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AANGETEKEND 
 
Aan:  Kerkenraad van de GKv te WP1  
  Ter attentie van dhr. KR-P4 (preses) en dhr. KR-S2.3 (scriba)  
  Postbus XXXX 
  XXXX XX  WP1  
 
Per email: voltallige kerkenraad GKv WP1  
 
 
 
WP1, 25 januari 2020  
 
Betreft: reactie op uw schrijven van 15 januari jl. 
 
Geachte kerkenraad, geachte broeders en zusters, 
 
Uw schrijven van 15 januari jl. is door mij in goede orde ontvangen. Hierbij geef ik u mijn reactie daarop. In mijn reactie 
hanteer ik uw indeling in aspecten van a t/m c. Daarna voeg ik een ernstig oproep toe aan uw adres. Daarna volgt als bijlage 
nog een verbeterde versie van de feitenweergave.  
 

De aspecten 
Ad a. Het overhandigen van documenten aan G8 en G1  
Ik heb mij als ambtsdrager verplicht om tot opbouw en eer van God en tot heil van mijn naaste mijn taak als ambtsdrager 
te verrichten. Geheimhouding vanwege ambtswerk maakt daar deel van uit, mits geheimhouding start bij en 
beschermend wordt ingezet naar de pastorant (= het kerklid dat in vertrouwen iets aan de ambtsdrager meldt). Het is dus 
niet de bedoeling dat ambtsdragers zich te buiten kunnen gaan aan smaad en laster buiten het kerklid om en dat er 
vervolgens geheimhouding wordt afgedwongen ter voorkoming van het bekend worden hiervan en het hierop 
aangesproken kunnen worden.  
  
Mijn handelen inzake aspect A zijn als volgt samen te vatten: 

• Al beginnend in de tijd dat ik nog ambtsdrager was heb ik u bij herhaling voorgehouden dat uw handelwijze niet 
bijbels is. Mijn vele oproepen heeft u echter onbeantwoord gelaten, ofwel genegeerd; 

• Reeds in 2018 heb ik, inzake het laten vaststellen van smaad en laster, documenten voorgelegd aan daartoe 
beoordelingsbevoegde en erkende instanties. Er is door hen bij herhaling smaad en laster vastgesteld; 

• Mijn gewetensnood heb ik voorgelegd aan beoordelingsbekwame predikanten en kerkrechtdeskundigen, de 
door u aan mij voorgehouden toets heb ik dus zorgvuldig doorlopen; 

• Vanwege de inhoud van documenten maak ik deze integraal bekend aan betrokkene met als doel dat partijen 
(inclusief ik) op transparante wijze en met kennis van de feiten aan verzoening kunnen werken; 

 
Ik neem dus kennis van het feit dat u nog steeds een andere keus maakt en onder valse voorwendselen doet alsof het hier 
om oprecht kerkenraadswerk zou gaan. U en ik weten wel beter. De meest elementaire regel in het ambtswerk heeft u 
uitgehold, u heeft de geloofwaardigheid van het kerkelijk instituut zwaar in diskrediet gebracht. 
 

Ad b. Het geanonimiseerd openbaar maken van documenten. 
Het geanonimiseerd publiek maken van de casus met bijbehorende documenten dient de oproep aan mede-christenen 
om het ambtsgeheim zijn echte beschermende waarde weer terug te geven. De casus is een bedroevend 
praktijkvoorbeeld van het schenden daarvan. Het is u uiteraard toegestaan daar een mening over te hebben, maar het is 
niet aan u (als conflictpartij) om hierin een oordelend standpunt over in te nemen. Die bevoegdheid en positie heeft u niet. 
Wat u opmerkt over aspect B is dus slechts een mening van een college dat zich ten onrechte aangevallen voelt. Er is 
kennelijk een gevoelige snaar geraakt.  
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Mijn handelen inzake aspect B laat zich als volgt samenvatten: 
• De documenten komen uit mijn persoonlijke dossier (zoals u zelf ter verweer heeft aangevoerd bij de Rechtbank 

en het gerechtshof              en u ook bevestigt  in uw besluittekst van 2 december 2019); 

• De documenten zijn volgens de daarvoor geldende richtlijnen (zie ook de anonimiseringsrichtlijnen op 
www.rechtspraak.nl) geanonimiseerd. Dat houdt in dat het bekend mag zijn vanuit welke functie (bv. preses, 
scriba, kerkenraadslid, adviseur) er namens instanties (bv. kerkenraad, college van visitatoren, ICG, classis) is 
gecommuniceerd.; 

• De gegevens van natuurlijke personen dienen beschermd te worden. Belangen van natuurlijke personen worden 
beschermd door deze te anonimiseren; 

• Persoonsgegevens zijn het eigendom van de persoon die het betreft. Toestemming om te publiceren moet aan 
de natuurlijke personen worden gevraagd. Die toestemming heb ik gevraagd en schriftelijk verkregen; 

• Ik heb de belangen van betrokkene en van de betrokken instantie(s) zeer zorgvuldig afgewogen en geef dus 
slechts een beperkt deel uit mijn dossier op geanonimiseerde wijze vrij; 

 
U heeft zelf ten stelligste en bij herhaling verklaard bij diverse overheidsinstanties dat er slechts sprake is van één 
betrokkene in de onderhavige kwestie. Toch zegt u nu dat u heeft geconstateerd dat de belangen van tal van derden zijn 
geschaad. Ik constateer bovendien dat u zich al op 3 september 2019  heeft gedistantieerd van de website en dat u geen 
ander feitelijk materiaal heeft aangeleverd. Net als bij aspect A geldt ook hier dat het juridische traject niet op mij van 
toepassing is.  
Hierbij kan ik het overigens niet nalaten om op te merken dat u als verwerker van persoonsgegevens degene bent die de 
schade laat bestaan. Transparantie had ervoor kunnen zorgen dat het recht op correctie door betrokkene kon/kan worden 
uitgeoefend en dat stukken op verzoek van betrokkene verwijderd zouden worden. In dat geval had ik het ook niet meer 
kunnen publiceren. Nu u zo overduidelijk moeite heeft met het publiceren van documenten kunt u aan de volgens u enige 
betrokkene navragen of zij wel echt haar toestemming heeft gegeven. Uit pastoraal oogpunt is dat een te rechtvaardigen 
vraag. 
  

Ad c. De beschrijving van de casus 
Hetgeen ik schrijf op de website gaat niet over personen, maar over een kwestie waaruit duidelijk wordt dat het kerkrecht 
aan kerkleden geen bescherming biedt. U doet alsof de website om u draait, maar daarmee plaatst u ten onrechte uzelf 
in het middelpunt. 
 
Zoals u heeft kunnen lezen, heb ik op de startpagina van de website en in mijn brief aan de kerkenraden helder en duidelijk 
aangegeven dat het slechts mijn zienswijze betreft en dat ik soms (uiteraard) duidelijk laat merken hoe ik erover denk. 
Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht en ook hierop van toepassing. Ik vraag de lezer daar rekening mee te houden 
en ik ben daar volkomen transparant in. Mijn verhaal wordt ondersteund door het noodzakelijke feitenmateriaal, 
waardoor het ook toetsbaar wordt voor de lezer en de lezer zich een mening kan vormen.  
 
Ik constateer dat u geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om op basis van feitelijk materiaal omissies of fouten 
in de casusbeschrijving aan te geven. U heeft tevens niet verzocht om verlenging van de termijn die daarvoor gold. Aan uw 
onsamenhangende oproep om mijn zienswijze die vervat is in de casusbeschrijving op de website www.mijnkerkinorde.nl 
aan te passen geef ik geen gehoor. 
Over de voorbeelden die u aandraagt, kan ik bevestigen dat ik daar nog steeds zo over denk. Met het oog op het 
Avondmaal weet u dus wat u te doen staat. Het gaat hier om mijn mening die ik publiek ter discussie durf te stellen op 
basis van de feiten. Het grote verschil tussen u en mij is dat u onwaarheden poneert als waarheden en dat ik mijn 
bevindingen op basis van feiten ter beoordeling aan de lezer laat. Onvergelijkbaar dus. 
 
  

http://www.mijnkerkinorde.nl/
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Kortom, uit de feiten (zie bijlage) blijkt onder andere dat de kerkenraad: 

• jarenlang mijn oproep heeft genegeerd; 

• gesprekken heeft geblokkeerd; 

• smaad en laster verborgen houdt onder het mom van pastoraat; 

• (als conflictpartij) niet oordeelkundig is inzake bovenstaande aspecten; 

• (als conflictpartij) niet oordeelbevoegd is inzake bovenstaande aspecten; 

• niet de eigenaar van mijn dossier is; 

• van mij geen verzoek om instemming heeft ontvangen om documenten uit mijn dossier op internet te plaatsen; 

• geen omissies aangedragen heeft inzake de casusbeschrijving; 

• ten onrechte suggereert dat de uitspraak van het Hof op mij van toepassing is; 

• zich gedistantieerd heeft van mijn handelen en van de casusbeschrijving; 

• ruim een half jaar na dato wel erg laat is met zijn reactie; 

• bij de Rechtbank, het gerechtshof                       en bij de Autoriteit Persoonsgegevens verklaard heeft dat er 
slechts         sprake is van één betrokkene (aan wie daarmee het geven van toestemming voor publiceren is 

voorbehouden);
 

•

 

niet degene is die instemming moet verlenen voor het publiceren van persoonsgegevens;
 

 

Mijn ernstige oproep
 

Ik roep u dan ook op om u te beproeven. Naar mijn mening heeft u de naam van onze hemelse Vader ernstig geschaad 
door smaad en laster te verspreiden

 
en naar betrokkene te verhullen. U heeft er bovendien voor gekozen om onder 

gebruikmaking van vrome woorden een vals getuigenis af te leggen aan de gemeente. Neem die terechtwijzing van mij, 
uw broeder, ter harte. 

 

Nu u in uw handelen van de afgelopen jaren zeer onbetrouwbaar bent gebleken als ambtsdragers
 
en nu u de integriteit 

van mij en betrokkene zo ernstig hebt geschaad, wil ik u oproepen om verantwoordelijkheid te nemen voor uw handelen 
als kerkenraad. Als dragers van het ambt is het goed uw doen en laten te toetsen aan het onderwijs van onze Heer. Ik 
verzoek u om u uw intimidaties aan mijn adres te staken. Het is veelzeggend dat mijn herhaalde oproep

 
aan u

 
om u te 

verantwoorden stelselmatig negeert en desondanks mij ter verantwoording denkt te kunnen roepen op gebieden waar u 
geen bevoegdheden heeft en waarin u (als conflictpartij)

 
bent uitgesloten

 
van

 
(be)oordelen. Daarnaast

 
laat u na mij de 

consequenties te melden ingeval ik mij niet naar uw wensen schik.
 

 

Ik ga er vanuit u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
 
In een grote

 
kwestie zoals deze is het voor mij nu niet 

mogelijk om compleet te zijn. De kern is u wel duidelijk. Neem uw verantwoordelijkheid en laat dit niet nog verder uit de 
hand lopen. 

 
 

Met broedergroet,
 

 

 

 

 
M1  

 
 

 
 
 
 
 
Bijlage: - feitenoverzicht 
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         Bijlage bij brief d.d. 25 januari 2020 

 
De feiten tot nu toe 
In oktober en november 2018 heb ik de documenten met vermeende smaad en laster aan beoordelingsbevoegde en 
erkende instanties als politie/justitie voorgelegd. Deze instanties hebben vastgesteld dat er sprake is van smaad en laster. 
 
Tot aan 15 juli 2019 heb ik u, zowel tijdens mijn periode als ambtsdrager als daarna, vergeefs vele malen gewezen op de 
noodzaak van het geven van transparantie aan betrokkenen in de kwestie en het (kunnen) kennisnemen van feiten met 
het oog op bijbelse verzoening. U heeft daar geen gehoor aan willen geven. Zelfs tijdens huisbezoeken werd mij 
opgedragen om niet over de kwestie te spreken. Daardoor ben ik in ernstige gewetensnood gekomen. 
 
Op 6 maart 2019 overleg ik, op aanbevelen van uw scriba, een kopie van mijn dossier inzake het conflict aan de kerkenraad. 
Uw scriba tekent de door mij opgestelde verklaring waarmee hij verklaart alle documenten uit mijn dossier ter beschikking 
te stellen aan de gehele kerkenraad. De uitvoer van deze verklaring laat nog op zich wachten. 
 
Op 23 mei 2019 doe ik u een beargumenteerd verzoek toekomen om met u als kerkenraad over mijn zienswijze en visie 
inzake de kwestie te spreken.  
 
Op 5 juni 2019 wordt mijn verzoek om met u in gesprek te raken door u afgewezen. Ook mijn bezwaar tegen uw besluit 
om mijn verzoek af te wijzen wordt afgewezen; de kerkenraad blokkeert iedere vorm van overleg.  
 
Op 15 juli 2019 heb ik u beargumenteerd bekend gemaakt dat uw handelwijze mij in gewetensnood heeft gebracht en 
dat deze mij heeft genoopt , na hiervoor  instemming  te hebben  gekregen  van G8 en G1, tot het doorbreken  van 
mijn  vermeende  ambtsgeheim . Bovendien  stelde  ik u hiermee  in staat  om  uit  de  impasse  te komen . Een 
inhoudelijke  reactie  op mijn  gewetensnood  bleef  uit . U komt meer  dan  een  half  jaar  na datum  pas  met  een 
inhoudelijke reactie op mijn schrijven van 15 juli 2019, wetende dat de website begin augustus 2019 is gelanceerd. 
U heeft  mijn  gewetensnood  en de oproep  die ik aan u heb verwoord  dan ook op geen  enkel  moment  serieus 
genomen. U verzuimt in te gaan op hetgeen mijn handelen noodzakelijk maakt.  
 
Op 2 augustus 2019 heb ik aan de kerkenraden van de GKv – allen ambtsdrager – een brief geschreven. U geeft er blijk van 
de kern van mijn brief te begrijpen. Ik geef in de brief helder aan dat de beschrijving van de casus (slechts) de zienswijze en 
mening van een voormalig ambtsdrager betreft. De vaststelling dat er in een aantal van de openbaar gemaakte 
documenten sprake is van smaad en laster over een zuster van u en mij, is op dat moment al op mijn verzoek door diverse 
daartoe bevoegde en erkende instanties onderzocht en gedaan. 
 
Op 3 augustus  2019 heb ik u als gemeentelid  van de GKv te WP1 nader geïnformeerd  over de brief. In deze brief 
geef ik uitvoerig aan op welke wijze en binnen welke termijn u eventuele omissies en vergissingen of mogelijk zelfs 
fouten  in de beschrijving  van de casus  kunt  aangeven . Ik doe  dit geheel  onverplicht . Ik stel  vast  dat  u van die 
mogelijkheid  geen gebruik  heeft gemaakt  en tevens  geen verzoek  heeft gedaan  tot verlenging  van de termijn . U 
heeft mijn brief ten onrechte opgevat als een vraag om uw instemming. 
 
Op 9 augustus 2019 doorbreekt het Nederlands Dagblad mijn anonimiteit en bevestigt uw scriba aan het Nederlands 
Dagblad dat de casusbeschrijving betrekking heeft op WP1.  
 
Op 26 augustus 2019 geeft de kerkenraad aan dat een bespreking van mijn brief van 3 augustus 2019 volgt.  
 
Op 3 september 2019 neemt u afstand van mijn handelwijze en van de casusbeschrijving op de website. Dat mag u 
uiteraard, maar dit is voor mij uiteraard geen aanleiding om mijn zienswijze te herzien. Ik heb mijn zienswijze onderbouwd 
met documenten uit mijn dossier inzake de kwestie. Ik heb overigens niet uw instemming nodig alvorens ik een mening 
en zienswijze publiek wil maken. 
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De uitspraak  van het gerechtshof           van 17 september  schrijft  niet voor wat ik moet  doen, maar  wat ú moet 
doen als verwerker van persoonsgegevens om de rechten van de inzageverzoekster te borgen. Dit is dus overbodige 
en niet ter zake doende informatie van uw kant.   
 
Op 15 oktober 2019 vindt er een gesprek plaats tussen mij en twee leden van de kerkenraad. Aan mijn gewetensnood en 
oproep bent u op geen enkele wijze tegemoet gekomen. Het verslag van dit overleg is tot op heden niet door de 
kerkenraad vastgesteld. Het is u toegestaan om mij te vragen naar mijn ‘acties’, daarover heb ik u dan ook geïnformeerd. 
Voor het publiceren van de documenten heb ik toestemming verkregen van de enige betrokkene (zoals u overigens ook 
heeft verklaard bij de rechtbank, bij het Hof en bij de Autoriteit Persoonsgegevens) in het dossier. De beschrijving van de 
casus betreft mijn zienswijze en valt onder vrijheid van meningsuiting. U bent niet in de positie om bezwaar te maken. 
 
Op 2 december 2019 besluit u uitvoering te geven aan de uitspraak van het Hof, waarbij u zich qua de te verstrekken inzage 
in documenten volledig baseert op het “dossier M1” (zie uw besluittekst). 
 
Op 18 december 2019 komt u er dankzij de website achter dat door uw handelwijze rond de uitvoer van het vonnis er 
sprake  is van een datalek  waardoor  zowel  de persoonsgegevens  van G1 als ook die van KR-P1 onbeschermd  op 
straat liggen. Dat is een ernstige zaak  waarvan door u melding is gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Op 15 januari 2020 stuurt u mij een brief met uw opvattingen over mijn handelwijze. 
 
Op 25 januari 2020 stuur ik u mijn brief met een inhoudelijke reactie op uw brief van 15 januari 2020. 
 

 

 




