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WP1, 15 januari 2020 

 

 

Geachte broeder M1, 

 

In dit schrijven geeft de kerkenraad zijn opvattingen over uw handelwijze met 

betrekking tot het verspreiden van vertrouwelijke kerkenraadsdocumenten. 

Vervolgens doet hij u - en in u begrepen de redactie van de website ‘Mijn kerk in 

orde’ - een dringende oproep om de inhoud van de casusbeschrijving aan te 

passen. 

 

De feiten tot nu toe 

Op 15 juli 2019 maakte u de kerkenraad uw voornemen bekend om a. de in uw 

bezit zijnde documenten betreffende de langlopende kwestie aan G8 en G1 te 

overhandigen en b. deze, geanonimiseerd, openbaar te maken. 

 

De kerkenraad gaf u op 18 juli 2019 te kennen uw handelwijze niet acceptabel te 

vinden en meldde u hierop later uitgebreider terug te komen. 

 

Op 2 augustus 2019 stuurde u een brief aan alle kerkenraden van de GKv waarin 

u een pleidooi houdt voor het adresseren van een omissie in de Kerkorde met 

betrekking tot de positie van een gemeentelid versus de kerkenraad in geval van 

een conflict. Om een en ander te verduidelijken maakt u een groot aantal 

documenten openbaar, voorzien van een beschrijvende toelichting. U doet dit uit 

‘ernstige gewetensnood’: het ambtsgeheim is – zo stelt u - niet bedoeld ‘om 

smaad en laster toe te dekken’ en u kunt dit niet langer voor God 

verantwoorden. U geeft tevens aan dat u er niet op uit bent personen te 

schaden. Op dit moment is de redactie van de website nog anoniem en de 

afzender van de betreffende brief is eveneens anoniem.  

 

Op 3 augustus 2019 licht u – niet anoniem – de kerkenraad van de GKv te WP1 

(verder: de kerkenraad) in over de oprichting van deze website en de verstuurde 

brief naar alle kerkenraden. 

 

De kerkenraad laat u op 3 september 2019 weten uw acties niet acceptabel te 

vinden en afstand te nemen van uw handelwijze. De kerkenraad geeft tevens 

aan niet in te stemmen met de inhoud van uw beschrijving van de casus. 

 



Op 17 september 2019 doet het gerechtshof         uitspraak in het hoger beroep. 

Daarbij ging het om de vraag of de kerk gehouden is de persoonsgegevens uit 

een aantal (kerkenraads)documenten te overleggen aan G1. Hierbij gaat het om 

documenten die u inmiddels via uw website openbaar heeft gemaakt. Het hof 

beveelt de kerk een aantal documenten aan G1 te overleggen voor zover het 

gaat om haar betreffende persoonsgegevens (de overige inhoud kan onleesbaar 

worden gemaakt). Hierbij mag de kerk de namen van de afzender onleesbaar 

maken en een belangenafweging maken of het document daadwerkelijk 

overgelegd wordt. 

 

Op 15 oktober 2019 vindt een gesprek plaats tussen u en twee leden van de 

kerkenraad (KR29, wijkouderling en KR-S2.3, 2e scriba). 

De kerkenraad wilde vooral weten wat u heeft bewogen tot de hiervoor 

genoemde acties. Uwerzijds is onder meer aangegeven dat u het ambtsgeheim 

heeft doorbroken uit gewetensnood. Van de zijde van de kerkenraad is nogmaals 

aangegeven dat hij ernstige bezwaren heeft tegen het publiceren van 

kerkenraadsdocumenten op de website en tegen de beschrijving van de casus.  

Van dit gesprek is een schriftelijke weergave gemaakt, waarin u uw aanvullingen 

als zodanig herkenbaar hebt aangegeven, zodat duidelijk is wat de wederzijdse 

standpunten zijn.  

 

Beoordeling 

Wij maken onderscheid in de volgende aspecten: 

a. Het overhandigen van een aantal kerkenraadsdocumenten aan G8 en G1; 

b. Het (‘geanonimiseerd’) openbaar maken van deze documenten en 

c. De beschrijving van de casus. 

 

Ad a. Het overhandigen van kerkenraadsdocumenten aan G8 en G1 

Om meer dan één reden vinden wij uw handelwijze niet aanvaardbaar. 

 

Ten eerste. Als ambtsdrager hebt u zich verplicht tot geheimhouding ‘ten aanzien 

van de zaken die hun in de uitoefening van hun ambt, functie of taak ter kennis 

komen en die een vertrouwelijk karakter dragen’. Zie Kerkorde GKv artikel 

C49.3. Deze bepaling strekt zich ook uit tot wat een ambtsdrager bijvoorbeeld 

van collega-ambtsdragers hoort of leest in een kerkenraadsvergadering. 

 

Deze geheimhouding heeft u niet gehonoreerd. U stelt dat u op grond van 

gewetensnood de plicht tot het ambtsgeheim bewust heeft doorbroken. 

Hoewel gewetensnood een nogal subjectief begrip is, is de kerkenraad van 

mening dat dit in dit geval niet van toepassing is, zeker niet nu u dit verbindt 

aan het ‘toedekken van smaad en laster’. De kerkenraad herkent zich daar in het 

geheel niet in. 

 

Maar zelfs als er sprake is van gewetensnood, dan nog dient u anders dan nu te 

handelen. Daarbij hoort in elk geval dat u de kerkenraad uw nood voorlegt en 

dat de belangen (rechten en vrijheden) van derden zorgvuldig worden 

afgewogen, alvorens te handelen. U heeft het nu gelaten bij slechts een 

mededeling in uw brief van 15 juli 2019. En ondanks de afwijzende reactie van 



de kerkenraad heeft u uw voornemen uitgevoerd en zijn de documenten ter 

beschikking gesteld van betrokkene(n). 

 

Ten tweede. Er liep een juridisch traject waarbij betrokkene inzage zocht te 

verkrijgen in haar betreffende persoonsgegevens. Uw brief van 15 juli 2019 

kwam uitgerekend één dag voor de dag waarop het gerechtshof een uitspraak 

zou doen. Pas later bleek dat de uitspraak op een later moment gedaan zou 

worden. U heeft dus – bewust, zoals u nadien aangaf – de uitspraak van het hof 

niet afgewacht en – naar later bleek – daarbij niet dezelfde zorgvuldigheid 

betracht die het hof in zijn uitspraak vroeg van de kerk.  

Om de belangrijkste zaken te noemen: 

- Integrale kennisneming van de documenten is betrokkene onthouden. 

- De documenten mogen worden geanonimiseerd. Het hof stelt dat niet van 

belang is wie geschreven heeft, maar wat er geschreven is.  

- De kerk maakt per document een afweging tussen enerzijds het 

inzagerecht van betrokkene en anderzijds de rechten en vrijheden van 

derden/betrokkenen. 

Wat u doet is het volgende: 

- U maakt de documenten integraal bekend aan betrokkene. 

- U anonimiseert de documenten niet, maar pseudonimiseert ze. En dat doet 

u op zo’n manier dat de namen van de meeste personen, voorkomend in 

de documenten, tamelijk eenvoudig zijn te achterhalen.  

- U stelt zonder meer alle documenten beschikbaar en gaat voorbij aan 

enige vorm van belangenafweging richting andere betrokkenen. 

 

Onze conclusie kan niet anders zijn dan dat u een elementaire regel die binnen 

het ambtelijk werk van grote betekenis is, namelijk de geheimhoudingsplicht, 

heeft overtreden. Wij vinden dat een ernstige zaak. 

Vervolgens heeft u – wat we ook mogen vinden van de uitspraak van het hof – 

bij het verbreken van de geheimhoudingsplicht niet de zorgvuldigheid betracht 

die volgens het hof in acht moet worden genomen bij het verlenen van 

inzagerecht. 

 

Ad b. Het (‘geanonimiseerd’) openbaar maken van deze documenten 

U heeft het niet gelaten bij het bekend maken van de documenten bij 

betrokkene, maar u hebt deze openbaar gemaakt. Dat gaat een forse stap 

verder. 

Zoals eerder opgemerkt, heeft u de documenten niet geanonimiseerd, maar 

gepseudonimiseerd. Bij veel documenten, zeker die waar het betrokkene vooral 

om gaat, is op een zeer eenvoudige en eenduidige manier vast te stellen van wie 

de documenten afkomstig zijn. Dat betreft met name de opeenvolgende presides 

en scribae, alsmede een adviseur. 

 

Wij constateren overigens dat u niet alleen kerkenraadsdocumenten op uw 

website openbaar maakt, maar ook documenten van niet- of ex-

kerkenraadsleden. In de meeste gevallen heeft u daarvoor voor zover wij weten 

geen toestemming aan betrokkene(n) gevraagd. 

 



Naast de bezwaren die onder ad a zijn genoemd, geldt voor de openbaarmaking 

via de website dat u de belangen (rechten en vrijheden) van tal van derden heeft 

geschaad door de grove schending van hun privacy. De kerkenraad betreurt dit 

ten zeerste. 

 

Ad c. De beschrijving van de casus 

Het is uw goed recht om opvattingen te hebben over het handelen van de 

kerkenraad of kerkenraadsleden. En die opvattingen kunnen en mogen afwijken 

van die van de kerkenraad of andere betrokkenen. 

In uw schrijven aan alle kerkenraden geeft u aan niet uit te zijn op het schaden 

van personen. Dat is een goed uitgangspunt; we hebben immers allen de 

opdracht om “de eer en goede naam van onze naaste te verdedigen en te 

bevorderen” (antwoord 112 HC). 

Op dit punt hebben we ons allen elke dag te beproeven. Dat geldt voor ons als 

individuele leden van de gemeente, voor ons als leden van de kerkenraad en dat 

geldt ook voor u. 

 

Als geroepen ambtsdragers zijn wij gehouden – ook al zijn wij zelf evenzeer 

zondaren – gemeenteleden die het onderwijs van de Here Jezus niet 

gehoorzamen, terecht te wijzen. En wij menen dat een zodanige terechtwijzing 

van toepassing is op wat u op tal van plaatsen op uw website over broeders en 

zusters schrijft, nog los van het feit dat u uw opvattingen en kwalificaties niet 

eens bespreekt met of meldt aan betrokkenen, maar deze zonder meer publiek 

maakt. 

Enkele voorbeelden: 

Over een voormalig kerkenraadslid: “er is sprake van een verwerpelijke en 

manipulatieve houding”. 

Een ander persoon krijgt het predikaat “onchristelijk, onbijbels”. 

Over de kerkenraad: “manipulatie, gedoogconstructies en tactische spelletjes”. 

 

Dringende oproep 

Het is ons onbekend welke personen deel uitmaken van de redactie van uw 

website. Vast staat dat u redacteur bent en wij hebben begrepen dat G1 later tot 

de redactie is toegetreden. 

 

Voor de hiervoor genoemde aspecten a. het bij G8 en G1 bekend maken van 

kerkenraadsdocumenten en b. het openbaar maken ervan bent u persoonlijk 

verantwoordelijk, omdat deze documenten (nog steeds) in uw bezit waren. Om 

eerder aangegeven redenen keurt de kerkenraad uw handelwijze ten zeerste af. 

 

Het aspect b (openbaar maken van kerkenraadsdocumenten) is een ernstige 

aantasting van de rechten en vrijheden van de bij die documenten betrokkenen, 

dient geen enkel redelijk doel en is voor de kerkenraad derhalve reden om u 

dringend op te roepen deze documenten te verwijderen van de website. 

 

 

 



Wat betreft de beschrijving van de casus roepen wij u, en met u de gehele 

redactie, dringend op om deze te toetsen aan het onderwijs van onze Heer en 

aan wat u zelf aangegeven heeft, namelijk niet uit te zijn op het schaden van 

personen.  

Deze toets kan onzes inziens niet anders dan leiden tot de conclusie dat de 

beschrijving van de casus ingrijpend aangepast dient te worden. 

 

Wij wachten uw reactie met spanning af en zijn immer bereid tot een nader 

gesprek hierover. 

 

Namens de kerkenraad, 

 

 

KR-S2.3, scriba 2 

 

 




