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AAN:   Kerkenraad van de GKV te WP2  
             (Per email: scriba@wp2.gkv.nl) 
 
WP1, 13 januari 2021 
 

BETREFT: Uitnodiging 

 
Geachte leden van de kerkenraad van de GKV te WP2, 
 
Introductie Mijn Kerk In Orde 
Het platform Mijn Kerk In Orde stelt zich ten doel om machtsmisbruik binnen de GKV in kaart te brengen en waar 
mogelijk ook te voorkomen. Het platform doet dit onder andere door met betrokkenen in gesprek te gaan en waar 
mogelijk te bemiddelen in verstoorde verhoudingen tussen (veelal) kerkenraden en gemeenteleden. Daarnaast 
brengt het platform het bestaan van machtsmisbruik onder de aandacht bij deputaatschappen en de Generale 
Synode binnen GKV en NGK. Meer informatie over de doelstelling en de werkwijze van het platform kunt u vinden 
op de welkomstpagina van de website www.mijnkerkinorde.nl . 
 
Aanleiding 
In 2020 is het platform Mijn Kerk in Orde benaderd door br. G1, voormalig broeder uit uw gemeente. Er heeft een 
gesprek plaatsgevonden tussen broeder G1 en de redactie van het platform. Daarna heeft de redactie 
bronmateriaal (correspondentie) ontvangen, hetgeen het verhaal van broeder G1 ondersteunt.   
 
Verloop 
De redactie heeft besloten om op haar website op basis van het aangeleverde materiaal journalistiek verslag te doen 
van de casus zoals die zich in uw gemeente heeft afgespeeld/nog afspeelt. De casus geeft namelijk genoeg 
aanleiding voor het vermoeden van machtsmisbruik. Recent is het verslag dan ook geplaatst op de website 
www.mijnkerkinorde.nl. De privacybelangen van betrokkenen in deze casus zijn door het platform hierbij volledig 
in acht genomen door persoonsgegevens en naar personen te herleiden informatie te anonimiseren, omdat deze 
gevoelige informatie kan bevatten. Het ligt ook niet in de bedoeling van het platform dat er mensen worden 
beschadigd. Tegelijk wordt er wel gestreefd naar transparante en verifieerbare informatieverstrekking die vanwege 
de doelstelling van het platform nodig is. Om die reden zal vanaf 20 januari 2021 ter onderbouwing van de casus de 
correspondentie in geanonimiseerde vorm gepubliceerd worden. 
 
Uitnodiging 
De redactie is zich er goed van bewust dat het aangeleverde bronmateriaal op onderdelen mogelijk niet volledig is. 
In het kader van hoor een wederhoor willen we u, als direct betrokkene in deze casus, in de gelegenheid stellen om 
aanvullende informatie en bronmateriaal aan te leveren.  
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U wordt om die reden dan ook uitgenodigd om het gesprek aan te gaan met de redactie en om waar nodig 
eventuele omissies en/of fouten in het bronmateriaal en de verslaglegging op de website kenbaar te maken. De 
redactie is van harte bereid om naar WP2 te komen voor een gesprek met u als kerkenraad om ook kennis te nemen 
van uw weergave van de casus. 
 
Is herstel van verhoudingen gewenst? 
Inmiddels heeft al hetgeen er gebeurd is zijn weerslag gehad op betrokkenen. Toch wil het platform u van harte 
uitnodigen en de mogelijkheid bieden om alsnog met ons en met br. G1 in gesprek te komen. Indien u van ons 
aanbod gebruik wenst te maken horen we dat graag van u. 
 
We zien uw reactie op deze brief graag binnen drie weken tegemoet. 
 
Met broeder- en zustergroet, 
 

 

 

M1      M2 

 

 
Verwijzingen website: 
De casus te WP2 - Casus WP2  
Doelstelling van het platform - www.mijnkerkinorde.nl  
Mogelijkheden die het platform biedt - Reglement MKIO  

 

http://www.mijnkerkinorde.nl/casus-wp2/
http://www.mijnkerkinorde.nl/
https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2020/02/200101-Reglement-MKIO.pdf



