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Betreft: oproep tot inkeer  
 
Geachte VP2, geachte kerkenraad van de GKv te WP5, 
 
Nu aan mij brieven en adviezen die over mij geschreven bekend zijn geworden en deze op last van het 
Gerechtshof ter inzage moeten zijn verstrekt, wil ik nogmaals een oproep doen. Het gaat om een 
oproep om tot inkeer te komen.  
 
U heeft in uw ambt als predikant mijn vertrouwen gekregen. De door mij verstrekte informatie heeft u 
onjuist en buiten mij om tegen mij gebruikt. De bedoeling van het ambtsgeheim is daarmee miskend 
en ontkracht. Daarnaast heeft u als adviseur van een kerkenraad en onder aanwending van uw positie 
en status als kerkrechtdeskundige gegevens over mij op schrift gesteld en als extern adviseur aan 
derden verspreid.  Door de wijze waarop het is gedaan – bovendien geheel buiten de gegeven 
opdracht om - heeft u mij en mijn huisgenoten veel en grotendeels blijvende schade toegebracht.  
De geloofwaardigheid van de kerk is door uw optreden in dezen ernstig in diskrediet gebracht. Op 20 
april 2016 heb ik u al volgens afspraak met uw opdrachtgever om een gesprek gevraagd. Dit is op 
vernietigende wijze door u geweigerd, waarbij u er niet voor terugschrok om mij een psychische 
aandoening te verwijten. In september 2018 heb ik u nogmaals de vraag gesteld, toen heeft u mij op 
een dwaalspoor gezet. En nog steeds houdt u het door u geschreven advies over mij voor mij achter, 
hetgeen u niet past als adviseur én predikant die mij heeft veroordeeld. 
 
Op 27 september 2018 heb ik u reeds op de hoogte gesteld van de gevolgen van uw handelen, ook hier 
noem ik u nog een keer de gevolgen: 
 
1. Na het ontvangen van uw brief van 30 april 2016 is het bergafwaarts gegaan met mijn mentale 

gezondheid.  Met name 2016 en 2017  zijn heel zwaar geweest, het zelfvertrouwen dat nodig is om 
te functioneren en ook de gebruikelijke levenslust zijn afwezig geweest. In plaats daarvan was er 
sprake van een jarenlange depressie. Hulp heb ik niet durven inschakelen, omdat ik ervan overtuigd 
was dat dit tegen haar gebruikt zou worden. Het zou als een bevestiging worden gezien van uw 
diagnose dat ik een psychische aandoening zou hebben en dat ik een psychiater nodig heb; 

2. In al mijn doen en laten ben ik gaan twijfelen over wie ik ben en wie ik was en dat is diep ingrijpend 
geweest. Ik heb veel van het opgroeien van de kinderen gemist, want ik had mijn handen vol aan 
staande blijven; 

3. Vanaf februari 2020 (na vier jaar) ben ik hulp gaan zoeken via de huisarts. Het onderzoek heeft 
geleid tot de traumabehandeling die ik momenteel nog onderga vanwege de ‘ongefundeerde 
diagnosestelling binnen de kerk’. Ook is er inmiddels een echt persoonlijkheidsonderzoek geweest 
waarvan de uitkomsten helpen bij het verwerken van het trauma. De door u bevestigde, herhaalde 
en verspreide diagnose om mij te schaden staat in schril contrast met de werkelijkheid; 

4. In een brief aan de gemeente (600 mensen) is gemeld dat het o.a. het advies niet mijn 
persoonsgegevens  zou betreffen. U weet wel beter. Net zoals u aangaf dat het advies niet over mij 
zou gaan. Mede om die reden werd het inzageverzoek dat ik heb gedaan door mijn geloofsgenoten 
als onbijbels veroordeeld, hetgeen in een kerkelijke setting, waarin ook veel familie lid is, voor veel 



mensen reden is om mij de rug toe te keren. Het sociaal isolement – waar ik vanwege de depressie 
al in was beland – werd daardoor vergroot; 

5. Doordat een gesprek tussen u en mij onmogelijk is gebleken, kan ik zelfs na jaren nog steeds de 
door u gegeven feiten niet weerleggen, ook niet bij de kerkenraad die u heeft opgedragen om het 
advies achter gesloten deuren te houden. Hetgeen u heeft geschreven is echter te erg voor 
woorden, het heeft mijn reputatie geknakt, mijn eer en goede naam aangetast en me inmiddels vijf 
jaar van mijn leven gekost;   

6. Mijn vertrouwen in u is er niet meer, maar erger, u heeft mij, G8 en de kinderen het zicht op 
Christus’ werk gedurende ettelijke jaren ernstig belemmerd; 

7. De zondagen waren altijd rijk gevuld met het geven van liturgische invulling aan de erediensten, dat 
is nu volledig weggevallen in mijn thuisgemeente. Ik mis dat heel erg, dat geeft elke week opnieuw 
rauwe pijn;  

8. Ons gezin leed en lijdt zwaar onder deze toestand, het is ons gezin ontnomen om samen muziek te 
maken in erediensten, iets waar we rond 2015 net enkele keren samen van hadden mogen 
genieten. Bovendien werden de kinderen belast met de opmerkingen van gemeenteleden die erop 
wijzen dat ik een ‘slecht voorbeeld’ voor hen was. Door uw toedoen is die geruchtenstroom in gang 
gezet; 

9. Inmiddels is het uitgesloten dat ik ooit nog als volwaardig lid van de GKv te WP1 kan worden gezien, 
u heeft me mijn veilige plek voor eens en voor altijd afgenomen. De diagnose die u over me heeft 
gedeeld zorgt ervoor dat elke actie van mij op die wijze wordt geframed; 

10. Zelfs in mijn werk als docent [ … ] ben ik me onveilig gaan voelen, aangezien kerkenraadsleden ook 
mijn collega’s waren en omdat ook kinderen van ouderlingen en andere gemeenteleden tot mijn 
leerlingen behoorden. Die werkomgeving heb ik derhalve gemeend te moeten verlaten – zo 
onzeker ben ik geworden - en mis ik nog steeds; 

11. Mijn beide studies hebben vertraging opgelopen en dit heeft veel extra kosten gegeven; 
12. Ten onrechte heb ik veel kosten moeten maken om het advies dat mij rechtens toekomt in handen 

te krijgen;  
13. Ik kan mijn recht op correctie niet uitoefenen, nu de kerkenraad nog steeds uw belang groter acht 

dan het geven van transparantie. De vele oproepen om met elkaar op transparante wijze in gesprek 
te gaan zijn sinds het advies vruchteloos gebleken. Daar waar de kerkenraad al had vastgesteld dat 
er geen conflict tussen hem en mij was, heeft u de reeds genomen besluiten geblokkeerd in hun 
uitvoering.  

 
Al jarenlang bent u in de gelegenheid geweest om richting mij en mijn gezin een transparante 
opstelling te kiezen. Daartoe bent u meerdere malen opgeroepen, u heeft er echter voor gekozen om 
mij en anderen over de inhoud glashard voor te liegen. Ik zou er volgens u niets mee te maken hebben. 
Dat strookt niet met het feit dat er ettelijke kantjes met smadelijke teksten en lasterlijke praat over mij 
zijn volgeschreven, en ik op die wijze zondermeer de meest betrokken persoon uit het advies ben 
geworden. Bovendien achter mijn rug om en zelfs met de bedoeling dat dit onder de dekmantel van 
vertrouwelijkheid voor mij (en anderen) verborgen blijft. Het is beschamend dat het ambtsgeheim is 
ingezet om als doofpot te kunnen dienen. Naast de oproepen om hierover met elkaar in contact te 
komen, heeft u jarenlang, dag voor dag, een juiste keus kunnen maken.   
 
Binnen de kerk is er geen mogelijkheid te zijn om uw handelen als predikant te laten toetsen. Als 
kerkrechtdeskundige weet u dat handelen van ambtsdragers überhaupt niet getoetst kán worden via 
de kerkelijke weg als deze door ‘gewone’ kerkleden wordt ingezet. Uw rol van adviseur heeft u ook 
veiliggesteld door uw advies búiten het kerkrecht te plaatsen. Daar u heeft aangegeven u te allen tijde 



te willen verantwoorden voor uw advies, kunt u alsnog (na vier en een half jaar hardnekkig zwijgen, 
liegen en afschuiven) de kans nemen om u te verantwoorden voor de totstandkoming, voor de inhoud 
en voor de gevolgen daarvan. 
 
Ik besef dat dit een pittige brief is. Toch wordt het tijd dat er klaarheid komt. Het is duidelijk dat ik uw 
handelen ten zeerste afkeur, maar we hebben ook betere tijden gekend. Vele jaren heb ik tegen u 
opgezien en heb ik diep respect gehad. Dat is dan ook de reden dat ik u als persoon niet wil afschrijven, 
maar dat ik u oproep om tot inkeer te komen. Daarbij gaat het mij ook om uzelf, er kan wellicht een 
grote last van u worden afgenomen. Ook besef ik dat God van u een dienaar heeft willen maken en 
niet iemand die zich getergd botviert op een ander. Van u ontvang ik dan ook graag een volmondige, 
volledige en overtuigende verklaring waarin u erkent onrechtmatig gehandeld te hebben jegens mij. 
Als slachtoffer van ernstig machtsmisbruik mag ik dit van u vragen. 
 
Omdat u te allen tijde verantwoording moet kunnen en willen afleggen over uw doen en laten aan uw 
eigen kerkenraad,  ontvangt uw kerkenraad deze brief ook. De gedragscode voor predikanten waaraan 
u zich heeft gecommitteerd kan een ingang zijn om het gesprek met uw kerkenraad aan te gaan 
(bijlage).  
 
Misschien is het mogelijk dat deze brief u inzicht verschaft om te doen wat nodig is. U en ik kennen een 
andere weg dan de weg van verhullen en doofpotten in stand houden. Dat is dan ook de reden dat ik u 
nogmaals met klem oproep om de weg van terugkeer te vinden en te volgen. Indien u tot inkeer komt 
en inziet wat er nodig is, neem ik daar graag op uiterlijk 29 november 2020 kennis van. 
 
Als u zich op de hoogte wenst te stellen van de ontwikkelingen in deze kwestie, kunt u zich inlezen op 
de website www.mijnkerkinorde.nl. Het gaat om de casus te WP1, het advies is document 160414 
(april 2016).  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
G1 
WA1 
WP1 
 
 
 

http://www.mijnkerkinorde.nl/



