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Onderwerp: Opvragen besluiten en gronden 

 

Geachte kerkenraad, 

Op 13-1-2021 stuurde het platform “Mijn kerk in orde” (MKIO) aan u, de kerkenraad van de 
GKV te WP2,  een verzoek om in gesprek te kunnen komen met mij  i.v.m.  het  vermoeden  van 
kerkelijk machtsmisbruik  ten tijde van problemen in mijn huwelijk  en gezin. De intentie van 
MKIO en mijzelf  was dit middels  een gezamenlijk  en verzoenend  gesprek  binnen  kerkelijke 
kaders te bespreken en dit gesprek vooral ook op een liefdevolle christelijke wijze te voeren.  

De schriftelijke reactie van de kerkenraad op 9-2-2021 aan MKIO en de reactie van MKIO 
daarop in een brief op 19-2-2021 aan de kerkenraad was voor KR3  (bestuursraad ) en 
KR4  (kerkenraad)  blijkbaar uiteindelijk  toch aanleiding om        -
 

zes weken
 

na MKIO’s
 

eerste brief
 

-
 contact met mij te zoeken  op 20-2-2021. Na “een gemist gesprek” en ingesproken voicemail 

door KR4  verliep  het verdere  contact  via whatsapp . Het  broederlijke  (en overigens  fijne) 
contact  stopte  net zo snel als het begon  toen ik bleef  vasthouden

 
aan mijn

 
wens -

 
en

 kerkelijk  recht  -  dat ik me in een gesprek  sowieso  wilde  laten  bijstaan
 

door  derden
 

(en in 
ieder geval met MKIO  er bij).  

Op 7-4-2021 stuurt MKIO opnieuw een brief aan de kerkenraad. Het bleef namelijk ondanks 
de uitgesproken intenties en mijn openhartigheid via Whatsapp naar KR3 en KR4 toe, lang stil 
vanuit  de GKV WP2. Reden voor KR4 mij desgevraagd  te antwoorden  dat het KR3 door de 
drukte met talstelling  even aan tijd ontbrak.  

Op 27-4-2021 wordt gesteld door KR4 via Whatsapp dat de kerkenraad besloten heeft dat (
en ondanks 3 duidelijke brieven van MKIO) MKIO toch niet bij een gesprek aanwezig mag zijn
.

  

Op 28-4-2021  reageer  ik
 

hierop  en vervolgens  vraag  ik op 5 mei  2021  via whatsapp  aan 
KR3 en KR4 de desbetreffende

 
kerkenraadsbesluiten en gronden

 
voor die besluitvorming

 
aan 

mij te sturen. Tot op heden heb ik nog geen besluiten en/of
 

gronden mogen ontvangen.
 

Op maandag 17-5-2021 krijg ik -
 
na bijna 3 maanden

 
complete stilte

 
van KR3

 
en nota bene 

enkele uren voor een kerkenraadsvergadering
 
-
 
een eerste reactie

 
via Whatsapp van KR3. Hij 

geeft aan te proberen de komende week contact op te nemen.
  



Het is nu zaterdag 22 mei 2021.  Dat er aan de app van KR3 van 17-5-2021 geen vervolg is 
gegeven bevestigt mijn vermoeden dat het machtsspel nog gewoon verder doorgaat. Was dit 
appje slechts bedoeld om aan “de vergadering” te kunnen meedelen dat we volop in gesprek 
waren?  

Blijkbaar heeft het uit de wind houden van de verantwoordelijke kerkenraad uit 2018/2019 
en/of predikant hogere prioriteit dan het willen meewerken aan bijbelse verzoening. De 
kerkenraad kan tegen de kerkelijke rechten in blijkbaar zelf besluiten mij het recht op bijstand 
te ontnemen door mij - als blokkerende voorwaarde voor een gesprek - op te leggen wie mijn 
gesprekspartners mogen zijn.   

Ik wil - als rechtstreeks belanghebbende - de kerkenraad nogmaals verzoeken alle genomen 
kerkenraadsbesluiten vanaf januari 2021 tot op heden en bijbehorende overwegingen en 
gronden -  welke direct of indirect betrekking op mij hebben - binnen 5 werkdagen na 
dagtekening van deze brief schriftelijk aan mij te verstrekken.  

Mocht de kerkenraad besluiten om niet aan mijn verzoek te voldoen, dan ontvang ik graag de 
schriftelijke motivatie en onderbouwing van dat besluit binnen de hierboven genoemde 
termijn.  

Wellicht ten overvloede wijs ik de kerkenraad er nog op dat het niet (tijdig) reageren op mijn 
verzoek eveneens beschouwd kan worden als een besluit. 

 

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.   

 

In afwachting van uw berichtgeving, 

met vriendelijke christenbroederlijke groet, 

 

G1  

 

 

  

 

 




