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Aan: De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te WP1  
 Ter attentie van de heer KR-S2.3 (scriba)  
 Postbus XXXX 
 WP1  
 
WP1, 12  september 2020  
 
Betreft: mogelijke scenario’s en bezwaar tegen uw besluit van 5 september jl. 
 
Geachte kerkenraad, beste [kerkenraadsleden],  
 
Ik schets u hieronder enkele scenario’s die ik kan bedenken inzake het conflict dat ik inmiddels al enige jaren met u 
heb. Het conflict houdt in dat mijn zienswijze en standpunten over de inhoud van het ambtsgeheim en over de 
invulling van het ambtswerk wezenlijk verschilt van uw zienswijze. Nadenkend over manieren om uit de huidige 
impasse te komen en om verzoening te kunnen bereiken zijn er een aantal scenario’s denkbaar. Die wil ik u 
voorhouden, als volgt: 
 
Scenario 1 
Ik laat al mijn standpunten varen, schik me naar uw wens me te conformeren aan uw zienswijze en besluit gehoor 
te geven aan onder andere de wens van de kerkenraad om mijn website inzake de casus uit de lucht te halen. 
Vervolgens heb ik een gesprek met enkele leden van de kerkenraad waarin men mij vertelt dat ik de website 
definitief moet beëindigen. Over mijn gewetensnood zullen we samen concluderen dat die eigenlijk niet bestaat, 
maar u heeft er wel begrip voor dat ik een moeilijke periode heb meegemaakt. Daarna zal ik schuldbelijdenis doen 
omdat ik volgens u tal van ernstige beschuldigingen, veelal publiekelijk, heb geuit over de kerkenraad en over 
verschillende gemeenteleden. In alle jaren daarna zal ik me bescheiden opstellen, want ik begrijp heel goed dat er 
voor mij geen actieve rol meer valt te vervullen  in de kerk van WP1. Ik vind dat heel moeilijk , maar ik heb 
daar begrip voor, want ik heb de kerk en u als kerkenraad in de ogen van u dan ook te schande gemaakt.  
 
Scenario 2 
Ik verzoek u nogmaals om op inhoud het gesprek met mij aan te gaan over mijn gewetensnood en mijn oproep 
aan u tot bezinning. Ter voorbereiding neem ik nogmaals kennis van uw brieven waarin u mij vertelt dat u vindt dat 
ik ongelijk heb. U neemt op uw beurt kennis van mijn brieven en u legt daar ook de brief van G1 naast om 
uw  kennis  wat  aan  te vullen . Het  gesprek  nemen  we  op en daarvan  wordt  een  verslag  gemaakt  dat 
inhoudelijk  juist is. Daar blijft het uiteraard  niet bij, want het mag u inmiddels  duidelijk  zijn dat er heel veel 
valt recht te zetten. Ik heb er overigens  geen bezwaar tegen als er voor dit gesprek een in overleg gekozen 
onafhankelijke gespreksleider wordt aangesteld. 
 
Scenario 3 
U en/of ik gaan  de gang van  zaken  in de GKV  te WP 1 voorleggen  aan  een  daartoe  bevoegde en 
gekwalificeerde instantie. Dit betreft bv. de wijze van procesgang inzake het nemen van besluiten, het wel of 
niet  uitvoeren  van  besluiten  en  het  niet  behandelen  van  bezwaren . Daarnaast  betreft  het  ook  het 
ambtsgeheim en ook het afleggen van valse verklaringen. Ook mijn handelen zal dan voorgelegd worden aan 
deze

 
bevoegde

 
en gekwalificeerde instantie . Die  instantie  zal buitenkerkelijk  gezocht  worden , aangezien 

kerkelijke instanties
 

en de kerkelijke rechtspraak het feitelijk handelen (doen of nalaten) van 
kerkenraad (sleden ) niet beoordelen . Het kerkrecht  is daar namelijk  niet voor geschikt  (zie ook de recente 
uitspraak van de hoogste instantie binnen het kerkverband van de GKV, de Generale Synode d.d. 12 februari 
20201.

  
 
 

 
1 Onlangs nam de Generale Synode GKV nog een besluit waaruit dit werd bevestigd. In het besluit van 12 februari 2020 overweegt de synode bij 
r.o. VI.2: […] Een besluit vormt de basis voor en de ingang tot de kerkelijke rechtspraak. Het feitelijk handelen van de kerkenraad – het doen 
of nalaten – op zich kan binnen de kerkelijke rechtspraak daarom niet aan de orde komen [..]. 
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Ik wil u voor de door u te maken afwegingen nog enkele zaken onder de aandacht brengen, als volgt: 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor deze brief vormt in hoofdzaak uw besluit van 5 september jl. waarin de scriba mij namens het 
moderamen per email (en daarna telefonisch) een verbod om piano te spelen oplegde. Zie bijlage 1. Ik stel vast dat 
u mij daarmee een tuchtmaatregel heeft opgelegd, bovendien onder valse voorwendselen. Uw in de email 
weergegeven argumentatie deugt niet, want in dat geval zouden gemeenteleden mij moeten hebben benaderd 
over het feit dat ook zij het niet gepast vinden dat ik speel. Het tegendeel is echter waar, ook op de bewuste zondag 
6 september jl. hebben meerdere gemeenteleden gezegd het fijn te vinden me weer te zien in de kerk met daaraan 
gekoppeld de uitnodiging (!) dat ze het fijn zouden vinden juist als ik weer zou spelen. Er zijn, behoudens u als 
kerkenraad, geen gemeenteleden geweest die mij hebben gemeld mij als feestbederver van de belijdenisdienst te 
zien. Als die gemeenteleden er daadwerkelijk zouden zijn, dan had u ze er op moeten wijzen dat ze mij daarop 
moeten aanspreken.  Ik heb zondag 6 september jl. mogen ervaren dat de gemeente zich hartelijk en uitnodigend 
naar mij heeft opgesteld, en DAT is precies wat kerk zijn is en ons verbindt in Christus. Uw manier van 
besluitvorming is niet conform de kerkorde. Het moderamen heeft geen enkele bevoegdheid om besluiten te 
nemen, het moderamen is slechts een commissie van de kerkenraad die voorbereidend werk kan uitvoeren. De 
kerkenraad was op 5 september jl. onwetend van dit besluit, getuige mijn telefoongesprek met KR29 op die 
avond .  Uit de door mij ontvangen  email  van uw scriba  d.d. 5 september  kan ik zelfs  niet afleiden  dat het 
moderamen  betrokken  is geweest in deze  communicatie . Een  tuchtmaatregel  kan  alleen  maar  worden 
opgelegd  als de kerkenraad  ook heeft  voldaan  aan de voorgeschreven  regel  dat hierover  wel de nodige  (
vermaan )gesprekken  gevoerd  zijn . U kan  mij  ten  slotte  pas  iets  verbieden  nadat er al zwart  op wit  is 
gecommuniceerd  over tucht. Ten slotte is het maar zeer de vraag of deze maatregel  kan worden geschaard 
onder de middelen om mij weer terug in de kerk te krijgen, hetgeen toch het doel van tuchtuitoefening  zou 
moeten zijn. Ik stel dan ook vast dat uw besluit is gebaseerd op het feit dat u en ik van mening verschillen en 
dat u de macht heeft

 
en heeft gebruikt

 
om mij dat te laten voelen nu ik mij niet schik  naar uw wil. En dat is u 

gelukt, dat moet ik u nageven . U heeft mij in het hart geraakt  en diep gekwetst  met dit besluit . Kortom, u 
heeft de macht om mij,

 
aan wie u het gesprek weigert, tot een tweederangs kerklid te maken. Immers, het is 

mij  niet  langer  toegestaan  een  actieve  rol  te vervullen  in WP 1 zolang  ik mij  niet  schik naar  uw  wil . Ik 
veronderstel dat ik ‘blij’ zou moeten zijn dat ik überhaupt de kerk nog mag bezoeken? 
 
Gewetensnood 
De mogelijke precedentwerking van de manier waarop u met het ambtsgeheim omgaat, kan grote en schadelijke 
gevolgen hebben. Dat is een van de redenen waarom ik u nogmaals kort wil schetsen wat mij bezig houdt en 
waarom ik mij ook heel erg zorgen maak over de verantwoordelijkheid die u heeft genomen en waarvoor u 
aansprakelijk gehouden moet worden. In de afgelopen jaren heb ik – vanaf dag 1 betrokken – moeten meemaken 
hoe gemeenteleden zijn geïsoleerd, hoe ze zijn belasterd, hoe ze zijn behandeld en onwetend zijn gehouden over 
wat er over hen aan beschadigde brieven zijn geschreven door zelfs (voormalig) kerkenraadsleden. Mijn 
gewetensnood heb ik bv. al schriftelijk duidelijk gemaakt op de volgende data: 
 

Datum    Inhoudsindicatie 
151124 Ik maak mijn gewetensnood kenbaar en beschrijf hoe er steeds opnieuw buiten betrokkenen om 

op een schadelijke manier geschreven en gesproken wordt; 
151231  Ik reageer op brief 151219 van uw preses en ik maak ernstig bezwaar tegen de wijze waarop hij 

handelt, maar ook tegen de wijze waarop de kerkenraad steeds opnieuw niet ingrijpt. Mijn 
gewetensnood is voelbaar en tastbaar in deze brief; 

160313  Ik geef nogmaals mijn zorg aan over de wijze waarop er informatie aan de kerkenraad wordt 
verstrekt. Deze informatieverstrekking doet geen recht aan de feiten; 

161027  Ik meld in het moderamen dat ik tijdelijk mijn taken neerleg uit gewetensnood 
161029   Ik leg mijn taken neer vanwege de gewetensnood waarin ik verkeer; 
161111  Ik dien een bezwaar in tegen besluiten die u heeft genomen; 
170330  Ik laat de diaconie weten dat de kerkenraad mij in gewetensnood brengt; 
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170328  Ik laat de kerkenraad weten bezwaar te hebben tegen de wijze waarop opnieuw kwalijke zaken 
onbespreekbaar blijken te zijn; 

170624  Ik meld me bij het college van visitatoren uit gewetensnood over uw handelen; 
171107  Ik meld me met mijn gewetensnood aan bij de ICG, er wordt mij een onderzoek toegezegd op 

voorwaarde dat de KR dit toestaat 
180524  Ik verklaar bij de Rechtbank Rotterdam dat u mij gedwongen heeft om geheimhouding te 

betrachten en dat ik het met die geheimhouding niet eens ben, maar me er nog wel aan houd; 
180529  Ik lever een overzicht van de belangrijkste communicatie inzake het conflictdossier aan, met 

daarbij opnieuw de verklaring dat ik ernstig bezwaar maak tegen uw handelwijze; 
181122  In reactie op uw opdracht om stukken te vernietigen beschrijf ik beargumenteerd waarom dit 

niet kan. Uw enige reactie op 190116 is dat u het niet met me eens bent. 
190306  Ik overhandig mijn conflictdossier aan uw scriba bij hem thuis waarbij ik duidelijk maak dat ik in 

gewetensnood verkeer. 
190715   Aan de voltallige KR maak ik duidelijk in gewetensnood te zijn gekomen, hoe ik mijn nood aan 

deskundigen heb voorgelegd en welke besluiten ik vervolgens heb genomen; U reageert pas in 
september, maar het is geen inhoudelijke reactie 

190809  U doorbreekt de anonimiteit en verklaart aan het Nederlands Dagblad dat er geen sprake zou 
zijn van smaad en laster, hetgeen mijn gewetensnood alleen maar groter maakt; 

191015  In een gesprek met de scriba en wijkouderling blijkt dat de wijkouderling níet op de hoogte is 
van wat er speelt. De toezegging dat er een door de kerkenraad vastgesteld gespreksverslag 
wordt gemaakt , wordt niet nagekomen. 

200125  Ik doe een scherpe en indringende oproep aan u om uw oneerlijke wijze van handelen bloot te 
leggen en om de doofpot te openen; 

 

U heeft het echter naast u neergelegd en u heeft geprobeerd de boel te sussen door te doen alsóf er verzoening 
zou zijn. Echter, bijbelse verzoening is niet mogelijk als u ondertussen gewoon doorgaat met het achterhouden van 
cruciale informatie, met het schetsen van een onjuiste en onvolledige  voorstelling van zaken aan de gemeente, 
met het niet erkennen van iemands gewone burgerrechten, met het afleggen van valse verklaringen en met 
tegelijkertijd élke vorm van gesprek afwijzen. Ik heb veelvuldig bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop u spreekt 
over verzoening, terwijl u nog steeds probeert het deksel nog stevig op de doofpot te houden door níet transparant 
te zijn. Met mijn bezwaren is domweg niets gedaan, u heeft zelfs gesteld dat nog maar eens moest blijken dat het 
om gewetensnood zou gaan. Alsof u voor mij überhaupt kán uitmaken of er sprake is van gewetensnood. Zijn ook 
mijn gedachten van u?  
 
Gesprek onmogelijk gemaakt 
Uitnodigingen voor gesprekken afgeslagen; veroorzaakt ernstige gewetensnood ipv verzoening; wat heeft KR 
eigenlijk bijgedragen aan verzoening? In de afgelopen jaren heb ik vele malen geprobeerd met u in gesprek te 
komen over wat mij in gewetensnood heeft gebracht. Op precies álle verzoeken daaromtrent heeft u afwijzend 
gereageerd. Een greep uit mijn verzoeken en uitnodigingen volgt hier: 
 
Datum    Inhoudsindicatie 
161216   Ik reageer op uw excuus en geef aan open te staan voor een transparant gesprek 
170922  Uit het gespreksverslag met de visitatoren blijkt hoe ik open sta voor een gesprek, op de bijbelse  
                   voorwaarde dat er deze keer transparante gesprekken zullen plaatsvinden; 
180303   Ik laat de KR weten open te staan voor transparante gesprekken onder begeleiding; 
180828   Ik laat u en de gemeente weten graag in gesprek met u te gaan op een transparante wijze en 

onder begeleiding; 
190523   Ik doe u een verzoek om ook mijn kant van het verhaal met de leden van de KR te mogen delen. 

U besluit dit verzoek af te wijzen. 
190618   Ik vraag u om uw afwijzingsbesluit te heroverwegen. Opnieuw wijst u een gesprek af. 
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190802   In een brief aan de kerkenraden van de GKV beschrijf ik hoe ik in gewetensnood ben gekomen. 
Ook u ontvangt deze brief en ik heb u erop gewezen dat het mij ernst is. U gaat niet met mij in 
gesprek. 

200115   U veroordeelt mij en mijn handelen scherp, u gaat niet met mij in gesprek; 
200207   Ik leg de preses voor dat ik graag in gesprek met hem kom alvorens ik overga tot het nemen van 

besluiten. De preses weigert een gesprek. 
 
Een gesprek op inhoud was en is nog steeds niet mogelijk. U heeft me door alle afwijzingen en na heel veel geduld 
met u, genoopt tot het vragen van advies aan theologen, aan kerkrechtdeskundigen en aan kerkelijke juristen. 
Daardoor is mij duidelijk geworden dat het ambtsgeheim er is om kerkleden te beschermen en niet om ze kwaad 
aan te doen. Voorts is me duidelijk geworden dat ik in de eerste plaats verantwoording aan mijn hemelse Vader 
moet afleggen en dat die verantwoordelijkheid vele malen groter is dan de verantwoording die ik jegens u heb te 
nemen. Ik meen dat ik mijn verantwoordelijkheid jegens u al jarenlang genomen heb.  
 
Verklaringen 
Op 6 maart 2019 heeft de functionaris gegevensbescherming, tevens uw scriba, namens de kerkenraad een 
verklaring getekend bij het in ontvangst nemen van alle documenten die ik in mijn bezit heb in de kwestie tussen u 
en G1  en waar ik ook deel van uitmaak. Deze verklaring voeg ik dan ook als bijlage 2 toe. Vanaf het moment 
dat duidelijk werd dat juist déze verklaring een grote speelde tijdens de zitting bij het gerechtshof (mei 2019), 
bespeur  ik echter een vorm van mogelijke  rancune bij u c.q. uw scriba. U neemt het mij zeer kwalijk dat u 
zélf deze verklaring  heeft  getekend  en dat het niet langer  houdbaar  was dat u (zelfs nog ter zitting  in mei 
2019) nog steeds verklaarde niet over documenten  te beschikken. Tijdens de zitting heeft u ook verteld dat 
het archief  te vergelijken  was met een digitale  schoenendoos , er zou vrijwel  niets  in terug  te vinden  zijn. 
Maar  ook  op dit punt  gaf  de verklaring  volstrekte  duidelijkheid . Hoewel  ik er begrip  voor  heb dat  dit u 
dwarszit , is het misschien  beter  om u af te vragen  waarom  u niet  heeft  geprobeerd  te ‘winnen ’ op een 
eerlijke manier in plaats van het afleggen van valse verklaringen . Wat zou een rechter er nu van vinden als 
heel  eenvoudig  kan  worden  aangetoond  dat  u niet  1x, niet  2x, niet  3x, maar  vele  malen  meer  valse 
verklaringen  heeft  afgelegd ? Sinds  de datum  van  de zitting  is uw houding  veranderd  van  oppervlakkige 
vriendelijkheid  en onverschilligheid  naar openlijke  vijandigheid  en veroordeling  van mijn handelen . U sluit 
brieven steeds af met het oordeel aan God te laten, maar steevast is dat pas nadat u mij en mijn handelen al 
veroordeeld hebt.

 
 Is de kerk van u als kerkenraad? 

 
Is uw ambt een dienend ambt of een heersend ambt? 

 
Afwegingen inzake de scenario’s 
Als u zich  veilig  voelt  bij scenario  1, houdt  dit in dat  u daarmee  bevestigt dat  er in GKV  WP1 maar  één 
mening mag bestaan over de inhoud van het ambtsgeheim  en over de invulling van het ambt. Uw mening. 
Het gesprek daarover wordt pas aangegaan als ik mij eerst naar die mening heb geschikt. Bij scenario 1 is er 
slechts  plaats  voor uw mening  en stelt u zich als machthebber  op om van mij een tweederangs  kerklid  te 
maken door uw besluit

 
van 5 september  jl. Overigens blijft het ook nog maar de vraag of er überhaupt  een 

gesprek  op gang zou kunnen  komen als ik voldoe  aan al uw voorwaarden . Ik heb de overtuiging  van niet. 
Juist 

 
het vooraf moeten  inwilligen  van uw eisen laat zien dat u niet openstaat  voor een andere mening  én 

dat u geen boodschap
 

heeft  aan mijn gewetensbezwaren .
 

Aangezien  u mij al meerdere  keren  heeft  laten 
weten  bij  monde  van  uw  preses  en  bij  monde  van  uw  scriba  (dagbladen ND  en  RD en  Autoriteit 
Persoonsgegevens) dat u mijn gewetensnood niet serieus neemt, wijs ik op voorhand scenario 1 af.  
 
Scenario 2 betreft de nieuwe kans die u als kerkenraad krijgt en waartoe ik u van harte uitnodig. G1 heeft 
aan u dezelfde kans meermalen geboden. Het is mijn gebed dat u hiermee niet lichtvaardig omgaat.  
 
Scenario 3 is niet een scenario waar ik naar uitzie, maar is wél het scenario dat steeds dichterbij komt.  
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Transparantie en eerlijkheid  
Dat brengt me ook bij het punt waar het mij inmiddels al jaren over gaat. Van u als kerkenraad (ambtsdragers!) 
mag worden verwacht dat u eerlijk bent en dat u dat juist niet als een onredelijke eis van de ander uitlegt. Het is in 
feite te gek voor woorden dat u er álles aan doet om maar niet eerlijk te hoeven zijn. Het omzien naar degenen die 
onder deze oneerlijkheid te lijden hebben, is afwezig. Er is minachting en veroordeling voor degenen die met 
ontzettend veel geduld u al jaren tot eerlijkheid proberen te bewegen. Bijbelse verzoening richt zich op de ander, 
lees  mijn  eerdere  brieven , lees  ook  de brieven  van  G8 en G1  en vraag  u af of de ‘voorwaarde ’ voor 
transparantie  nog langer uw minachting  en veroordeling  verdient . Het gaat immers  ook om uw welzijn . In 
een van uw laatste brieven geeft u aan het gesprek te willen, maar tegelijkertijd houdt u documenten achter. 
Denk eens na over de dubbele houding die daaruit spreekt. Ook dit is geen beschuldiging , dit is een oproep 
tot bezinning . Ik val u niet persoonlijk aan, ik blijf u echter wel wijzen op uw verantwoordelijkheid  en ik wil 
dat u daarop aanspreekbaar bent. 
 
Wat is nodig: 

• Van u verwacht ik een herziening van uw besluit van 5 september jl. waarbij zowel de procesgang als de 
inhoud wordt betrokken; 

• Daar u reeds de gemeente heeft betrokken in uw besluit, verwacht ik dat de herziene besluittekst in 
overleg met mij ook kenbaar wordt gemaakt aan de gemeente; 

• Uiterlijk zes weken na datum dagtekening van deze brief (dus uiterlijk per 24 oktober as.) ontvang ik van u 
een schriftelijke reactie met een keuze voor een scenario.  

 
Slot 
U kunt opnieuw de keus maken om deze brief op uw gebruikelijke manier te interpreteren. Een waarschuwing 
wordt dan als dreigen uitgelegd en een oproep tot bezinning om terug te komen van de huidige heilloze weg wordt 
uitgelegd als een beschuldiging. Dat is niet moeilijk als je gewoon wat zinsdelen uit hun verband trekt of als het 
lezen van deze brief al start met een vooroordeel. Toch blijft het mijn christelijke plicht als medebroeder om u daar 
op te blijven wijzen.  
 
Ik hoop en bid dat u deze keer een andere keus maakt en dat er voor u meer opties te bespreken zijn dan uitsluitend 
scenario 1. Ik hoop en bid dat u uw beslissing zorgvuldig en met een zuiver geweten kunt en zult nemen. Daartoe 
wens ik u de rust, de moed, de wijsheid en zegen van uw en mijn God toe. 
 
Met broedergroet, 
 
 

 

 
 
M1  
WA3  
WP1  
 
PS: Een kopie van deze brief is verzonden aan het college van visitatoren van de classis WP1-WP2  en aan 
de  Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing.  
 
Bijlagen: 
1:   200905 - Scriba stuurt mij uw besluit d.d. 5 september jl. 
2:   190306 - Getekende verklaring bij overhandiging dossier M1  aan scriba  




