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Kampen, 6 september 1997.

Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten,

Soms kun je als mens allerlei plannen gemaakt hebben, maar omstandigheden
maken het noodzakelijk  om die plannen te herzien. Wij als werkgroep hadden om-
streeks deze tijd een volgende nieuwsbrief willen verzenden. Dit lukt ons echter niet.
Ook kunnen we niet anders dan beslissen om de ontmoetingsdag op zaterdag 27 sep-
tember a.s. in Nijkerk te annuleren. 

Wat is nl. het geval. 
Onze voorzitter, Rien v.d.Kraats, heeft omstreeks half augustus jl. een ernstig hart-
infarct gehad. Op dit moment maakt hij het redelijk goed, waar we God zeer dankbaar
voor zijn. Hij nam het merendeel van de voorbereidingen van de nieuwsbrieven en van
de ontmoetingsdag voor zijn rekening. Wilt u bidden voor een spoedig herstel zodat
hij zijn taak in de werkgroep weer op zich kan nemen.
Een ander bestuurslid moet het wat rustiger aandoen en heeft zich uit het bestuur
terug- getrokken. Hij blijft wel betrokken bij de activiteiten van de werkgroep maar
dan meer op afstand.
De overige bestuursleden hebben naast hun werk nog allerlei verantwoordelijkheden
in hun gemeente, zodat ze de gaten die momenteel zijn ontstaan niet direct op kunnen
vullen.

De volgende volledige brief van de werkgroep, momenteel in voorbereiding,
wordt u D.V. in november toegezonden.  Ook willen we doorgaan met het organiseren
van ontmoetingsdagen. Wij zullen u via de brief op de hoogte stellen wanneer de
volgende weer georganiseerd gaat worden. Door de vele positieve reacties, die wij
ontvangen, ervaren wij dat wij in een behoefte voorzien. Zolang we kunnen zullen we
dat zeker doen, want ook de misleiding van de tegenstander van God gaat steeds maar
door. 

Wij hopen dat u voor onze beslissingen begrip kunt opbrengen en vragen u om gebed
als werkgroep. 

Namens de werkgroep,

A.A. Doorn 
Secretaris
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