
 

 
 

 
 
 

WP1, 9  april  2020  
 

 
Geachte broeder M1,  
 

 
Uw brief van 25 januari 2020 hebben we ontvangen. We hebben tijd genomen 

om een en ander te laten bezinken.  
In dit schrijven willen we eerst ingaan op uw reactie op de drie door ons 
genoemde punten (cf ons schrijven van 15/01/2020).  

Daarna doen wij een dringende oproep aan u om vrede te zoeken.  
 

Overhandigen kerkenraadsdocumenten 
Wat betreft ons onderdeel a (overhandigen kerkenraadsdocumenten aan br. en 

zr. G8 en G1) concluderen wij dat u zich niet kunt vinden in ons 
beargumenteerde standpunt. U heeft ons echter in het geheel niet overtuigd 
van de juistheid van uw handelwijze in dezen en daarom blijven wij bij ons 

standpunt. 
 

Openbaar maken kerkenraadsdocumenten 
De samenvatting van uw handelen inzake onderdeel b (het openbaar maken van 
kerkenraadsdocumenten) noopt ons tot een inhoudelijke reactie. 

 
1. Uw opmerking dat de documenten uit uw persoonlijk dossier komen, is 

niet relevant, tenzij u daarmee bedoelt dat u autonoom met deze 
documenten kunt doen en laten wat u wilt. Met betrekking tot de 
documenten hebben wij altijd aangegeven dat de kerkordelijke 

geheimhoudingsbepaling van toepassing is op de documenten die u uit 
hoofde van uw lidmaatschap van het moderamen heeft ontvangen. Voor 

documenten die op andere wijze in uw bezit zijn gekomen, geldt uw 
persoonlijke verantwoordelijkheid. 

 

2. U stelt dat de onderhavige documenten op uw website zijn geanonimiseerd 
en verwijst daarvoor naar de richtlijnen die rechtbanken hanteren bij het 

publiceren van uitspraken. Die verwijzing is hier niet juist. U dient voor de 
van toepassing zijnde privacyaspecten de AVG te raadplegen waarvan de 
eerste overweging is dat ‘de bescherming van natuurlijke personen bij de 

verwerking van persoonsgegevens een grondrecht is’. In artikel 4, onder 
5, wordt een definitie gegeven van ‘pseudonimisering’. Dat is namelijk wat 

u doet, althans beoogt te doen: alle namen zijn vervangen door 
andersoortige aanduidingen. Wij schrijven ‘beoogt te doen’ want u past de 
pseudonimisering niet correct toe. Immers de definitie in dit artikel zegt 

dat dit zodanig dient te geschieden ‘dat de persoonsgegevens niet meer 
aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er 

aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens 
apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen 



worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan 

een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden 
gekoppeld’. In overweging 26 AVG wordt dit nader toegelicht. Daar wordt 

ook ingegaan op het anonimiseren van persoonsgegevens, wat in het 
kader van de AVG inhoudt dat persoonsgegevens zodanig anoniem zijn 
gemaakt dat betrokkene op geen enkele wijze identificeerbaar is. Het 

behoeft nauwelijks betoog dat uw zogenoemde anonimisering hieraan niet 
voldoet. Immers veel van de pseudoniemen die u hanteert zijn zeer 

eenvoudig te herleiden tot natuurlijke personen. Onze stelling dat u met 
het publiceren van tal van documenten zonder aan betrokkenen daarvoor 
toestemming te hebben gevraagd de privacyrechten van vele derden 

schendt, blijft dan ook recht overeind.  
 

3. Wat u schrijft over het feit dat wij van mening zouden zijn dat er slechts 
sprake is van één betrokkene ontgaat ons in het geheel. Er is een 
langdurige kwestie tussen de kerkenraad en een gemeentelid. Een 

gerechtelijke procedure is aangespannen door dit ene gemeentelid. Met u 
hebben wij inmiddels vanaf medio 2019 ook een kwestie, een andere, 

zoals uit de voorliggende correspondentie mag blijken. En met het 
publiceren van kerkenraadsdocumenten heeft u de belangen van veel in 

die documenten genoemde personen geschaad en hen tot betrokkenen 
gemaakt.  

 

Wij herhalen dan ook onze oproep om de betreffende kerkenraadsdocumenten te 
verwijderen van uw website. 

 
Christelijke omgangsvormen 
Uw reactie op onderdeel c stemt ons nog het meest droef. Waar wij de vinger 

leggen bij uw publiek gemaakte zware oordelen over personen, niet passend bij 
de manier waarop we in de christelijke gemeente met elkaar om dienen te gaan 

(liefdegebod, Matt. 22), beroept u zich op de vrijheid van meningsuiting. Ook op 
dit onderdeel handhaven wij onze oproep aan u. 
 

Algemene reflectie  
Wat we waarnemen is dat uw brieven steeds heftiger worden qua inhoud en 

toon. Onze reactie om bepaalde ernstige beschuldigingen terug te nemen (brief 
d.d. 15 januari 2020) leidt tot alleen maar nog ernstigere beschuldigingen van 
uw kant.  

Wij roepen u op samen met ons vrede te zoeken. Vrede die, als het niet anders 
kan, kan ontstaan door verschil van inzicht in Gods handen te leggen.  

U zegt als broeder te schrijven maar ook als wij ons uiterste best doen, zien we 
niet hoe uw taal en toon vallen te herleiden tot wat het evangelie zegt over de 
christelijke omgang met elkaar. 

U daagt ons uit om met maatregelen tegen u te komen. Zo maakt u er een spel 
van. Wij willen dat spel niet meespelen. Wij willen de Heer dienen in de taak die 

Hij ons geeft. 
 
Oproep 

U hebt in de gemeente de Heer gediend. Op zoveel manieren hebt u zich ingezet. 
Hoe kunt u zo van dit pad zijn afgedwaald? We kunnen er niet bij. We vinden dit 

intens verdrietig. Voor u en de uwen allereerst, maar net zo goed voor heel de 
gemeente. Ons gebed is dat u tot bezinning komt. Wat is er mooier en beter dan 



de strijdbijl te begraven en in plaats daarvan de goede strijd te strijden? We 

doen een beroep op Gods trouw en goedheid voor ieder van ons.  
En daarom doen we ook een beroep op u om uw verantwoordelijkheid te nemen 

en uw gedrag en houding te veranderen. 
 
 

Met christelijke groet, 
namens de kerkenraad, 

 
 
KR-S2.3, scriba 2  

 
 




