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Betreft: een oproep tot het nemen van verantwoordelijkheid 
 
 
Geachte leden van de kerkenraad, 
 
In de afgelopen jaren is er veel te doen geweest in de GKv te WP1. In diverse krantenberichten heeft u daar 
inmiddels het nodige over kunnen lezen. Het betreft een uitermate verdrietige zaak waarin een kerklid op zeer 
oneigenlijke wijze buiten spel is gezet omdat een kerkenraad smaad en laster over dit kerklid onder het mom van 
ambtsgeheim verborgen wil houden. 
 
Op 2 augustus jl. heb ik (ook) u opgeroepen om na te denken over de verkeerde toepassing van het ambtsgeheim. 
Het is mij onbekend of u zich al in de casus heeft verdiept en of u zich daarover al een mening heeft gevormd. Uw 
verantwoordelijkheid strekt echter verder dan het vormen van een mening. In dat kader heb ik enkele vragen die 
ik aan u wil voorleggen. 
 
In deze casus heeft uw predikant, VP2, de rol van adviseur op zich genomen. Hij heeft zonder enige 
vorm van hoor en wederhoor een vernietigend oordeel over het kerklid opgenomen in zijn advies. Bovendien 
plaatste hij het advies buiten het kerkrecht, waarmee hij het kerklid heeft gemeend volledig buiten spel te kunnen 
zetten. Hij heeft zijn kennis op het gebied van het kerkrecht mijns inziens duidelijk misbruikt. Bovendien heeft hij 
gemeend dat de recidiverende lasteraar, nota bene een ambtsdrager, in ere hersteld moest worden en dat het 
deze persoon daarmee werd toegestaan om de besluiten van zijn eigen kerkenraad, gericht op het oplossen van 
het conflict, naast zich neer te leggen.  
Ruim een jaar geleden heeft het kerklid de moed gevonden om uw predikant te vragen of hij nog wenste terug te 
komen op zijn handelwijze en op hetgeen hij heeft geschreven. Dat heeft hij geweigerd, zoals hij reeds eerder haar 
het gesprek heeft geweigerd en haar onder de meest vreselijke verwensingen heeft ‘terechtgewezen’. Ruim een 
jaar geleden heb ikzelf bij uw predikant aangegeven mij blijvend in te spannen om dit onrecht aan te willen pakken. 
Daar heb ik geen reactie op mogen ontvangen.  
 
In mijn ogen heeft uw predikant zich schuldig gemaakt aan smaad en laster (in het advies schrijft hij ronduit grof 
over het kerklid), hij maakt zich schuldig aan leugens (hij heeft het kerklid voorgehouden dat het advies niet over 
haar zou gaan), hij heeft het kerklid rechteloos willen maken (door het advies buiten het kerkrecht te plaatsen), hij 
heeft de lasteraar beschermd (er speelden misschien voor hem ook andere belangen mee) en hij is tot op de dag 
van vandaag niet bereid om terug te komen op hetgeen hij geschreven heeft. Zijn ambt heeft hij ernstig geschaad, 
maar erger, hij heeft de kern van het kerk-zijn geschaad. In een kerk zou  iedereen zich veilig moeten kunnen weten! 
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Het is nu 3,5 jaar na het uitbrengen van het advies. Het is nu een jaar na het verzoek van het kerklid aan uw 
predikant om terug te komen op hetgeen hij heeft geschreven. Het is nu 4 jaar na zijn keus om niet mét de 
betrokken kerkleden te spreken, maar om ze uit te sluiten. Het leed dat hij hiermee heeft aangericht in het getroffen 
gezin is ongelooflijk groot en ook dit heeft mij in gewetensnood gebracht. 
 
Mijn vragen aan u als mede-kerkenraadsleden van VP2:  

1. Bent u het met mij eens dat het ambtsgeheim is bedoeld om kerkleden te beschermen en niet om ze 
buiten spel te zetten? 

2. Bent u bereid om uw verantwoordelijkheid in dezen op u te nemen, door: 
a. kennis te nemen van de casus? 
b. u een mening te vormen over het handelen van uw predikant? 
c. mij en het getroffen gemeentelid na het doornemen van de casus uit te nodigen voor een 

gesprek? 
3. Wanneer u zich onbekwaam of niet gerechtigd voelt om u uit te spreken over het handelen van uw 

predikant, wilt u dan nadenken over de alternatieven om het (kerkelijke) recht zijn loop te laten hebben? 
 
Ter info verwijs ik u nog naar een artikel dat vandaag geplaatst is op een christelijk informatieplatform met 
achtergrondartikelen: https://cip.nl/76024-is-ons-systeem-voldoende-ingericht-op-het-aanpakken-van-
machtsbruik-van-een-kerkenraad.  
 
Ik ga er vanuit dat uw predikant als lid van uw kerkenraad ook deze brief ontvangt. 
 
Tot slot wil ik u vriendelijk vragen om mij binnen hooguit 6 weken van een reactie te voorzien, waarvoor op 
voorhand mijn dank. 
 
Met broedergroet, 
 
 

 

 

M1  

https://cip.nl/76024-is-ons-systeem-voldoende-ingericht-op-het-aanpakken-van-machtsbruik-van-een-kerkenraad
https://cip.nl/76024-is-ons-systeem-voldoende-ingericht-op-het-aanpakken-van-machtsbruik-van-een-kerkenraad



