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WP1, 30 augustus 2019
Betreft: schriftelijke bevestiging instemming met verbreken ambtsgeheim en publiceren van casus op website
Geachte M1, beste M1,
In juli 2019 hebben we elkaar uitvoerig gesproken over je voornemen om inzake het conflict dat jij en wij hebben
met de kerkenraad van de GKv te WP1 volledige openheid van zaken aan ons te verschaffen. Daarvoor is nodig
dat je het ambtsgeheim wat je hebt omwille van ons verbreekt. Het onrecht dat naar ons toe verborgen blijft
doordat de kerkenraad het ambtsgeheim verkeerd toepast heeft je in gewetensnood gebracht. Je hebt dat in je
brief van 15 juli jl. aan de kerkenraad ook kenbaar gemaakt, die brief heb je ons laten lezen.
Wij erkennen en bevestigen je gewetensnood en onderschrijven het zwaarwegende belang dat je ons en de
kerkenraad hebt voorgehouden om je ambtsgeheim juist ook vanwege ons te verbreken. Met jou zijn we van
mening dat het ambtsgeheim al jarenlang door de kerkenraad is en wordt geschonden, omdat de kerkenraad ons
deze openheid van zaken niet verschaft. Omdat je het verbreken van je ambtsgeheim naar ons toe alleen kan en
mag doen met onze instemming, heb je ons die vraag voorgelegd. Die instemming hebben we je in juli 2019
mondeling gegeven en conform je verzoek bevestigen wij onze instemming nu ook schriftelijk aan je. We hopen
dat de door jou gegeven transparantie ook binnen de gemeente van de GKv WP1 mag leiden tot verzoening.
Naast het verschaffen van openheid van zaken inzake het conflict aan ons, heb je ons ook geïnformeerd over een
ander voornemen dat je hebt. Dat voornemen houdt in dat je de inhoud van het conflictdossier alsmede een
beschrijving van jouw en onze casus in volledig geanonimiseerde vorm wilt publiceren op een website. De
misstand die uit onze gezamenlijke casus blijkt, namelijk het machtsmisbruik van een kerkenraad als ook de inzet
van het ambtsgeheim om onrecht verborgen te houden, maakt dat je hierover een landelijke discussie wilt
opstarten binnen (in eerste instantie) de GKv. Het is nodig dat alle kerkenraden zich hierop bezinnen omdat zij de
verantwoordelijkheid hebben en in de positie zijn om waarborgen ter voorkoming van deze misstanden op te
nemen in de kerkorde. Je overwegingen hierbij heb je in je brief van 2 augustus jl. aan alle kerkenraden binnen de
GKv kenbaar gemaakt, die brief heb je ons laten lezen.
We onderschrijven de misstanden die je benoemt en onderkennen de noodzaak van de oproep tot bezinning die
uit kan gaan van het publiceren van onze gezamenlijke casus en het conflictdossier op een website. We hopen en
bidden met jou dat kerkenraden hierin hun verantwoordelijkheid willen erkennen en ook invullen. Dit ook om
herhaling van misstanden als deze en het maken van nieuwe slachtoffers waar mogelijk te helpen voorkomen.
We hebben je eind juli mondeling onze instemming gegeven met het in geanonimiseerde vorm publiceren van de
casus en het conflictdossier op een website. Conform je verzoek bevestigen wij onze instemming nu ook
schriftelijk aan je.
We bidden dat God jouw inzet wil zegenen en dat het tot heil van alle betrokkenen mag zijn. We wensen je Gods
kracht en zijn onmisbare zegen toe.
Met vriendelijke groet,
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