
Van: G1 
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 17:09 
Aan: [contactpersoon WP19] 
Onderwerp: Re: Gewijzigde omstandigheden 

  

Beste [contactpersoon WP19], 
 
[ ... ]

 
  

 Dankjewel voor het lezen van de brief. Het klopt dat er veel pijn zit. Tegelijk ervaren we ook 
hoe God ons niet heeft losgelaten. Dank jullie (de hele kerkenraad dus) voor jullie open blik 
in dezen. Ik blijf graag in WP19

 
komen zodra de omstandigheden dat weer toelaten.

 
 Tot nader horens!

 
 Met vriendelijke groet,

 
 G1

 
 

 
Van: [contactpersoon WP19] 
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 17:15 
Aan: G1 
Onderwerp: Re: Gewijzigde omstandigheden 

  

Beste G1, 
 
Allereerst mijn excuses voor de late reactie op jouw bericht, tussen jouw bericht en mijn 
bericht in [. . . ] dus ik heb een beetje achterstand opgelopen met enkele zaken.

 
 Ik heb je brief uiteraard gelezen, en ik voel je pijn waar je dit mee geschreven moet hebben. 
Ik wens jou en je gezin Gods nabijheid en zegen toe en bidt dat Hij jullie zal leiden op het pad 
waar je nu gaat.

 
 Begin Maart hebben wij in de KR vergadering (ik ben diaken, dus was er bij) jouw vraag 
besproken en ik ben blij om je te kunnen vertellen dat wij unaniem waren in de mening dat 
GKv lidmaatschap absoluut geen criteria is voor muzikale begeleiding bij ons. Veel sterker 
nog, we zijn in Christus aan

 
elkaar verbonden en dat is waar wij waarde aan hechten. 

Daarnaast beseffen wij in WP19
 
hoe gelukkig we mogen zijn met jouw jarenlange inzet, die 

lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is, en wij blijven graag genieten van jouw muzikale 
talent als jij dat ziet zitten.

 
 



Zogauw we de coronacrisis achter ons kunnen laten, en we weer onder enigszins normale 
omstandigheden kerkdiensten kunnen organiseren, kom ik graag weer in contact met je om 
je planning te bespreken. 
 
Met vriendelijke broedergroet, 
[contactpersoon WP19] 
 

Verzonden vanuit Outlook 

 

 
Van: G1 
Verzonden: maandag 22 februari 2021 12:56 
Aan: scriba GKV WP19; scriba GKV WP20 
CC: [contactpersoon WP19] en [contactpersoon WP20] 
Onderwerp: Gewijzigde omstandigheden 

  

CC: roostermakers orgeldiensten 
  
Geachte kerkenraden van WP19 en WP20,  

Bijgaande brief heb ik met de nodige pijn in het hart geschreven. Het lijkt me correct om u te 
informeren, zodat u een besluit kunt nemen. Kortheidshalve verwijs ik u naar de inhoud van 
mijn brief.  

Ik hoop spoedig van u te mogen horen.  
Met zustergroet,  

  

G1 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Faka.ms%2Fweboutlook&data=04%7C01%7C%7Cfb7dd6653c5f45820c6d08d8ea290699%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637516809228863772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZlYvjWa0eMw8DlJT4xVFlfkTzSsFKM5gn%2BiJwuTAKpk%3D&reserved=0



