F71 
jo F73 kerkorde? Misschien goed om dat even helder te hebben. Bij KR-S2.1 en KR-S2.2 
kregen we dat dan op van die speciale kerkenraadspapiertjes. Misschien is het ook niet nodig, want 
ook mailtjes zijn gewoon ‘rechtsgeldig’. 
Maar goed, hoe dan ook, we zijn blij dat het doorbreken van het ambtsgeheim het spreken over 
hetgeen gebeurd is noodzakelijk maakt en dat contact daarover nu mogelijk lijkt. Uiteraard zullen we 
jullie beantwoording op onze vragen m.h.o. op verzoening goed doornemen. Jullie wens hoop ik 
overigens ook waar te nemen in het naar ons omzien van jullie als kerkenraadscollectief als ook in 
jullie persoonlijke betrokkenheid richting ons, juist inzake het conflict. We bidden dat onze hemelse 
Vader jullie hierin de weg mag wijzen. 
 
Groet aan allen, 
 
G1  
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