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, 

 
 
 
Op 1 september 2019 hebben wij u een voorstel gedaan om met elkaar in gesprek te komen. Vanwege het 
uitblijven van een betrokken reactie hebben we het voorstel herhaald op 16 november 2019. We hebben jullie 
ook laten weten niet boos of rancuneus te zijn. We hadden dan ook mogen verwachten een afgewogen, 
bewogen en gemotiveerd antwoord te ontvangen. Dit is helaas niet gebeurd.  
 
In onze brief deden we een oproep aan jullie om ons iets te laten merken van bewogenheid. We hebben jullie 
ook iets verteld van het wonder dat we ondanks alle narigheid hebben ervaren. Onze hemelse Vader heeft ons 
vastgehouden. Wat hadden we dat graag in alle openheid met u gedeeld.  
We hebben ook aangegeven dat het nodig is dat jullie je verdiepen in ons verhaal en dat jullie je niet langer 
vastbijten in slechts die ene kant/weergave van het verhaal die jullie wordt voorgehouden. Realiseren jullie je dat 
de kerkenraad conflictpartij is? 
 
Levende onder de doden 
Het is zondermeer onjuist dat jullie zonder kennis te willen nemen van ons verhaal en van de feiten desondanks 
tóch een publiek oordeel over ons durven uitspreken. Een keihard oordeel. O, als jullie daar eens iets van zouden 
begrijpen. Dat jullie ook afscheid van ons nemen in jullie daden voelt alsof we levenden onder de doden zijn. We 
zijn vanaf september tot afgelopen kerst nog vaak onder u geweest, maar het is u niet eens gelukt uw hoofd naar 
ons toe te draaien. U heeft het tegengestelde gekozen. 
  
We willen de dringende vraag voorleggen jullie af te vragen welke houding God van jullie vraagt. Hij kent onze 
harten, Hij kent alle overleggingen. Had Hij niet liever gezien dat jullie in al de afgelopen jaren ons gewoon een 
keer gehoor hadden gegeven? Door wat of Wie laten jullie je leiden? (Preek BP3 middagdienst 15 dec 2019) 

 
 We zien ons geconfronteerd met een kerkenraad die helaas nog in de ontkenningsfase zit.

 
De meesten van jullie

 sluiten
 
de ogen voor wat er in de afgelopen jaren is gebeurd en voor wat er momenteel nog steeds gebeurt. Jullie

 sluiten
 
de ogen en jullie houden

 
de oren dicht

 
voor wat ‘niet leuk’ is. Een ander deel van jullie

 
is ronduit 

onbetrouwbaar en geeft er hardop en publiek blijk van ons liever kwijt dan rijk te zijn.
 
Maar wij willen u niet kwijt 

op deze manier. In gesprekken met uw huidige preses hebben we dat al in 2015 aangegeven.
 

 Kansloos -
 
ontwikkelingen

 De ontwikkelingen van de afgelopen maanden en weken zijn ons niet in de koude kleren gaan zitten. Alles 
overziend stellen we vast dat in gesprek gaan met elkaar nu, op dit moment,

 
volkomen kansloos is. Ons voorstel is 

dus hierbij ingetrokken.
 
We schetsen u enkele ontwikkelingen:

 
 Verklaring en taakstelling

 Op geen enkel moment hebben we kunnen bemerken dat de preses of scriba zijn belofte en
 
taakstelling uit de 

verklaring van 6 maart 2019 is nagekomen. De scriba heeft toen verklaard er zorg voor te dragen dat ons dossier 
in zijn volledigheid aan jullie allemaal ter beschikking komt. We stellen bovendien vast dat jullie allemaal op de 
hoogte kunnen zijn van de verklaring, maar dat jullie er gewoon niets mee hebben gedaan. Dat enkelen van u 
aangeven geen toegang te hebben tot het dossier is niet een waarheid, maar een keuze om onwetend te willen 



blijven. Daarnaast heeft u zich gedistantieerd van de casusbeschrijving en een beperkte keus van het feitelijke 
materiaal op de website www.mijnkerkinorde.nl. Dat heeft ons geraakt, omdat u hiermee nogmaals aangeeft 
geen enkele behoefte te hebben aan mogelijke andere invalshoeken om de kwestie te benaderen. Ook dat is een 
bewuste keus om uzelf niet te willen confronteren met de feiten. 
 
Uw oordeel 
Als lid van de kerkenraad zijn jullie allen verantwoordelijk voor de leugens die publiek bij de rechter geponeerd 
zijn. Maar ook, voor de leugens die jullie de gemeente hebben voorgehouden. Die laatste voelen voor ons 
zwaarder, omdat het te midden van degenen die ons lief zijn is gebeurd. De gevolgen hebben we ondervonden. 
Waarom houden jullie toch vast aan het willen bedekken en ontkennen van schriftelijke smaad en laster? 
Waarom noem je  dergelijke afschuwelijke brieven ‘pastoraal’? Wat een doofpot … en wat een veroordeling 
richting ons. Toen in de afgelopen weken bleek dat u achter de inhoud van die brieven staat, was dat ene feit al 
genoeg om het gesprek nog niet aan te kunnen gaan. In de melding aan AP over het datalek heeft u verklaard dat 
er uitsluitend juiste en bij de kerk passende gegevens door u worden verwerkt. Jullie staan dus achter de inhoud 
van die brieven, zoals uit deze melding van het datalek blijkt. Dat maakt het overigens ook ongeloofwaardig dat u 
met ons in gesprek wilt gaan. Waarom zou u spreken met iemand die een karakterstoornis heeft? Waarom zou u 
spreken met iemand over wie door alle organisten is geklaagd dat er geld achterover gedrukt is? Waarom zou u 
spreken met iemand die altijd al manipulatief, heersend en narcistisch is? Waarom zou u spreken met iemand die 
levens op het spel heeft gezet?  
Wij herinneren ons uit de periode waarover deze vaststellingen zijn gedaan geheel andere zaken. We hebben een 
aanmerkelijke bijdrage kunnen leveren aan het opbloeien van muziek tijdens erediensten. We herinneren ons 
mooie diensten waarin jong en oud samenwerkten en God lof gaven. Het spijt ons dat u zich daaraan uitsluitend 
heeft geërgerd, dat hebben we niet geweten. Was daar maar een gesprek over geweest. Dát gesprek wilt u 
echter nog steeds niet aangaan. 
 
Vertrouwen beschaamd 
Nu wij inmiddels enkele documenten hebben doorgenomen die in de kwestie een grote rol spelen, is helaas 
duidelijk dat uw wens tot verzoening al vanaf begin af aan niet oprecht is geweest. U heeft verklaard aan ons en 
aan  de gemeente  dat  de enige  persoonsgegevens  die over  G1 verwerkt  zijn  de informatie  in het 
gemeentegidsje betreft. Uit de stukken (en uitspraak Hof) blijkt het tegengestelde. Hoe kunnen wij uw wens 
tot

 
verzoening dan serieus nemen? U mag van ons nu geen vertrouwen vragen, maar u zult het betrouwbaar 

zijn moeten laten zien in uw opstelling en handelwijze. Het door ons aan u geschonken vertrouwen, zoals we 
dat begin september nog verwoordden, is beschaamd. Beseft u dat ú hierin op enorme achterstand staat? 
 
Pastoraat 
De preses en uw scriba hebben zich tijdens de hoorzitting van augustus jl. ten overstaan van de Autoriteit 
Persoonsgegevens zeer laatdunkend over ons uitgelaten. Dat is kwalijk en het doet zeer. Ze hebben er blijk van 
gegeven geen enkele interesse te hebben in ons als zuster en broeder en in ons lidmaatschap van deze 
gemeente. Ook onze moeite rondom het avondmaal, dat voor ons echt altijd een feest was, hebben jullie geen 
van allen serieus genomen. Onze brieven daarover zijn niet eens op inhoud beantwoord. In de afgelopen 
maanden had u echt werk moeten maken van uw pastorale taak in dezen. Dat is echter niet gedaan. 
 
De tweede kans 
We zien ons genoodzaakt ons voorstel in te trekken. Jullie honorering van ons verzoek (24 december) is vanwege 
de traagheid van reageren en na de acties van de afgelopen weken op geen enkele manier nog serieus te nemen. 
Het gedrag en de daden van de kerkenraad zijn van geheel andere aard dan wat er aan woorden op papier wordt 
gezet. Het was in onze ogen God die ingreep toen bleek dat jullie opnieuw een kans kregen om jullie alsnog aan 
jullie woord te houden, om jullie te verdiepen in de ernst van onze oproep. Daarnaast kreeg jullie ook een tweede 
kans en weken extra tijd om het vonnis naar behoren uit te voeren. Er kon opnieuw worden nagedacht over de 
keuzes die jullie maken. Die kans heeft u echter niet willen benutten.   
 
De niet-juridische weg 

http://www.mijnkerkinorde.nl/


Zoals jullie al jaren kunnen weten, hebben wij van begin af aan aangegeven dat wij verzoening willen, maar dat 
daar openheid en transparantie voor nodig is. De verzoening die wij voor ogen hebben is ook gericht op jullie 
eeuwige welzijn. De verzoening die jullie voor ogen hebben betreft een snelle afhandeling  van het conflict om 
verder gezichtsverlies te voorkomen. We hebben altijd aangedrongen op eerlijke gesprekken. Spreken over 
verzoening en ondertussen ons kapot maken in wat jullie over ons schrijven gaan niet samen. Jullie zijn in jullie 
gedrag uiterst rancuneus en sinds de uitspraak van het Gerechtshof reageert u heel getergd. Uw gedrag is daar 
gecorrigeerd, u heeft al die jaren ten onrechte de over ons verspreide gegevens achtergehouden, maar wij 
hebben geen spijt bij een van jullie gezien of anderszins opgemerkt. Integendeel, tot op de dag van vandaag gaan 
jullie zeer onzorgvuldig met ons om. De acties rondom de uitvoering van het vonnis en uw besluit van 2 
december jl. zijn daar een uitstekend en tegelijk verdrietig voorbeeld van. Het is beschamend en veelzeggend dat 
de scriba ons zelfs opriep om ons aan te sluiten in het begaan van een onjuiste weg van afhandeling van het 
vonnis. Het is ook veelzeggend dat uw advocaat uw belangen niet langer wil behartigen. U bent echter niet gaan 
nadenken. 
 
Het platform www.mijnkerkinorde.nl 
Verder doet het u en ons geen goed als u in de wandelgangen suggereert dat de website erger of hetzelfde zou 
zijn als wat u ons heeft aangedaan. Hierbij enkele belangrijke verschillen op een rijtje. De kerkenraad heeft: 
- smaad en laster verspreid achter onze rug om; 
- smaad en laster tot op de dag van vandaag verborgen willen houden; 
- op geen enkel moment inspraak gegeven op hetgeen door hem werd gesteld en beweerd en werd besloten; 
- ons keihard aangevallen in plaats van beschermd; 
- de anonimiteit doorbroken en ons daarmee geschaad; 
- een afschuwelijk machtsspel gespeeld, waarbij allen die ons lief zijn binnen de gemeente werden afgenomen; 
- het ambtsgeheim van zijn ware betekenis en waarde beroofd;  
- ons nooit toestemming gevraagd om onze gegevens te verwerken of te vernietigen; 
- verklaard dat de smaad en laster juiste kerkelijke gegevens betreft.  
Al deze vaststellingen staan tegenover de werkwijze die M1 hanteert. De helderheid en de transparantie die 
hij aan alle betrokkenen biedt, zou voor u een voorbeeld moeten zijn.  
 
Gegevens kunnen niet gecorrigeerd worden 
Inmiddels heeft u zich al diverse keren uitgelaten over de casusbeschrijving op de website. In aansluiting op wat u 
verklaard heeft bij de rechtbank, het gerechtshof  en bij Autoriteit  Persoonsgegevens , heeft M1 aan ons, als 
de eigenaars van de gegevens, toestemming gevraagd om de casus te verwerken. Die toestemming heeft hij 
gekregen, mits het geanonimiseerd gebeurt. Uw verdere bemoeienis met de website kunt u derhalve staken. 
Nu u namelijk verklaart dat er in het conflictdossier maar sprake is van één betrokkene, dan is dit verder een 
zaak tussen  hem en ons. U heeft daar, u bent slechts  verwerker  namens  een kerkelijk  instituut , nu verder 
niets  meer  mee  te maken . Realiseert  u zich  dat  een  eerdere  transparantie  dit  allemaal  had  kunnen 
voorkomen? Al in november 2017 gaf u aan dat er onjuiste informatie over ons was verspreid op verkeerde 
plaatsen . Wij hebben daar dus duidelijkheid  over gevraagd . We hadden u dan gewoon kunnen vragen om 
gegevens te herzien, te corrigeren of te verwijderen. Dan had het dossier niet meer bestaan. Maar zelfs nu is 
de uitvoering van het vonnis zo belabberd gedaan, dat we een verzoek voor correctie of verwijdering  u niet 
eens kunnen

 
doen toekomen.

 
 

Oproep 
We doen hierbij opnieuw de oproep om jullie te oefenen in eerlijkheid, vraag je af wat onze hemelse Vader van 
ons verlangt. We bidden dat jullie de kracht daartoe van de Heilige Geest mogen ontvangen, dat Hij jullie mag 
helpen in het samen gemeente-in-Christus-zijn. We bidden dat jullie de kracht mogen ontvangen om te stoppen 
met alle mooie woorden die leugens verhullen. Jullie hebben begrippen als ‘verzoening’, ‘kruis van Christus’, 
‘vrede door recht’ en ‘zorgvuldige uitoefening van het ambtswerk’ volledig van hun prachtige bijbelse inhoud 
beroofd.  
 

http://www.mijnkerkinorde.nl/


Soms ontstaat er een situatie waarin sprake is van een soort patstelling. Ruzie in de kerk is echt erg. Nog steeds 
willen wij erin geloven dat individuele kerkenraadsleden aanvankelijk uit waren op vrede. Wel maakte u al bij 
aanvang de keus om zaken achter te houden. Het is uitgelopen op een keus om een aperte leugenaar en 
kwaadspreker te beschermen en u aan te sluiten in hetgeen hij over ons heeft geschreven. U heeft de leugenaar 
macht en aanzien gegeven, u bent hem gevolgd. Hiermee is Gods naam geschaad. Afbraakkrachten en 
machtsspelletjes zullen een rol blijven spelen hier op aarde, zelfs in de kerk.  Als God de boel op slot zet, is daar 
een reden voor. We worden stilgezet omdat we ons moeten verantwoorden. We raken alleen uit de impasse als 
we de ongemakkelijke waarheid onder ogen durven te zien. Ons aanbod om op basis van ongemakkelijke 
waarheden gesprekken met elkaar aan te gaan, is begin deze maand verlopen. We betreuren de door u 
gemaakte keus. 
 

Verantwoording en vergeving 
Weet dat onze wil om ons te verantwoorden en waar nodig excuus te maken en onze wil om jullie te vergeven 
onveranderd blijft. Kom tot inkeer, en ga weg van deze kwalijke weg. Door wie willen we ons laten leiden? 
 
Met vriendelijke broeder- en zustergroet, 
 

  
G8   en  G1  
 

 

 




