
  
  
From: G1  

Sent: Thursday, March 28, 2019 11:36 PM 

To: KR-S2; KR1; KR-S1  
Subject: Re: Reactie op uw mail van 21-2-2019 en conclusie: verzoek tot uitschrijving. 

  
Geachte heer KR-S2 en kerkenraad,  
  
Inhoudelijk ga ik niet meer op uw mail in. Dat heeft geen toegevoegde waarde meer. 
  
Wel vraag ik uw aandacht voor mijn privacy [. . .]     .  
  
In mijn mail van 16 februari 2019 schreef ik het volgende: 
In het kader van de AVG wil ik u er op wijzen dat u door het signaal wat u met uw besluit 
heeft afgegeven aan de gemeente, maar ook daarbuiten(!), mijn goede en zuivere 
naam,  zeer misplaatst en zoals aantoonbaar zal blijken, onterecht zware schade heeft 
toegebracht. Mijn beslissing om de GKV van WP2 te verlaten op basis van uw besluit (door 
u genomen op basis van valse informatie) zal dit signaal alleen maar versterken. Ik sta 
derhalve niet toe dat er - nota bene nog voordat er een scheiding door een aardse rechter is 
uitgesproken - enige vorm van tot mijn persoon herleidbare publicatie, mededeling of gebed 
(al dan niet publiekelijk of uitgezonden via internet) zal plaatsvinden.  
  
In uw mail van 20 maart jongstleden probeert u deze opmerking te omzeilen door “zonder 
tegenbericht van jouw kant” te vermelden, om zo de gemeente toch maar in te kunnen 
lichten. 
Ik ga hier niet mee akkoord en geef u daarvoor geen toestemming! U kunt onze uitschrijving 
gewoon administratief verwerken. En daarmee stopt ons lidmaatschap van de GKV WP2!

 
  Nogmaals wil ik u schriftelijk duidelijk stellen dat ik geen toestemming

 
geef voor enige vorm 

van mededeling, publicatie of vastlegging in de breedste zin van het woord van mijn 
persoonlijke gegevens, privé aangelegenheden of over zaken die terug te herleiden zijn op 
mij of mijn privé situatie. Dit geldt dus ook voor in bijvoorbeeld de prediking, gebed, notulen, 
gespreksverslagen, kerkblad, (schriftelijke) contacten, gegevensuitwisseling met de kerk van 
bijvoorbeeld WP3, enzovoort. Meent u dat toch te moeten doen, of indien mij blijkt dat 
inmiddels al is gebeurd, dan zal ik in het kader van de

 
AVG een klacht indienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens.
 

  Hartelijk dank in elk geval voor alle inspanningen welke de GKV WP2 heeft gedaan om ons 
gezin weer in gesprek en terug bij elkaar te brengen. Ik had er veel meer van verwacht, en 
velen die mij voor gingen waarschijnlijk ook.... Dat dit niet zo mocht zijn moet ik mij voor nu 
bij neerleggen. Het zal passen in God’s plan met mijn leven en wat ik nu nog niet zie zal 
wellicht op termijn duidelijk worden... Ik ben er van overtuigd dat mij dit niet zomaar 
“overkomt”, maar dit door Hem zorgvuldig geregisseerd is!

 
  Ook ik wens u allen God’s zegen toe!

 
  Met vriendelijke groet,

 
  

 
  
  

G1




