
From: G1  

Sent: Friday, February 8, 2019 6:46 AM 
To: KR-S2  

Cc: KR-S1; KR1  
Subject: Neerleggen functies GKV WP2 en mijn besluit.  

  
Geachte kerkenraad, 
  
Samengevat lees ik 3 zaken waarop uw besluit is gebaseerd, om mij te vragen mijn kerkelijke 
functies per direct neer te leggen: 
  

1.      Controle boekhouding; 
2.      Kerkgang gestopt na plotseling en zeer onverwacht vertrek echtgenote op 5 

oktober 2018;  
3.      Gebrokenheid in mijn relatie en de gevolgen voor mijn gezin. 

  

  
Op 30 augustus 2017 heb ik van de scriba per mail te horen gekregen wie alle 
kerkboekhoudingen ging controleren over 2016. Dit zou via mij lopen. Ik heb toen de 
boekhouding 2016 van de kerk digitaal aangeleverd. Omdat het verzamelen en aanleveren 
van alle boekhoudingen en met name de onderliggende stukken door een misverstand bij de 
zendingscommissie stagneerde, is eind 2017 besloten  het controleren van 2016 en 2017 dan 
maar samen te voegen en in de loop van 2018 aan te bieden. Zoals u bekend ben ik op 1 
maart 2018 van baan veranderd om meer tijd te creëren voor mijn gezin en mijn 
vrijwilligerswerk in de kerk en in het land…. Dit had vanaf januari 2018 tot de zomer van 
2018 tot gevolg dat ik per saldo 6 dagen (tot 60 uur per week) aan het werk was i.v.m. een 
goede werk overdacht bij mijn vorige werkgever en investeren van tijd in mijn baan bij mijn 
nieuwe werkgever. De gemeentevergadering 2018 werd zelfs (toen nog begripvol) 
verschoven om mij wat lucht te geven om de jaarcijfers samen te stellen.  
  
Vier maanden geleden, brak er plotseling in mijn huwelijk een zwarte en ongelofelijke zware 
periode aan. G2 en [. . .]    waren  na  zorgvuldige  voorbereiding  ineens  vertrokken,

 
[. . . ]

  
mij

 achterlatend.  Het  voelde  als  een  plotseling  en  onverwacht  overlijden.  Nog
 

naar
 

de
 kerkdiensten  gaan  en  uit  kunnen  leggen  “waar  G2  was”  voelde  loodzwaar,  simpelweg

 omdat  G2  mij  zelfs  tot  op  heden  nog  steeds  niet  heeft  willen  spreken  over  het  hoe
 

en
 waarom.  Het  enige  wat  ik  op  8  oktober  2018  via  de  Whatsapp  van  haar  doorkreeg  was

 
“volg

 de  instructies  in  de  brief  die  je  morgen  krijgt”.  Een  brief  van  advocaat  “over  geld”  volgde
 

op
 9  oktober  2018...  Ondanks  de  inspanningen  van  mijn  advocaat  een  gesprek  te  organiseren

 
(

wat  ze  weigerde)   blijft  het  nu  alleen  maar  over  geld  gaan.  Op  5  februari  j.l.
  

is  er
 

opnieuw
 een  brief  uitgegaan  naar  haar  advocaat  met  opnieuw  het  verzoek  tot  een  zogenaamd
 viergesprek.  Eerste  reactie  daarop  is  nog  meer  loonstroken  en  een  jaaropgaaf  opsturen

 graag....  
  
Altijd al, en met name de laatste jaren, eiste de thuissituatie  op het gebied van opvoeding 
en consequent handelen als ouders t.o.v. de kinderen veel energie en aandacht op. Ik heb 
als een goed huisvader voor mijn gezin gezorgd, hard gewerkt en uitermate opvoedend 
gehandeld. Anders dan mijn echtgenote sta ik geen drugsgebruik, boksbeugels, messen, 



nachtbraken, zwaaiende vuisten en doodsbedreigingen toe in mijn huis [. . . ]  
 

.
 

Dat
 

gaf
 de  nodige  (in)spanning  waardoor  wij  uiteindelijk  onderling  discussie

 
kregen,

 
met

 
alle

 gevolgen  van  dien!   
  
Zo heb ik mijn kinderen zondag op zondag gevraagd met ons mee te gaan naar de kerk. Ook 
wat betreft het volgen van catechisatie. “Niet gaan” was zonder zwaarwegende reden geen 
optie voor mij. Dank zij mijn echtgenote gingen ze niet meer. Ze zette de kinderen namelijk 
dermate tegen mij op als ik optrad, dat ik geen andere keus meer had dan het uiteindelijk 
maar te accepteren voor de lieve vrede. Ik moet daar nu een zware tol voor betalen! Wat u 
met haar kwaadsprekerij doet (welke mij via via tot zelfs tot op mijn werk heeft bereikt) over 
een zogenaamde andere vrouw naast mijn huwelijk, andere voorstelling van zaken door 
uitlokking van mijn reactie (vaak werden die door haar vastgelegd op haar telefoon), keiharde 
leugens door verzonnen of sterk verdraaide gebeurtenissen rond te bazuinen en valselijk 
verkregen zogenaamd bewijsmateriaal, is uw verantwoording. Mijn verhaal is bekend maar 
blijkbaar minder zwaarwegend voor uw besluitvorming.  
  
Juist omdat u mijn privé situatie volop in uw besluitvorming betrekt zegt u eigenlijk dat ik 
schuld heb aan het einde van mijn huwelijk. Ondanks dat ik mijn verantwoordelijkheid  kan 
weerleggen, ga ik nu niet de nu nog voor velen onbekende vuile was van G2 buiten hangen! 
Die “vuile was” zal u binnen afzienbare tijd van zelf wel bereiken en u het schaamrood op 
de kaken doen brengen als u uw besluit te zijner tijd moet verantwoorden voor God’s troon.

 
  Het is overigens wel erg voorbarig in dit stadium het belang van de gemeente aan te voeren 
als argument om een vroegtijdig besluit te kunnen en durven nemen. Uw gemeente zou 
door het informele kerkelijk netwerk op termijn wel eens heel anders kunnen reageren op 
uw besluit (vroegtijdig oordeel) dan u nu kunt overzien....

    
  Inmiddels ben ik weer redelijk in staat volledig te kunnen functioneren. Iedere werkdag bij 
WG1 eindigt nu om 18.00 uur. Het huishouden is weer op orde en langzamerhand krijg ik 
weer wat vrije tijd terug in mijn leven. Ik nog steeds stomverwonderd over het feit dat u mij 
bij monde van KR1 vraagt per direct het werk neer te leggen en dit per mail namens de 
kerkenraad aan mij bevestigt ....

  
In plaats van mij nu een toegestoken hand te reiken en mij 

hulp te bieden om mijn vrijwilligerstaken uit te kunnen blijven voeren, mijn gezin stukje bij 
beetje weer bij elkaar te brengen en eindelijk in gesprek te raken, de kerkdienst weer te 
bezoeken, blijft alle hulp vanuit

  
“mijn” kerk uit!

 
  Met de drie punten welke u als argument aanvoert om het besluit van de KR om mij te vragen 
mijn functies binnen de GKV van WP2 neer te leggen kan en zal ik derhalve niet instemmen. U 
benoemt in uw besluit een tweetal

 
zaken die absoluut niets te maken hebben met het goed 

kunnen uitvoeren van mijn functies binnen de GKV WP2. U heeft klaarblijkelijk nog niet het 
inzicht hoe en waarom iemand van “dader” in de slachtofferrol is gekropen. Die vuile was 
houd ik als gezegd vooralsnog binnen tot het moment dat de rechter een beslissing moet 
nemen over een echtscheiding die mij (tenzij nog een wonder geschiedt) binnen enkele 
maanden gaat overkomen.

 
  



Wel is mij op dit moment al duidelijk dat u hier op vooruitlopend en oordelend op de stoel 
klimt van onze Hemelse Rechter. Zelfs nog voordat een aardse rechter het huwelijk heeft 
ontbonden... 
  
Ik had vanuit mijn kerk juist steun en begrip verwacht voor de schrijnende situatie waarin ik 
mij bevind. Er is hoor en wederhoor toegepast zonder de echte waarheid onder ogen te zien. 
Iedere vorm van hulp om verzoening te bewerkstelligen is uitgebleven.  Ik ben er van 
overtuigd dat dit met de juiste mensen rond G2 wel was gelukt. Maar nu is dat te laat!  
  
CONCLUSIE 
  
Omdat ik de waarheid spreek en mijn leven ten overstaan van mijn Hemelse Vader kan en zal 
verantwoorden, moet ik helaas concluderen dat de GKV niet die kerk is die mij nu nog als 
volwaardige en integere zondeloze broeder wil zien. 
  
Wat er in uw besluit van mij gevraagd wordt zal ik niet doen! Ik weiger mijn functies neer te 
leggen op basis van de door u aangevoerde argumenten.  
  
Het besluit wat ik door uw besluit wel zal nemen is dat de GKV niet langer meer die kerk is 
waar ik me als gelovige nog thuis en vooral veilig en beschermd kan voelen.  
  
Reden om u te verzoeken mij per direct uit te schrijven als belijdend lid. 
  
[. . .]      
  
Wat mijn landelijke functie betreft als deputaat van “DO” zal ik uiteraard de Synode GKV 
uitgebreid informeren over de reden van mijn besluit de GKV te verlaten en ook die 
benoeming ongedaan laten maken . 
  
  
NB Uiteraard zal ik desgevraagd zorg dragen voor een goede overdracht van werk en 
stukken. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
G1  
 




