
Verslag van het gesprek tussen M1, KR-S2.3 en KR29  

 

 

15 oktober 2019 

 

KR29 opent het gesprek met het lezen van psalm 117.  

KR-S2.3 heeft namens de kerkenraad het initiatief genomen voor dit gesprek. leidt het 

gesprek.

  

 

Er zijn vanuit de kerkenraad twee gesprekspunten: 

1. De gewetensnood van M1 die hem bewoog tot het overhandigen van de 

kerkenraadsstukken aan G8 en G1.  

2. De casus hangende aan de website: de (onze) lokale problematiek met 

openbaarmaking van allerlei stukken van de kerkenraad en anderen, en de 

beschouwing van M1 daarbij.  

M1 heeft geen aanvullende punten en gaat akkoord.   

 

We spreken af dat we als dat nodig is vanwege de tijd, het gesprek vervolgen op een nader 

te bepalen moment. Afgesproken wordt dat van de kant van de kerkenraad een verslag op 

hoofdlijnen zal worden gemaakt dat na goedkeuring (en eventuele amendering) gezamenlijk 

wordt vastgesteld. 

 

1. 

Wat is de gewetensnood waar M1 over spreekt en die heeft geleid tot het  overhandigen 

van documenten aan G1 en het daarmee doorbreken van het ambtsgeheim?  

M1 wijst op zijn brief van 15 juli 2019. Daarin staat beschreven waaruit zijn gewetensnood 

bestaat. G8 en G1 weten weet dat er over haar geschreven is, ze                weet weten niet 

wát er geschreven is. M1 weet het wel en hij ziet dat het voor G1 zwaar is het niet te mogen 

weten, niet te mogen inzien.                  Zolang de inhoud niet bij beide ‘partijen’ bekend is, is 

er geen verzoening mogelijk. Verder heeft hij beschreven dat het misbruik van het 

ambtsgeheim door de kerkenraad hem hiertoe noopt. Een kerkenraad mag en kan niet 

spreken over bijbelse verzoening en tegelijkertijd verzwijgen wat er aan belastend materiaal 

ligt. Dat zijn zaken die niet samengaan. 

Voor M1 is hier sprake van zwaarwegend belang en heeft hij er als broeder (vanuit de 

kerkelijke setting, en bewust niet wachtend op de gerechtelijke uitspraak) voor gekozen de 

stukken aan G8 en G1 te overhandigen. In dit kader vindt hij het ook niet relevant dat het hof 

beperkingen heeft opgelegd aan het inzagerecht (niet integraal overleggen; rechten en 

vrijheden van derden in acht nemen; ..).  Wel heeft M1 zorgvuldig willen handelen door zowel 

namen in de casus zelf als ook in de onderliggende stukken te anonimiseren. Zijn 

gewetensnood, die ontstaan is vanwege de houding en handelwijze van de kerkenraad, 

staat geheel los van de gerechtelijke procedure. M1 is van mening dat juist door openheid 

van zaken te verschaffen hij heeft bijgedragen aan een mogelijke verzoening, zie ook de 

brief EN het initiatief van G8 en G1 hieromtrent van 1 september jl.  

 

De kerkenraad vindt dat hij hiermee ingaat tegen de kerkelijke regels van geheimhouding 

van kerkenraadsstukken (belangrijk aspect van het ambtsgeheim) en ziet geen 

rechtvaardiging om de geheimhouding niet in acht te nemen. M1 geeft daarbij aan dat er 
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door de kerkenraad alleen wordt gezegd wat de kerkenraad vindt, maar er wordt niet 

ingegaan op de argumenten die door M1 zijn aangedragen.  

 

 

2. 

M1 heeft op zijn website een beschouwing geschreven over de lokale casus en een heel 

aantal documenten daarin voor iedereen openbaar gemaakt. De website van M1 is bedoeld 

om op te roepen tot reflectie over het handelen van kerkenraden landelijk,  het in zijn ogen 

misbruiken van het ambtsgeheim als een schild om kerkleden stukken die over hen gaan te 

onthouden  en het creëren van effectieve beroepsmogelijkheden in geval van conflicten

 

voor 

kerkleden. M1 vindt de lokale casus daarin belangrijk als  voorbeeld.                                             
M1 kijkt samen met      G8 en    G1 ook buiten de kerk naar mogelijkheden de handelwijze 

aan de kaak te stellen: het Huis van Klokkenluiders, de Stichting Maatschappij en Veiligheid 

en de CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). De vraag is dan hoe verhoudt het 

kerkrecht zich tot de grondrechten van burgers. M1 is van mening dat het kerkrecht de 

grondrechten van burgers in de weg kan staan.  

Op M1’ opmerking dat de kerkenraad (te) laat is met kritiek op zijn website, wordt 

geantwoord dat direct na het bekendmaken van zijn voornemen tot openbaarmaking van 

stukken de kerkenraad duidelijk afwijzend heeft gereageerd en dat na het daadwerkelijk 

realiseren van dit voornemen de kerkenraad zich van zijn website acties schriftelijk heeft 

gedistantieerd. Toch blijft staan dat de kerkenraad inbreng had kunnen hebben op de 

weergave van eventuele omissies. De kerkenraad heeft daar geen gebruik van gemaakt. In 

de beschouwing van M1 worden volgens de kerkenraad kwalificaties toegeschreven aan 

mensen die je niet op deze manier over hen communiceert. De kerkenraad vindt verder  dat

 veel feiten niet kloppen of subjectief worden weergegeven, maar geeft geen voorbeelden 

van ‘onjuiste feiten’. Er ontstaat ook een onveilig klimaat voor degenen die zich bezighouden 

met de ‘kwestie’, omdat zij zonder enige vorm van overleg of toestemming zomaar op de 

website kunnen figureren. Als voorbeeld wordt de adviseur, VP2, genoemd.  M1 moet hier 

echt mee stoppen.  

 

M1 geeft aan dat dit zijn keuze is en dat er in de beschouwing kleuringen van hem zitten.  

Dat heeft hij dan ook gewoon beschreven op de website, het verhaal wordt bovendien 

uitdrukkelijk ondersteund door de feiten. Dat is ook de reden dat de stukken 

(geanonimiseerd) zijn toegevoegd. De lezer kan zich zo zelf een mening vormen. Verder 

moet volgens M1 de kerkenraad zich maar eens goed afvragen hoe het de afgelopen 5 

jaren dan gesteld is geweest met de veiligheid van G8 en G1 en van hun kinderen. Terwijl 

M1 open en transparant (dus verifieerbaar) communiceert met de kerkenraad, is het volgens 

hem juist de kerkenraad die achter de rug van anderen om zaken communiceert, met naam 

en toenaam, die  in zijn ogen echt zeer kwalijk zijn.  Ten aanzien van VP2 merkt M1 op dat hij 

zich als adviseur op geen enkele wijze heeft bekommerd om de veiligheid van G8 en G1 ten 

tijde van zijn advies. Hij heeft hen volledig overgeslagen maar wel een oordeel over hen 

geveld.  

 

De kerkenraad geeft aan dat het aandacht vragen voor een mogelijk kerkrechtelijk probleem 

prima is, zeker nu er een nieuwe KO op komst is en expliciet om reacties daarop wordt 

gevraagd. Maar daarvoor is die hele casus met alle documenten niet nodig.  

Daarom moet hij deze casus van zijn website afhalen. (Toelichting M1: Deze zin moet eruit. 

Er is tijdens het gesprek alleen aangegeven wat de kerkenraad er van vindt, maar er is zeker 



geen “opdracht” gegeven de casus van de website te halen. Dan zou ik me dat herinneren 

en had ik ook direct op dat moment aangegeven dit niet te doen. Klopt ook niet met wat er 

verderop in het verslag staat: “ik wil me best wel beraden op de opvattingen van de 

kerkenraad” en  “daar komen we op een later moment nog op terug”).   

 

M1 reageert daarop dat de kerkenraad al jaren van alles vindt, maar tot op heden geen 

inhoudelijke reactie heeft op wat zijn overwegingen en argumenten zijn. De kerkenraad 

denkt te kunnen bepalen hoe iedereen moet denken, zonder hem/de ander ooit serieus te 

nemen. Hij geeft aan dat er van zijn kant een enorm wantrouwen is gegroeid jegens de 

kerkenraad. Er worden tactische spelletjes gespeeld, die hij afkeurt. De brief van najaar 2018 

van de kerkenraad aan de gemeente heeft hem en G8 en G1 veel pijn gedaan door hen te 

beschuldigen van onbijbels gedrag.  

 

De kerkenraad geeft aan zo zorgvuldig mogelijk te willen communiceren. M1 geeft aan dat 

hij zich nog eens zal best wel wil beraden op de opvattingen van de kerkenraad over de 

websitecasus. Daarop zal op een later moment worden teruggekomen. Vooralsnog ziet hij 

het als een noodzaak om de website(casus) in stand te houden om daarmee zijn landelijke 

oproep duidelijk te maken. M1 vraagt wat de kerkenraad aan middelen heeft om hem te 

dwingen de website uit de lucht te halen. Die middelen heeft de kerkenraad niet, er zijn ook 

geen ‘strafmaatregelen’ aangekondigd of benoemd. 

 

Op de vraag of alles wat gezegd moest worden vanavond aan de orde kwam, wordt door 

allen bevestigend geantwoord. 

 

Vastgesteld op ......................  




