
Aan:

 M1
 

   

en

G8    en  G1   

  

WP6,  16  april  2018

Geachte  M1,  en  G8  en  G1   ,

Wij hebben uw aangetekend schrijven van de 24e maart in goede orde ontvangen. U doet een verzoek 
tot correctie, aanvulling en/of verwijdering van persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming 
persoonsgegevens en vraagt een waarborg op een zorgvuldige, juiste en volledige wijze van archiveren.

Namens de visitatoren is u al eerder aangegeven dat wij het proces neutraal en uiterst zorgvuldig zullen 
behandelen. Zo ook het bewaren van de ingebrachte documenten.

We gaan in het vervolg van deze mail puntsgewijs de zaken bij langs waarvoor u om correctie, aanvulling 
en/of verwijdering verzoekt:

Ad 1. Vastlegging in classisarchief
De dossiermap die op 15 januari j.l. door ons in ontvangst is genomen, is inmiddels in handen gegeven 
van de deputaat administratieve ondersteuning, de heer XXXX  te  WP3,  die  deze  -  zonder  
hem in te zien - heeft verzegeld.

Ad 2. Toevoegen van stukken aan dossiermap/classisarchief
Aan de in sub 1 genoemde dossiermap zal de volgende correspondentie, op de door u in uw brief van 24 
maart j.l. aangegeven wijze, worden toegevoegd.

• De ondertekende brief van mevrouw SH1;  
• Uw gespreksverslag van 15 januari j.l.;
• Uw verzoek aan visitatoren met een beroep op de Wbp;
• Onze reactie op uw verzoek;
• Afschrift van onze mondelinge rapportage aan de classis

Ad 3. Verwijdering rapportage
Het is uiteraard aan u om diverse zaken als onjuist te bestempelen. De rapportage is echter een integraal 
onderdeel van het met u doorlopen proces. Ter bescherming van uw en onze persoon zijn alle 
documenten daarom straks alleen nog terug te vinden in het classisarchief. Het op 27 oktober 2017 door 
ons uitgebrachte advies, inzake de door u aangevraagde bijzondere visitatie, laat zich niet lezen zonder 
de daaraan voorafgaande rapportage. Sterker nog: het advies vloeit daar rechtstreeks uit voort.



itgebrachte advies. Wij vinden het niet nodig om
Er is door de kerkenraad van WP1  inderdaad gereageerd  op  het  door  ons op  27  oktober  2017  

hun reactie met u te delen. Het is aan de kerkenraad
zelf om dit, wanneer zij hiermee instemmen, te doen. Omgekeerd geldt hetzelfde. Wij delen niets met de 
kerkenraad over dat wat tussen u en ons besproken is.

Met vriendelij ké groet,
Namens het College van visitatoren,

Zodoende kunnen wij niet ingaan op uw verzoek om deze rapportage uit het classisarchief te 
verwijderen.
Alle correspondentie in deze bijzondere visitatie wordt opgenomen in het classisarchief. En terecht, 
omdat het zo een getrouw beeld geeft van wat door de diverse schrijvers is geschreven en zodoende 
door hen als waarheid is ervaren.

Ad 4. Weergave / inzage / toevoeging rapportage op de classis
Op de classisvergadering van 1 februari 2018 is door visitatoren gerapporteerd over de onderhavige 
kwestie. Dit gebeurde met deze woorden:

"VS1   rapporteert  kort  over  een  bijzondere  kerkvisitatie  die  op  verzoek van  twee  gemeenteleden  
en later gesteund door een derde gemeentelid in WP1  heeft  plaatsgevonden.  Hij  meldt  in  het  kort  
het proces en geeft aan dot het uitgebreide verslag in het archief zal worden opgenomen."

Ad 5. Kennisgeving
Er is wat ons betreft geen enkele reden om bovenstaande rapportage te verwijderen uit het 
classisarchief omdat u niet met naam en toenaam wordt genoemd en de rapportage zo neutraal 
mogelijk is gehouden. Verwijdering is ook niet mogelijk, omdat de rapportage alleen mondeling is 
gedaan en ter bescherming van partijen niet in de notulen is opgenomen.

Ad 6. Toevoegen en informeren over verdere communicatie kerkenraad

Bijlagen: -180201 - Mondelinge communicatie m.b.t. bijzondere visitatie op classisvergadering 
-180416 - Oproep aan visitatoren m.b.t. verwijdering correspondentie uit mailbox e.a. 
-180417 - Bevestiging opname gehele correspondentie in classisarchief

VS1



Mondelinge rapportage bijzondere visitatie op classisvergadering 1 februari 2018

Er is in september een bijzondere visitatie afgelegd bij de KR van WP1.  Dit  op  verzoek van  twee  
gemeenteleden, daarin later door een derde gesteund. Aanleiding is een situatie eind 2014 die sindsdien 
is uitgegroeid tot een hevig conflict, dat gepaard gaat met veel pijn, verdriet en kwetsuren. Er wordt 
hevig onrecht ervaren door de manier waarop de kerkenraad heeft gehandeld. Er zijn door de 
kerkenraad pogingen gedaan om te komen tot een uitweg uit de impasse. Dit leek te leiden tot 
verzoening, en een speciale verzoeningsdienst. Maar, zoals al eerder door de KR op de classis gemeld, is 
het zover helaas niet gekomen.
Het college van visitatoren (minus M3)  heeft  zich  gebogen  over  het  binnengekomen  verzoek,  
en een plan van aanpak opgesteld. Op 11 september zijn de aanvragers gehoord, op 18 september is er 
een bijzondere visitatie afgelegd bij de KR. Het bleek een buitengewoon complexe zaak, waarin binnen 
het college biddend gezocht is naar een uitweg uit de impasse. Dit heeft eind oktober geresulteerd in 
een advies. Aan dit advies kon uiteindelijk geen gevolg gegeven worden omdat aanvragers er niet in mee 
konden gaan. Visitatoren hebben nog een afrondend gesprek met aanvragers gehad, en ook met een 
afvaardiging van de kerkenraad zal nog zo'n gesprek worden gevoerd. Aanvragers hebben zich inmiddels 
gewend tot het ICK, het recent in het leven geroepen interkerkelijk orgaan voor conflictbemiddeling.



Aan de kerkvisitatoren
      
         

WP6,  16  april  2018

Geachte mede-visitatoren,

Bij dezen melden we jullie dat alle correspondentie met betrekking tot de door G8   ,  G1   
 en   M1  aangevraagde  bijzondere  visitatie  van  de  kerkenraad  van  WP1,  medio

2017, door jullie verwijderd dient te worden uit maiboxen en ook niet op een andere wijze in jullie bezit 
en/of bewaard mag blijven.

De volledige correspondentie, alsmede het uitgebrachte rapport en het advies van 27 oktober 2017, is 
(verzegeld) opgenomen in het archief van de classis WP1-WP2.

Hartelijke groet,

VS1



Bevestiging opname gehele correspondentie in classisarchief, d.d. 17 april 2018

Hun verzoek aan visitatoren met een beroep op de Wbp; 
De reactie van visitatoren op hun verzoek;
Afschrift van de mondelinge rapportage aan de classis

Op 15 januari 2018 is door  M1  een  dossiermap  overhandigd  aan  ondergetekende.  Daarin  de  

volledige correspondentie tussen  M1,  G8    en  G1    en  de  visitatoren  VS1 
  en  VS2   .  Deze  dossiermap  is daarna  aan  de  archiefcommissie  van  de  

archiefbewarende kerk van de classis ter hand gesteld, waarna zij het in het archief van de classis 

WP1-WP2  hebben  opgenomen.

Op 17 april 2018 is daaraan toegevoegd:
• De ondertekende brief van mevrouw SH1  ;
• Het van de kant van aanvragers opgestelde gespreksverslag van 15 januari j.l.;

Voor alle classisstukken die zich in het archief bevinden geldt, dat deze alleen door derden geraadpleegd 
mogen worden na toestemming van de deputaat administratieve ondersteuning (dao) van de classis. In 
het geval van deze dossiermap zal de dao alleen toestemming geven in het geval dat deze bijzondere 
visitatie voorwerp wordt van nader onderzoek. En dan ook alleen aan degenen die rechtstreeks door de 
classis of een ander kerkrechtelijk erkend orgaan worden aangewezen voor dit onderzoek. Alsmede de 

visitatoren VS1   en  VS2    in  het  geval  dat  zij  hier  door  deze  door  de  classis aangewezen  
personen op worden bevraagd.

VS1




