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Geachte AP3,

Uw veronderstelling dat mijn reactie kan worden doorgestuurd aan de kerkenraad is juist.
Ik vind het heel vervelend om opnieuw te melden dat wij als gezin weer onverwacht werden 
geconfronteerd met communicatie over de rechtszaak. Net voorafgaand aan de kerkdienst viel ons 
oog op een stukje in het kerkblad. Gezien de eerder communicatie van de kerkenraad is deze 
informatie regelrecht tot mij/ons te herleiden.

De gegeven informatie is duidelijk onvolledig, maar het belangrijkste is dat het wederom zonder 
afstemming is gedaan. Dit terwijl mijn man en ik nog op 1 september jl. aan de kerkenraad hebben 
laten weten dat wij hiervoor géén toestemming geven. Dat verbod is weer genegeerd. In de brief 
van 1 september refereren we bovendien aan het feit dat het verbod op eerdere momenten ook al 
is herhaald.

Bijlagen: brief van 1 september 2019 (190901) en bericht in het kerkblad (191006)

Met vriendelijke groet,

G1

Van: AP3
Verzonden: maandag 7 oktober 2019 14:47
Aan: G1
Onderwerp: RE: Reactie op verslag hoorzitting kerkenraad GKv WP1, d.d. 29 aug. 2019

Geachte mevrouw G1,
 
Hierbij bevestig ik, namens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de ontvangst van uw e-mail van 
donderdag 26 september 2019 met uw reactie en de bijlagen 16 tot en met 19. U heeft niet 
aangegeven of uw e-mail met bijlagen vertrouwelijke gegevens bevat. De AP gaat er daarom vanuit 
dat uw e-mail van donderdag 26 september 2019 met uw reactie en bijlagen 16 tot en met 19 
verstrekt kunnen worden aan de kerkenraad van de GKv te WP1 als een op uw bezwaarzaak 
betrekking hebbend stuk. De kerkenraad van de GKv te WP1 ontvangt uw e-mail van donderdag 26 
september 2019 met uw reactie en bijlagen 16 tot en met 19 alleen ter informatie. 

Met vriendelijke groet,
AP3


