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Betreft: bezwaar op uw besluit d.d. 5 juni 2019 betreffende ons verzoek inzake overdrachtsgesprek 

 

Geachte kerkenraad, 

Op 23 mei 2019 hebben we u een verzoek doen toekomen om aanwezig te kunnen zijn bij de 

overdracht van ons dossier of ons een gesprek te laten hebben met de nieuwe ambtsdragers. U had 

hiermee de mogelijkheid om op transparante wijze over ons, al dan niet in ons bijzijn, de overdracht 

te doen plaatsvinden.  

Op 5 juni 2019 hebben we uw besluit op ons verzoek ontvangen die een afwijzing van ons verzoek 

inhoudt. Via deze brief tekenen wij bezwaar aan tegen dit besluit, ons bezwaar lichten wij hierna 

nader toe. Dit bezwaar dient u te beschouwen als een formeel bezwaar tegen een 

kerkenraadsbesluit (conform artikel F73.1 van de kerkorde) op grond waarvan u gehouden bent uw 

besluit te heroverwegen en ons daarover te informeren binnen een termijn van 6 weken.  

• Het had u gesierd als juist in tijden van een conflict de benodigde transparantie wordt 

gewaarborgd ten aanzien van leden van de gemeente. De noodzakelijke transparantie zoals 

deze ook is gewaarborgd in de AVG had u met het inwilligen van ons verzoek eenvoudig 

kunnen nakomen;  

• Uw besluit is onzorgvuldig, want u onthoudt ons de mogelijkheid om het verhaal aan te laten 

vullen en u onthoudt de nieuwe kerkenraadsleden de mogelijkheid ons vragen te stellen om 

het verhaal daar waar nodig te completeren op hun verzoek; 

• In de door ons aangeleverde privacy-verklaring op basis van de AVG, d.d. 31 december 2018, 

heeft u géén toestemming gekregen om buiten ons om te communiceren over ons, nu echter 

geeft u aan over ons te communiceren maar dit uitdrukkelijk buiten ons om te doen.  

Daarnaast geven wij hierbij aan dat u ook op grond van de AVG niet stilzwijgend van deze in- 

of  toestemming mocht uitgaan.; 

• U stelt ten onrechte dat ik, G8, geen partij zou zijn in het conflict. Dat is uiteraard niet aan u 

om dat te bepalen, bovendien zijn er in uw dossier inzake het conflict diverse brieven en 

mails van mijn hand. U misleidt hiermee uzelf en ook de nieuwe kerkenraadsleden;

 •

 

Al meerdere malen heeft u excuus aangeboden voor het buiten ons om communiceren (en 

het verspreiden van (onjuiste) informatie). U besluit nu zelfs om dat opnieuw te doen.

 
Onze vraag aan u is dan ook wat u weerhoudt van het geven van transparantie op het moment dat u 

over ons spreekt, zeker als u zelf aangeeft dit op gebalanceerde en respectvolle wijze te doen.

 

Ook 

wij hadden daar graag aan bijgedragen, maar wat weerhoudt u daarvan? Wat maakt het volgens u 

minder respectvol of minder gebalanceerd als wij daarbij aanwezig zijn? 

 



Uw houding jegens ons, zoals die blijkt uit het door u genomen besluit, vinden we niet respectvol. 

Tot slot wijzen we u erop dat u ons geen toestemming heeft gevraagd en die toestemming dus ook 

niet heeft gekregen om onze persoonsgegevens te verwerken in een overdrachtsgesprek waarover u 

qua inhoud van het besprokene naar ons niet transparant bent. 

We vragen u op grond van het bovenstaande uw besluit te herzien door ons verzoek alsnog in te 

willigen. Verder vinden wij het noodzakelijk dat zowel ons verzoek, uw besluit daarop en ons 

bezwaar daarop worden toegevoegd aan het dossier dat u in uw bezit heeft om de kerkenraad inzage 

te verschaffen.  

 

In afwachting van uw tijdige reactie, 

met vriendelijke groet, 

 

G8     G1  




