
WP1, 3 september 2019  

Geachte broeder M1,  

Was er in uw schrijven van 15 juli 2019 nog sprake van een voornemen, thans 

kunnen wij vaststellen dat u dit voornemen daadwerkelijk heeft uitgevoerd. U 

heeft tal van stukken die u ontvangen heeft in uw eerdere hoedanigheid als 

moderamenlid – weliswaar geanonimiseerd, maar veelal herleidbaar tot onze 

gemeente en tot bepaalde personen (cf artikel in het ND) – publiek gemaakt.  

Dat gaat nog een stuk verder dan de vraag van G1 aan de rechtbank 

respectievelijk het gerechtshof om persoonlijk inzage te krijgen in bepaalde 

stukken. Het is u bekend (zie ons schrijven van 18  juli 2019) dat wij uw actie 

niet acceptabel vinden. Het betreft immers stukken bedoeld voor intern overleg 

binnen de kerkenraad, welk overleg een vertrouwelijk karakter heeft. Nu u uw 

voornemen tot uitvoer heeft gebracht, herhalen wij dat wij dit niet 

aanvaardbaar vinden. Wij zien in uw oproep aan kerkenraden om na te denken 

over aanpassing van kerkelijke regelingen ook geen zwaarwegend belang dat 

rechtvaardigt om – middels de toevoeging van een zgn casus - voorbij te gaan 

aan de geldende regels voor vertrouwelijkheid van stukken en overleg binnen de 

kerkenraad.  

Wij nemen dus afstand van uw handelwijze. Dat geldt ook voor de 

casusbeschrijving, waarin onder andere allerlei kwalificaties zijn opgenomen van 

kerkenraadsleden etc. Van uw aanbod om ons in de gelegenheid te stellen 

eventuele omissies of onjuistheden onderbouwd aan u kenbaar te maken, zullen 

wij dan ook geen gebruik maken. Voor alle duidelijkheid zij opgemerkt dat dit 

geenszins inhoudt dat wij kunnen instemmen met uw documentatie en 

beschrijving van de casus. 

In uw laatste alinea schrijft u: “verder hoop ik ook dat een landelijke discussie 

eraan bijdraagt dat u gaat beseffen dat het gebruikmaken van mooie geestelijke 

woorden als verzoening, vergeving, vertrouwen, het kruis van Christus, in feite 

een vloek zijn als u ze nog langer gebruikt om dat wat onbijbels is nog steeds te 

willen toedekken.”  

Dit is een ernstige beschuldiging. Dit gaat over het fundament van ons geloof, 

ons ambtswerk en ons gemeente-zijn. In ons ambtswerk en in elke eredienst 

weten we ons als gemeente verbonden met God en elkaar door het verzoenende 

werk van onze Heiland, welke verzoening wij allemaal als zondige mensen nodig 

hebben. Alleen als we het leren om ons geschil samen in het licht van Jezus’ 

evangelie te zetten, zullen we verzoening kunnen bereiken. Dat hebben we 

ervaren in onze ontmoeting van januari 2017. 

Wij zullen ons als kerkenraad beraden op de vraag hoe we verder inhoudelijk 

zullen reageren op uw handelwijze. 

Namens de kerkenraad, 

KR-S2.3, scriba 2    




