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Geachte VP2,  
 
Deze brief is aan u gericht, maar het is u toegestaan deze ook aan anderen te laten lezen. 
 
Aanleiding 
Op 20 april 2016 heb ik u een verzoek toegestuurd op basis van wat mij door de kerkenraad was 
toegezegd. U heeft daar op een zeer brute en verbijsterende manier op gereageerd. Ik kom nu alsnog 
terug  op wat u mij, G8 en ons gezin , maar  daarnaast  ook de gemeente  van WP1, hebt  aangedaan 
door uw manier  van handelen  die zich niet beperkt  tot de brief die u op 30 april 2016 aan mij hebt 
geschreven.  
 
Korte terugblik 
In mei 2015 heb ik ten einde raad contact met u opgenomen vanwege redenen die ik u toen al heb 
genoemd en die ik nu herhaal: 

• u bent een gezaghebbende kenner van de kerkorde binnen de GKv; 

• u kende mij / ons; 

• u kende de mensen over wie ik met ernstige vragen zat; 

• ik had vertrouwen in u. 
 
Alles wat door mij gezegd en geschreven is, heb ik op basis van het vertrouwen wat ik in u had eerlijk 
aan u voorgelegd. Desondanks bent u echter wel aan mijn oprechtheid gaan twijfelen, en zelfs veel 
erger, u stelt gewoon vast dat ik zaken verkeerd heb voorgesteld. En dat bent u kennelijk ook in het 
jaar dat volgde blijven denken. Toen ik op 30 april 2016 van u uiteindelijk een zeer grove, kwetsende 
en beschadigende brief als antwoord kreeg op mijn terechte verzoek, wist ik dat het door mij aan u 
geschonken vertrouwen volledig misplaatst is geweest. Bovendien heb ik achteraf moeten ontdekken 
dat u dergelijke  kwalificaties  niet  alleen  aan  mij  en  G8 toegezonden  heeft , maar , buiten  mijn 
medeweten om, aan een voltallige kerkenraad.  
 
Toen ik op 12 mei 2016 van de kerkenraad een brief ontving waarin werd gesteld dat er op basis van 
uw advies een besluit was genomen aangaande het conflict tussen de kerkenraad en mij, wist ik 
bovendien dat uw advies, in tegenstelling tot wat u ontkende in uw brief van 30 april 2016, wél de 
grond vormt voor de besluitvorming aangaande mij. Een samenvatting van het besluit heb ik eind 
november 2016 ontvangen. De impact van uw brief en van het advies is enorm geweest, een 
combinatie van emotie, teleurstelling, pijn, onmacht en vertwijfeling heeft mij meer dan een jaar in de 
greep gehouden en tot op vandaag ben ik daar nog niet los van en ik kan redelijkerwijs ook niet 
verwachten dat dit nog mogelijk is.  
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Recente ontwikkeling en feiten 
Ik ben al sinds 2 januari 2015 bezig met het oplossen van het conflict. Al in mei 2015 heeft de 
kerkenraad ingestemd met mijn voorstel tot het laten doen van onderzoek op basis van de feiten. Tot 
op heden is dat niet gelukt, maar het gaat gebeuren. Aangezien het conflict zich verergerd heeft in de 
afgelopen jaren en u daar een heel groot aandeel in hebt genomen door uw ‘onderzoek’ en het daaruit 
volgende  advies waarin  mijn naam (en/of G8) 41  keer door u is genoemd  is het zaak om ook met u 
tot een oplossing te komen. 
 
Ik houd u o.a. de volgende feiten voor: 
 

1. U heeft mij persoonlijk geschaad in uw advies: u heeft mij en/of G8 41 keer genoemd en dat 
in een beschadigende context; 

2. U heeft onweerlegbaar tegen me gelogen in uw eerdere brief, de datum 30 april 2016, aan mij, 
uw advies blijkt namelijk wél over mij te gaan, de titel van het advies zegt genoeg; 

3. Het besluit van de kerkenraad op basis van uw advies sluit geenszins aan op de gegeven 
opdracht; 

4. U heeft uzelf overschat; u had de wijsheid moeten hebben om de opdracht niet aan te nemen, 
aangezien uw betrokkenheid bij de gemeente en bij diverse (bevriende) kerkenraadsleden veel 
te groot is én omdat uw mening over mij al gevormd was en u al bij voorbaat een oordeel had; 

5. U heeft uw verantwoordelijke positie en bevoegdheid misbruikt door deze in te zetten voor 
een ander doel dan waartoe u deze gegeven zijn; 

6. U heeft nota bene zonder hoor en wederhoor een beschadigend oordeel geveld over mij; 
7. U heeft zich niet verdiept in de stukken die gewoon voorhanden waren, maar heeft u kennelijk 

gebaseerd op eenzijdige en beperkte informatie. Kortom, u heeft ondeugdelijk en eenzijdig, 
incompleet, zelfs vooringenomen ‘onderzoek’ gedaan waarbij u geen regels in acht heeft 
genomen; 

8. U heeft hiermee bevestigd en waargemaakt dat het ondanks een kerkorde goed mogelijk is 
om je aan machtsmisbruik schuldig te maken en het misbruik dat er al was te laten 
voortbestaan en in flinke mate te verergeren. En ook hierbij weet precies u heel erg goed dat 
het binnen de GKv níet mogelijk is om machtsmisbruik te melden; 

 
Bezinning en keuze 
Door uw toedoen zijn mijn eer en goede naam diep geschaad zowel binnen als buiten de 
kerkgemeenschap  van  WP1. Dit  is voor  mij  voldoende  reden  om over  te gaan  tot  het  doen  van 
aangifte  tegen  u wegens  smaad (schrift ) en laster . Van  iemand  die predikant  is, mag  een andere            
(bijbelse) grondhouding verwacht worden. Dit in combinatie met uw vooraanstaande positie binnen 
de GKv en met uw kennis  van zaken  ten aanzien  van het kerkrecht  maakt  het alleen  maar  des te 
schrijnender. 
 
Toch wil ik u opnieuw de kans geven (naar mijn overtuiging is dit ondanks alles wel mijn bijbelse plicht) 
om terug te komen op wat u mij (en anderen) heeft aangedaan. U krijgt de kans om u alsnog op de 
hoogte te stellen van de feiten zoals ze zich op het moment van uw onderzoek al hadden voorgedaan. 
Als u op het aanbod wenst in te gaan kunt u dit binnen een week schriftelijk kenbaar maken aan mij, 
er kan dan voor de week daarop een afspraak gemaakt worden. Daarnaast verwacht ik van een 
predikant, en van iemand met veel kerkrechtkennis uiteraard meer. 
 
Ik wil binnen twee weken na dagtekening van deze brief van u horen dat de wijze waarop u onderzoek 
heeft gedaan en de wijze waarop u uw advies heeft geschreven onrechtvaardig is geweest. Een heldere 
schriftelijke verklaring is hierbij noodzaak; u geeft puntsgewijs aan waarin u kerkrechtelijk onjuist  
gehandeld hebt, waarin u niet pastoraal bent geweest, waarin u niet bijbels bent geweest.  
 



Daarbij verlang ik duidelijkheid van u over de manier waarop u de kerkenraad en alle overige 
betrokkenen (onze  gezinsleden , de  familie M1, Bureau  Slachtofferhulp , de  visitatoren , de 
kerkenraad  van  de GKv  WP 1, de gemeente  van  WP 1) gaat  informeren  over  de inhoud  van  uw 
verklaring , u betrekt  hierin  ook  de brief  zoals  u die  op 30 april  2016  aan  mij  en mijn  man hebt 
gestuurd. Die communicatie richting derden vind ik belangrijk en die gaat uitsluitend met en na mijn 
instemming. De gemeente dient u ook in te lichten daar u voor heel veel onrust in de gemeente hebt 
gezorgd waar u juist de mogelijkheid  had om met een oplossing  te komen. Uw concept  schriftelijke 
verklaring  kan aan mij en aan de andere  geadresseerden van deze brief worden  toegezonden . Na 
onze  instemming  met  uw concept , kan  er een  definitieve  ondertekende  versie  volgen . U krijgt 
daarmee de

 
kans om aan te geven waarin uw handelwijze zeer onjuist is geweest.  

 
Als ik binnen twee weken na dagtekening van deze brief geen of geen inhoudelijke reactie van u 
ontvang dan voel ik mij vrij om zelf verdere stappen te zetten. Maar besef dan goed dat u wel de kans 
heeft gehad om te bezinnen op wat u heeft aangericht door uw handelwijze zoals ik u in deze brief heb 
voorgehouden en waarmee u mij en ons gezin blijvend zwaar beschadigd hebt. 
  
Aangezien het binnen het huidige kerkrecht niet mogelijk is om als kerklid misstanden als deze aan te 
kaarten bij een instantie binnen het kerkverband, zie ik me (nog meer) genoodzaakt om aangifte te 
doen tegen u.  
 
Ik ga er vanuit u hiermee naar behoren en voor dit moment afdoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
G1  




