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Betreft: bijbelse verzoening
Geachte kerkenraad, geachte broeders en zusters,
Middels deze brief breng ik u op de hoogte van een beslissing die ik, na hierin de nodige zorgvuldigheid te hebben
betracht , recent heb genomen inzake de nog lopende kwestie tussen enerzijds u en anderzijds G8 en
G1 en mijzelf . Zonder dat ik mij hiertoe verplicht acht , noem ik hieronder een aantal redenen op grond
waarvan ik tot mijn beslissing ben gekomen.
Het is mijn stellige en principiële overtuiging dat u het ambtsgeheim stelselmatig en in ernstige mate heeft
geschonden en schendt:
•
•
•
•

Het schenden begon op het moment dat u onderling onjuiste en beschadigende informatie over G8
en G1 schriftelijk heeft gedeeld en verwerkt zonder hen hierover op de hoogte te brengen;
Hiermee misbruikt u zelfs het ambtsgeheim door het aan te wenden ter bescherming van uzelf in plaats
van het toe te passen naar zijn ware doel, namelijk bescherming van de gemeenteleden en hun eer en
goede naam;
Het schenden vindt nog steeds plaats doordat u tot op de dag van vandaag weigert aan G8 en G1
deze brieven ter inzage te verstrekken;
Persoonlijke belangen zijn en worden door u gesteld boven de christelijke roeping die u als ambtsdragers
heeft in Christus’ gemeente om geestelijk leiding te geven op een dienende manier.

Mijn beslissing houdt in dat ik openheid van zaken verschaf aan G8 en G1 door hen de stukken die in mijn
bezit zijn inzake de kwestie te overhandigen. Voor mij is het een principiële keuze om in de kwestie die speelt
openheid van zaken te geven om vanaf dan te kunnen werken aan bijbelse verzoening:
•
•

•

•

•

Voor mij is het ondenkbaar dat ware bijbelse verzoening in deze kwestie plaats kan vinden zonder dat er
eerst door u openheid van zaken wordt gegeven aan G8 en G1 over wat er door u in stukken gezegd
en geschreven en vastgelegd is over hen;
Bijbelse verzoening kenmerkt zich door de christelijke normen en waarden van het allereerst erkennen
dat de ander schade is berokkend, het tonen van berouw hierover, het vragen om vergeving aan de ander
en dat in daden laten zien. Daarna kan er sámen aan de door alle betrokkenen gewenste verzoening
gewerkt worden;
U kan en mag G8 en G1 geen verzoening voorhouden (of in feite opleggen ) zolang u bij hen niet
bekend heeft gemaakt over welke voor hen beschadigende informatie en over welke over hen
genomen besluiten er verzoening nodig is. Verzoenen en verhullen gaan niet samen, uw excuus van
november 2016 aan ons is in de uitwerking daarna een deksel op de doofpot gebleken;
Daar u tot op heden stelselmatig weigert om aan hen deze openheid van zaken te verschaffen, terwijl u
wel telkens aangeeft en communiceert richting G8 en G1 en de gemeente verzoening na te streven,
zie ik het na 4 en een half jaar wachten op u als mijn taak en bijbelse plicht u hierin voor te gaan nu
u ieder afzonderlijk uw taak en roeping als ambtsdrager op dit punt verzaakt;
Ik ben dan ook van meningdat de openheid die ik nu verschaf voor zowel u als G8 en G1 als ook
voor mij een start op de weg naar bijbelse verzoening mogelijk maakt.

Wijze van openbaarmaking:
Op 6 maart jl. heeft uw scriba de door mij opgestelde verklaring getekend waarin ik aangeef over relevante stukken
te beschikken inzake de lopende kwestie. Deze stukken zijn op verzoek van u door mij ingeleverd bij uw scriba die
met het ondertekenen van de verklaring zich garant heeft gesteld voor het ter inzage beschikbaar stellen van deze
stukken aan u.
•
•
•

De stukken die ik publiek maak, zijn door mij volgens de daarvoor geldende regels geanonimiseerd. Het
gaat mij niet om het handelen van het individu, maar wel om de verantwoordelijkheid die u als kerkenraad
in deze kwestie heeft gehad en nog steeds heeft;
Om die reden is de volledige casus door mij beschreven waarmee de samenhang tussen de stukken
duidelijk wordt gemaakt;
Ik zal u op korte termijn nader informeren over mijn vervolgstappen in deze kwestie die ik in overleg met
andere betrokkenen neem.
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