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Geachte VP2,  
 
Deze brief is aan u gericht, maar het is u toegestaan deze ook aan anderen te laten lezen. 
 
U heeft recent een brief ontvangen van G1   en ook ik  heb die brief  in afschrift van haar ontvangen.

 
Ik wil richting u benadrukken

 

dat ik de inhoud van haar

 

brief voluit ondersteun

 

en onderstreep. Sterker 

nog, ik kan en zal waar en wanneer mogelijk er van

 

getuigen hoe

 

door u werkelijk alle normen en 

waarden ten aanzien van het

 

bijbels omgaan met elkaar, en dat nota bene binnen een kerk(verband),

 met voeten zijn getreden

 

en verkwanseld. Hoeveel onherstelbare schade u met uw handelen in deze 

kwestie heeft aangericht bij G1 en haar dierbaren en welk verdriet dat heeft gegeven en nog elke dag 

geeft.

  
Uw handelwijze

 

richting  G1 
 

heeft  mijn geloof  en vertrouwen  in het instituut  kerk, wat een veilige 

geloofsgemeenschap  zou moeten  zijn

 

voor  ieder

 

kind  van God ,

 

diep  beschadigd  en ernstig  doen 

wankelen . U  heeft  laten  zien  dat  het

 

mogelijk  blijkt  te  zijn  dat  binnen  het  instituut  kerk 

machtsvertoon  en

 

machtsmisbruik

 

straffeloos kunnen worden ingezet, toegepast

 

en gedoogd

 

op het 

moment dat eigen gezag en statuur

 

in gevaar dreigen te komen. Vaardig omgaan met (on)recht blijft

 nog altijd onrechtvaardig en is u, als drager van een dienstbaar ambt, zwaar

 

aan te rekenen.

 
Vaardig omgaan met (on)recht, ik noem 2 voorbeelden:

 
1.

 

door zelf in uw advies van 15 april 2016 aan de kerkenraad van WP1 nadrukkelijk te benoemen 

dat  dit  advies  niet  beschouwd  mag  worden  als  een  kerkrechtelijk  advies , plaatst  u de 

beschermende  werking  en geldende  basisprincipes  van  de kerkorde  volledig  buiten 

werking . U creëert  hiermee  niet  alleen  vrij  spel  en een vorm  van onschendbaarheid  voor 

uzelf, u ontneemt G1
 

tevens iedere mogelijkheid op het rechtsgeldig

 

bezwaar kunnen maken 

tegen de inhoud van uw advies

 

en de wijze waarop dit advies tot stand is gekomen;

 

 2.

 

door zelf aan uw advies het stempel “vertrouwelijk” mee te geven heeft u nog een extra 

veiligheidsmaatregel voor uzelf ingebouwd, u weet hierdoor immers dat het advies niet in 

handen terecht zal komen van G1
 

hetgeen u opnieuw vrij spel geeft; 

  
G1 had  u haar  vertrouwen  geschonken . U

 

heeft

 

het  door  deze  zuster  aan  u geschonken 

vertrouwen zwaar geschonden

 

en haar nog meer slachtoffer gemaakt van het machtsmisbruik  waar 

zij, vanuit een toch al ongelijkwaardige positie en behandeling,

 

juist tegen opkwam. 
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Uw keuze  (!) om aan de werkelijke  feiten  over  G1 en deze  kwestie  volledig  voorbij  te gaan , haar 

genade -loos de mond te snoeren  en (kerk)rechteloos  aan haar lot over te laten is voor mij niet te 

rijmen met uw feitelijke  positie als voorganger  in het verkondigen  van Gods beschermende  genade 

en liefde.

  

Tegen deze

 

achtergrond  is het voor mij een godswonder  dat G1 u deze

 

brief heeft geschreven  en u 

ondanks alles toch nog de mogelijkheid  geeft om een (nieuwe) keuze te maken. Ik weet niet of ik u 

die kans nog had gegeven. Bezinning en aanvaarding van de consequenties van uw handelen richting 

G1
 

(en haar gezin), dat is mijn oproep aan u.

  

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

 M1  

 




