
Overzicht van bewijsstukken bij klacht z2018-28051 
(*) = geluidsfragment 

KR = Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te WP1 

M1 = De heer M1 (klachtnummer z2018-28051) 

G1 = Mevrouw G1 (zie klachtnummer z2018-28055) 

Datum 

(jj-mm-dd) 

Type Omschrijving inhoud Afzender Ontvanger 

180527a Kansel- 

Mededeling (*) 

De KR informeert via een kanselafkondiging de gemeente over de brief (180527b) betreffende de rechtszaak die tijdens 

de ochtenddienst in de postvakken wordt gelegd. Kanselmededelingen zijn via internet (www.kerkomroep.nl) te 

beluisteren en blijven daar een half jaar lang beschikbaar. De kerkenraad overtreedt hiermee de AVG door deze 

afkondiging geheel buiten mij en G1 om te doen, dus zonder overleg, zonder informatie vooraf, zonder toestemming en 

zonder een verklaring achteraf. (1:34-1:51) 

KR Gemeente 

– 1e keer 

overtreding 

AVG 

180527b Brief Brief wordt tijdens de eredienst zonder enige afscherming in alle postvakken in de ontvangsthal van de kerk (publieke 

ruimte) verspreid onder circa 600 leden. In de brief wordt mijn naam en de naam van G1 niet expliciet genoemd, maar 

binnen de kerkgemeenschap is het direct herleidbaar dat het om mij en G1 gaat. Gelet op de reacties op deze brief naar 

mij en G1 wordt dit beeld bevestigd. De kerkenraad overtreedt de AVG door deze brief geheel buiten mij en G1 om te 

schrijven en te verspreiden, dus zonder overleg, zonder informatie vooraf, zonder toestemming en zonder een 

verklaring achteraf. 

KR Gemeente 

– 2e keer 

overtreding 

AVG 

180902 Kansel- 

mededeling (*) 

De KR laat nogmaals aan de gemeente weten dat er een conflict is en verbindt dit aan het avondmaal hetgeen een 

bevestiging is van het uitsluiten van mij en G1 van het avondmaal. Dit raakt mij en G1 direct in de persoonlijke 

levenssfeer. Kanselmededelingen zijn via internet (www.kerkomroep.nl) te beluisteren en blijven daar een half jaar lang 

beschikbaar. De kerkenraad overtreedt hiermee de AVG door deze afkondiging geheel buiten mij en G1 om te doen, 

dus zonder overleg, zonder informatie vooraf, zonder toestemming en zonder een verklaring achteraf. Tevens geeft de 

KR aan ‘vooralsnog’ niet in te gaan op de inhoud van het conflict. (1:08-2:08) 

KR Gemeente 

– 3e keer 

overtreding 

AVG 

181001 Bericht kerkblad De KR schrijft de gemeente over het reeds ingezette verzoeningsproces onder leiding van de ICG en kondigt meteen 

aan dit nogmaals te zullen doen. De kerkenraad overtreedt de AVG door dit bericht in het kerkblad geheel buiten mij en 

G1 om te schrijven en te verspreiden, dus zonder overleg, zonder informatie vooraf, zonder toestemming en zonder een 

verklaring achteraf. Het kerkblad wordt verspreid zonder enige afscherming in alle postvakken in de ontvangsthal van de 

kerk (publieke ruimte) onder circa 600 leden en wordt daarnaast ter inzage aan belangstellenden aangeboden. Deze 

publicatie is voor mij en G1 een aanleiding de KR aan te schrijven met een verzoek/verbod om dit nogmaals te doen (zie 

ook 181025). In deze publicatie worden mijn naam en die van G1 expliciet vermeld. De kerkenraad overtreedt hiermee 

de AVG door deze publicatie geheel buiten mij en G1 om te doen, dus zonder overleg, zonder informatie vooraf, zonder 

toestemming en zonder een verklaring achteraf. 

KR Gemeente 

– 4e keer 

overtreding 

AVG 

181025 Email M1 geeft de KR een eerste reactie inzake het verzoek om stukken te verwijderen en geeft tevens aan dat er niet 

opnieuw inbreuk op de privacy van mij en G1 gemaakt mag en kan worden 

M1 KR 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/


Datum 

(jj-mm-dd) 

Type Omschrijving inhoud Afzender Ontvanger 

181026 Email De KR geeft aan in het komende kerkblad niets op te nemen over G1 (en haar echtgenoot) en M1 KR M1 

181107 Email M1 benadrukt dat elke vorm van publicatie over G1 en M1 verboden is zolang daar geen voorafgaande instemming en 

toestemming voor is gegeven en draagt de scriba op dit toe te voegen aan het dossier. 

M1 KR 

181119 Advies ICG Voorstel en advies van Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing inzake het verzoeningsproces tussen KR en mij/G1. 

De ICG is door ons ingeschakeld om onderzoek te doen naar de handelwijze van de KR met als doel op basis van 

feitenmateriaal tot waarheidsvinding te komen in het lopende conflict. Op 19 november 2018 brengt ICG een definitief 

advies uit en houdt de beide partijen voor dat het proces (o.l.v. ICG) alleen kans van slagen heeft wanneer partijen zich 

onthouden van “alle communicatie binnen de gemeente over of in verband met deze kwestie” en van “alle acties waarbij 

derden betrokken worden […] Bovendien betekent het dat er alleen informatie naar de gemeente en naar buiten toe 

gaat, die door beide partijen en door ons (ICG) is goedgekeurd.”       

ICG G1, M1 en 

KR 

181122b Brief Ondanks het expliciete verbod op publiceren zoals dat door mij is opgelegd aan de KR (zie 181107) en ondanks de 

gestelde voorwaarden door ICG (181119) stuurt de KR de hele gemeente een brief die zowel mij als G1 (opnieuw) in de 

persoonlijke levenssfeer raakt. In deze brief worden mijn persoonsgegevens en ook die van G1 meerdere malen 

expliciet vermeld. De kerkenraad overtreedt de AVG door deze brief geheel buiten mij en G1 om te schrijven en te 

verspreiden, dus zonder overleg, zonder informatie vooraf, zonder toestemming en zonder een verklaring achteraf. 

KR Gemeente 

– 5e keer 

overtreding 

AVG  

181125 Afkondiging en 

gebed 

De KR haalt tijdens de eredienst via een kanselafkondiging en het gebed opnieuw het conflict aan n.a.v. de door de KR 

verstuurde brief aan de gemeente (181122). Dit raakt mij en G1 direct in de persoonlijke levenssfeer. 

Kanselmededelingen zijn via internet (www.kerkomroep.nl) te beluisteren en blijven daar een half jaar lang beschikbaar. 

De kerkenraad overtreedt hiermee de AVG door deze afkondiging geheel buiten mij en G1 om te doen, dus zonder 

overleg, zonder informatie vooraf, zonder toestemming en zonder een verklaring achteraf. 

KR Gemeente 

– 6e keer 

overtreding 

AVG 

 

http://www.kerkomroep.nl/



