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Geachte visitatoren, geachte VS1 en VS2,

In het vertrouwen dat u deze mail zult toesturen aan en zult delen met het college van visitatoren schrijf ik u
onderstaande brief.

In juni 2017 heb ik met G8 en G1 een hulpvraag bij u neergelegd. Ook heb ik u toen al
verteld over de gewetensnood waarin ik terecht ben gekomen. In het laatste gesprek dat wij al geruime tijd na
het beëindigen van het visitatorentraject op uw verzoek alsnog met u gehouden hebben (januari 2018), gaf u te
kennen dat u er heel bewust voor gekozen had om te besluiten dat ik geen deel uitmaak van het conflict. U
begrijpt uiteraard dat u hierin geen keus te maken had, want daar ga ik heel eenvoudig zélf over. Deze brief
schrijf ik buiten G1 en G8 om. Ik heb u namelijk iets te melden. 

Inmiddels verkeer ik al geruime tijd in gewetensnood als voormalig ambtsdrager, hetgeen door uw handelwijze
enorm versterkt is. Eerst wil ik u erop wijzen dat u als toezichthoudende instantie, als college van visitatoren,
een ontzettend groot onrecht heeft laten voortbestaan en zelfs helpt toedekken. Onrecht waarvan ik simpelweg
had mogen verwachten dat u er kennis van zou nemen door u te verdiepen in stukken. Het is in mijn ogen een
verdrietige ziekmakende situatie. In de afgelopen jaren is er concreet met levens gespeeld doordat G1,
G8, hun gezin en sinds enige jaren ook ik in een isolement zijn geplaatst. U heeft met uw stellingname als
toezichthoudende commissie ervoor gekozen om geen onderzoek in te stellen, maar om u te verlaten op
hetgeen u door de kerkenraad is aangedragen. U heeft hiermee uw neutraliteit zwaar geschonden en uw
verantwoordelijkheid niet ingevuld. Dat is niet zoals het behoort te gaan in Christus' kerk. In mijn ogen heeft u
hierin geen dienende rol willen spelen, maar heeft u enkel willen zorgen voor het dichthouden van de doofpot
om zo onrust te voorkomen.

Mijn gewetensnood noopt mij nu om openheid van zaken te geven in de kwestie. En vanwege uw stellingname
moet ik ook volstrekt helder zijn over de houding en de positie die door het college van visitatoren hierin is
ingenomen. Inmiddels heb ik vanwege de gewetensnood de casus aan diverse kerkrechtkenners voorgelegd
met de vraag of openheid geboden is. En vrijwel zonder uitzondering krijg ik de reactie dat deze openheid al
jaren eerder door de kerkenraad gegeven had moeten worden. Uw advies als college gaat niet verder dan het
voeren van een of meer gesprekken. Wat valt er voor mij te praten als we deze stukken moeten verzwijgen?
Wat valt er goed te maken als G1 en haar gezin zwaar getroffen zijn door de besluiten die uit deze
stukken zijn voortgekomen? Wat valt er te praten als een kerkenraad niet wil meedelen waarom bepaalde
besluiten die tot uitsluiting hebben geleid zijn genomen? Beseft u overigens ook dat u zelfs een extra drempel
opwerpt voor ons om nog naar de classis te kunnen stappen? Of drempel, u heeft het zelfs onmogelijk
gemaakt, want zelfs op de classis heeft u (net als de kerkenraad) al over deze casus gesproken. Niet op basis
van feiten, maar op basis van wat u denkt te weten.

Ik wil een veilige kerk waarborgen, veilig voor iedereen. Helaas is het dan nodig dat de doofpot wordt geopend,
hetgeen u vanuit uw rol zonder enig gezichtsverlies voor wie dan ook had kunnen doen. Over verdere stappen
die ik neem in deze kwestie zal ik u t.z.t. informeren. Mocht u iets tegenkomen dat feitelijk onjuist is, dan kunt u
dat uiteraard bij mij aangeven.

Neem mijn oproep om niet langer mee te werken aan de misstand ter harte! Neem kennis van de casus zodra
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ook u hiervoor in de gelegenheid wordt gesteld en sluit uw ogen niet langer voor onrecht dat nota bene onder
de noemer van ambtsgeheim plaatsvindt.

In de bijlage vindt u mijn brief aan de kerkenraad inzake mijn beslissing om openheid van zaken te geven, ik
ben daar volledig transparant in. Verder zal ik u gevraagd of ongevraagd op de hoogte houden van mijn
verdere beslissingen, aangezien deze casus waarin ernstig falen en machtsmisbruik wordt toegedekt de hele
GKV aangaat.

Tot slot wil ik u erop wijzen dat de misstand die uit de casus blijkt inmiddels officieel is aangemeld bij het Huis
voor Klokkenluiders. Daarmee vallen de betrokkenen direct onder de wet voor klokkenluiders, hetgeen inhoudt
dat u wel over de casus kunt spreken of schrijven, maar dat u dit op geen enkel moment kunt of mag verbinden
aan mijn naam of aan die van G1 of G8.

In het vertrouwen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,

met vriendelijke groet,
M1

Virusvrij. www.avast.com

2 van 2




