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Geliefde , beste , 
 
 
Op 29 december hebt u ons een verzoek om inzage in de door de kerk geregistreerde 
persoonsgegevens gestuurd. Graag gaan wij als volgt op uw verzoek in. 
 
U vraagt om u kopieën te verstrekken van alle uw persoon in directe of indirecte wijze 
betreffende stukken, waaronder correspondentie, brieven, mailverkeer en bijbehorende 
bijlagen, adviezen, besluitteksten die u betreffen, interne voorstellen en verslaglegging van 
gesprekken die met u hebben plaatsgevonden. Per document verzoekt u aan te geven of 
wij over u vastgelegde gegevens gebruiken, om welke gegevens het precies gaat, wat het 
doel van gebruik en bewaring van de gegevens is, aan wie de gegevens zijn verstrekt, wie 
in het bezit is van deze gegevens, wat de herkomst is van de gegevens, hoe lang de kerk 
deze gegevens bewaart en of de kerk daarvoor uw toestemming nodig heeft. Voor uw 
verzoek verwijst u naar artikel 35 en 36 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
(WBP). 
 
De kerk heeft in haar ledenregister de volgende informatie over u opgenomen: uw naam, 
adres, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum, geslacht, het feit dat u belijdend lid 
bent, uw gezinssamenstelling, de wijk waarin uw adres ressorteert en een introductietekst 
die door uzelf ten behoeve van publicatie in de gemeentegids is aangeleverd (zie bijlage 1). 
De registratie van deze gegevens en de publicatie ervan in de gemeentegids, welke alleen 
aan leden van de gemeente beschikbaar wordt gesteld, heeft tot doel dat gemeenteleden 
elkaar kennen en kunnen bereiken, en strekt aldus ter ondersteuning van het functioneren 
als levende kerkgemeenschap. Deze gegevens zijn van uzelf verkregen en worden 
bewaard zolang u lid bent van onze gemeente. 
 
Voor zover er sprake is van besluiten die uw persoon betreffen heeft u daarvan een 
afschrift met bijbehorende toelichting ontvangen. Ik verwijs u naar de brieven daarover dd 
28 november 2016 betreffende kerkenraadsbesluitvorming op 9 mei 2016 en 3 oktober 
2016. 
Alle overige informatie die u vraagt betreft geen registratie van persoonsgegevens, maar 
informatie-uitwisseling binnen de kerkenraad gericht op interne gedachtenvorming, dan wel 
informatie die geen betrekking heeft op u als persoon. Derhalve kan niet met een beroep op 
de WBP om inzage in deze gegevens worden gevraagd. Buiten deze verhinderingsgrond 

WP1

G1
WA1
WP1

WP1

G1 G1



zou overigens toestemming van alle betrokken correspondenten nodig zijn om deze 
informatie met u te mogen delen. Immers, bij openbaarmaking is ook hun privacy in het 
geding. 
 
Echter, voornamer dan het voorgaande vraagt de kerkenraad zich af met welk doel u dit 
verzoek heeft ingediend. De kerkenraad is zich bewust van de kwestie die zich heeft 
afgespeeld, heeft 19 januari 2017 in een gesprek met u tot verzoening willen komen en 
daar de indruk opgedaan dat wederzijds vergeving en verzoening werden bereikt. Uit de 
aangevraagde bijzondere visitatie, de gang naar de Interkerkelijke Commissie Geschillen 
en uit onderhavig verzoek maakt de kerkenraad op dat verzoening en vergeving naar uw 
overtuiging toch nog niet zijn bereikt. Tegelijk vraagt de kerkenraad zich af of herstel van 
verhoudingen dichterbij komt door het indienen van verzoeken op basis van de WBP. Zij 
nodigt u uit om uw inhoudelijke vragen in een gesprek met de kerkenraad te delen en 
samen te zoeken naar verzoening en eenheid in de gemeenschap. 
 
De kerkenraad wil hierbij nogmaals uitspreken zich graag met u te willen verzoenen en blijft 
hopen op en bidden voor herstel van verhoudingen. Wij blijven bereid daarover met u door 
te spreken en bidden daarbij om de eenheid die de Heilige Geest geeft, om de liefde van 
Christus en om het vertrouwen dat God ons samen draagt. 
 
 
In Christus verbonden, 
namens de kerkenraad, 
 
 

, scriba 
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