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Geacht college van visitatoren,

Op 15 juli heeft M1 u laten weten dat hij zich door zijn steeds toenemende 
gewetensnood is gaan beraden op de waarde en de inhoud van het ambtsgeheim (onderstaande 
mail). Hij heeft u helder beschreven hoe hij te werk is gegaan en tot welke uitkomsten dat heeft 
geleid.

Voor ons, als rechtstreeks betrokkenen, heeft de door hem gegeven openheid grote gevolgen. We 
zijn werkelijk met stomheid geslagen over wat er achter onze rug om is gepasseerd, zelfs juist op 
de momenten dat de voormalige preses met ons in gesprek moest (maar dit jarenlang weigerde) 
en op de momenten dat er en public gesproken werd over 'verzoening'. Wij onderschrijven de 
mening van M1 dat door uw toedoen de kwestie in vergaande mate is verergerd. We nemen u in 
de oorzaak van de kwestie niets kwalijk, maar de behandeling van onze (G8, G1, M1) 
hulpvraag heeft u veranderd in het willen helpen van de kerkenraad. Er is echt met onze levens als 
slachtoffers van ernstig machtsmisbruik gespeeld en de ernst daarvan is bij u niet doorgedrongen. 
Integendeel.

In de afgelopen dagen hebben wij in goed overleg besloten dat de feiten rondom de kerkvisitatie 
ook op de site www.mijnkerkinorde.nl geplaatst worden. Namen en herleidbare gegevens zijn 
daaruit verwijderd. We weten dat de site inmiddels gebruikt wordt waar deze voor bedoeld is, 
namelijk om ervan te leren. Daarin heeft uiteraard het werk van visitatoren ook een plek. Als er 
iets aan feitelijk materiaal vergeten is, kunt u dat uiteraard aangeven.

We hopen en bidden dat u ooit de moed zult vatten om terug te kijken op wat u heeft aangericht 
bij broeders en bij een zuster. Daarvoor is het nooit te laat.

Onlangs heb ik om een en ander te verwerken een deel van ons verhaal vormgegeven in de vorm 
van een fabel (bijlage). U hoeft daar niets mee, maar het kan ook een vorm zijn om het verhaal bij 
u 'op afstand' binnen te laten komen.

Met vriendelijke groet,

G1, mede namens G8, en in overleg met M1




