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Van: G1 en G8
Verzonden: woensdag 10 maart 2021 20:25
Aan: [kennissen]
Onderwerp: Afscheid van de gemeente
Bijlagen: 210221 Afscheidsbrief G8G1 aan KR.PDF

Beste kennissen, 
 
Voor ons gevoel nog recent, maar inmiddels al een half jaar geleden, hebben we een ingrijpend besluit genomen. 
Het heeft ons veel gekost om tot dit besluit te komen. We hebben na veel gebed en in gesprek met goede vrienden 
besloten uit te zien naar een andere gemeente. Een half jaar geleden hebben we ons dan ook bij een andere 
gemeente gevoegd, maar we hebben jullie daar nog niet over ingelicht. Drie weken geleden hebben we de 
kerkenraad hiervan op de hoogte gesteld. In de bijlage is dan ook onze afscheidsbrief aan de gemeente te lezen.  
Nu we sinds dit weekend weten dat het bericht afgelezen zal worden, willen we niet dat jullie hierdoor overvallen 
worden. We willen jullie bedanken voor het lief en leed dat enkele decennia lang met jullie gedeeld kon worden. We 
wensen jullie veel goeds onder Gods zegen. 
 
Met vriendelijke groet, 
G8 en G1 
 

 

Virusvrij. www.avast.com  

 



WP1, 21  februari 2021  
 
Betreft: vervolg op onze brief van 19 januari 2020 
 
Geachte leden van de kerkenraad van de GKv te WP1,  
 
In de afgelopen jaren hebben we ervaren dat het moeite kan kosten om trouw lid te blijven van een 
kerkgemeenschap. Tot eind 2019 hadden we goede hoop dat we in de GKv te WP1 nog steeds onze 
plek konden  innemen . Nadat u besloten  heeft om  geen  gehoor  te geven aan onze oproep  tot een 
transparant  gesprek , werd  het  voor  ons  echter  onmogelijk . U bent  daar al uitgebreid  over 
geïnformeerd  in  onze  brief  van  19  januari  2020 . In  2020  hebben  we  dan  ook  niet  meer 
aangedrongen  op een gesprek  dat al bij voorbaat  tot mislukken  gedoemd is door de ontbrekende 
transparantie . Wel zijn we intensief gaan werken  aan het herstel  dat wij zelf nodig  hadden . Het is 
verdrietig dat we die weg niet als broeders en zusters samen hebben kunnen bewandelen. 
 
We hebben erg moeilijke jaren achter de rug, maar we zijn dankbaar voor wat we de laatste tijd aan 
rust mogen ervaren. Zo hebben we ook ervaren dat er op vele plaatsen binnen en buiten de GKv het 
woord van God gebracht  wordt. We zijn blij dat we in meerdere  kerken tijdens vele diensten  onze 
gaven zonder terughoudendheid kunnen inzetten. Zo hebben we ook ervaren dat het vieren van het 
avondmaal  niet plaatsgebonden  is, maar desondanks misten we wel het samenzijn  met onze WP1 
broeders en zusters. Vooral G1 heeft vaak uitdrukking gegeven aan het gemis in haar brieven aan u. 
Dat  gemis  is niet  over , maar  het  wordt  kleiner  nu wij  zijn  opgenomen  in een  nieuwe  kerkelijke 
gemeente . We zijn dankbaar  voor  het feit  dat ons geloof  gevoed  wordt , want  zonder  een 
kerkgemeenschap is dat een stuk moeilijker. Daarvan zijn we ons altijd bewust geweest en dus kiezen 
we er ook voor om trouw lid van een kerkgemeenschap  te blijven. De huidige trauma-therapie die 
nodig is vanwege kerkelijk machtsmisbruik draagt gelukkig positief bij aan het vertrouwen dat nodig is 
om deel uit te durven maken van een kerkgemeenschap en ondersteunt ook onze keus.  
 
We hebben u vaak en indringend gevraagd om ons te blijven bearbeiden. Dat is jammer genoeg niet 
gelukt, kennelijk waren de drempels te hoog voor u. U was altijd welkom, u was daarnaast ook hard 
nodig , we  hebben  u daarin  heel  erg  gemist . We  hadden  graag  in een  persoonlijk  en pastoraal 
gesprek  met u onze zorgen en ons nieuwste  besluit  met u gedeeld . We vinden het op dit moment 
niet nodig om daar nog lang bij te blijven stilstaan , want we willen ook blijk geven van het feit dat 
we ook heel goede jaren in uw midden hebben gehad. 
 
We kijken terug op een lidmaatschap  van bijna een halve eeuw (G8) en van bijna 30 jaar (G1). De 
meeste jaren hebben we genoten van de gemeente en van de plek die we daarin mochten innemen. 
Dat vertrouwen  is er niet  meer  en dat heeft  ons blijvend  geschaad .  Tot eind 2019  heeft  G8 met 
plezier  zijn  taak  voor  het  beamteam  uitgevoerd . G1 heeft  met  u plezier  gehad  aan  de  vele 
initiatieven die ze heeft kunnen nemen op het gebied van muziek en catechese.  Het is ook fijn om te 
zien dat er tot op de dag van vandaag veel van ‘voortleeft’. De GKv zal sowieso altijd een plek in ons 
hart  behouden . We  bidden  de gemeente  dan  ook  vrede  en genade  toe . Voor  ons  is dat  soms 
ingewikkeld , maar  wees  ervan  verzekerd  dat  we nog  steeds  van  u houden . Dat  maakt  ook  het 
verdriet  om los te laten groter , maar  het is ons duidelijk  dat de liefde  niet wederzijds  is. Daarover 
bent u heel erg duidelijk geweest in uw communicatie rond de jaarwisseling van 2019/2020. 
Sinds 20 oktober jl. zijn wij, G8 en G1, ingeschreven bij een WP1 PKN-gemeente waar we over God 
en over  zijn liefde kunnen leren. We vinden het netjes om u hiervan schriftelijk 



(alsnog) op de hoogte te stellen. In de bijlage treft u tevens een bericht aan dat geplaatst kan worden in 
het kerkblad. Tot slot hechten wij eraan dat u de AVG-wetgeving respecteert in uw verdere 
berichtgeving.  
 
Met broeder- en zustergroet, in Christus verbonden, 
 
 

  
G8    en   G1  
 
 
 

 
Bijlage kerkblad: 
 
Geliefde broeders en zusters, 
 
Na een  kerklidmaatschap  van  bijna  een  halve  eeuw  (G8) en bijna  30 jaar  (G1), hebben  wij  in goed 
overleg  met  onze  jongvolwassen  kinderen  besloten  om  uit  te  zien  naar  een  andere 
kerkgemeenschap . We hebben onder u vele goede jaren gehad en daar kijken we met dankbaarheid op 
terug. Onze kinderen zijn gedoopt en inmiddels hebben drie van onze kinderen ook hun ja-woord aan de 
Heer  gegeven . Daar  zijn  we erg blij  mee . In de afgelopen  jaren  hebben  we helaas  ook  veel  kerkelijk 
verdriet gekend. We willen echter vooral de goede herinneringen met u koesteren, want die zijn er vele. 
Nu  we  door  te werken  aan  onze  gezondheid  inmiddels  ook  die  kanten  weer  kunnen  zien , is het 
makkelijker om daaraan terug te denken.  
We hebben genoten van de gemeente  en van de plek die we daarin mochten innemen. Tot eind 2019 
heeft G8 met plezier zijn taak voor het beamteam uitgevoerd. G1 heeft met u plezier gehad aan de vele 
initiatieven  die ze heeft kunnen  nemen op het gebied  van muziek  en catechese .  Het is ook fijn om te 
zien dat er tot op de dag van vandaag veel van ‘voortleeft’. De GKv van WP1 zal sowieso altijd een plek 
in ons hart behouden . We bidden  de gemeente  dan ook vrede  en genade  toe. Voor  ons is dat soms 
ingewikkeld , maar wees ervan verzekerd  dat we nog steeds van u houden. Dat maakt ook het verdriet 
om los te laten intenser. Sinds oktober jl. hebben wij ons aangesloten bij de PKN, en we zijn blij om weer 
deel uit te maken van een kerkgemeenschap. Net als voorheen blijft u natuurlijk welkom. Onze kinderen 
blijven  lid van  de GKv , daardoor  weten  we ons  ook  blijvend  aan  u verbonden . Bovenal  is het  onze 
hemelse  Vader  die  ons  door  het  verzoenend  werk  van  Christus  met  elkaar  als  broeders  en zusters 
verbindt.   
 
Met broeder- en zustergroet,  
G8 en G1  




