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WP2, 7 juni 2021  

 

Geachte leden van de classis regio WP2, 

Vorige week ontving ik per post een brief (zie bijgevoegde bijlage) van u welke mij enorm heeft 

verbaasd en bij mij bovendien erg slecht is gevallen. Ik concludeer dat u de kerkrechtelijke procedures 

van bezwaar welke u mij voorhoudt, zelf niet goed doorgrondt of in ieder geval nu onjuist toepast. 

Op geen enkel moment heb ik bij u aangeklopt en ik hoop van harte dat dit ook niet alsnog nodig is. 

Terwijl ik al bijna een half jaar bezig ben met het komen tot een eerlijk openhartig en verzoenend 

gesprek met mijn voormalige kerkenraad van de GKV WP2 vanwege “heel veel narigheid”  sinds eind 

2018, heeft u zich hier ongevraagd en voortijdig in gemengd.  

Tot op heden heb ik nog geen van de over mij genomen besluiten mogen ontvangen van de kerkenraad 

van de GKV WP2 en is het voor mij derhalve dan nu ook nog niet  mogelijk om  bezwaar te maken.  

Die weg om besluiten en gronden te krijgen ben ik nog aan het bewandelen en u houdt die mij “uit het 

niets” nu al voor, terwijl allerlei procedures nog niet eens van toepassing zijn. Pas op 14 juni 

aanstaande besluit de kerkenraad of deze, aan mijn verzoek tot het vertrekken van besluiten en 

bijbehorende gronden, mij hierin tegemoetkomt.  

Ik ben vrij goed bekend met het kerkelijk gebeuren en ik weet zonder uw brief ook wel dat ik daarna 

nog de weg van bezwaar kan gaan en dat ik eventueel pas daarna bij u kan aankloppen. Daar werd ik 

door “het Meldpunt (seksueel) Misbruik” ook al eens op gewezen in een eerder stadium. En dit is ook 

een bijna onmogelijke weg voor iemand die al jarenlang verstoken is van enige vorm van pastoraat 

vanuit zijn kerk. Daarbij  en bovendien  ben ik door de kerk van WP2  indertijd  ook nog eens dermate 

zwaar belasterd,  waardoor ik uiteindelijk  de kerk van WP2 noodgedwongen moest verlaten. 

 
Ook werd mij recentelijk overduidelijk dat de kerkenraadsbesluiten van het afgelopen half jaar

 

voor 

 “vertrouwelijk”

 

zijn gehouden, hetgeen volgens de preses inhoudt dat de kerkenraad er nog steeds 

niet in gekend is.

 
Ik hoop dat u inziet dat uw brief verstoken is van elke vorm van christelijk meeleven

 

en dat u mij nu al 

kerkrechtelijk buitenspel probeert te zetten. U heeft het in uw 1e

 

alinea over een oplossing

 

voor het 

meningsverschil , maar

 

vervolgens  biedt u mij niets. Ik ben er op zijn WP2's
 

gezegd “behoorlijk  echt 

niet goed

 

van geweest”. Weet en beseft u wel wat er op deze wijze door

 

alle procedures kan worden 

toegedekt?

 



Graag ontvang ik van u een korte reactie op deze brief. Ik hoop dat u mijn verzoek om uw brief in te 

trekken honoreert en dat u erkent dat uw brief misplaatst is. 

Tot  slot wil  ik u melden  dat  ik de kwestie  GKV  WP 2  inmiddels  heb  aangemeld  bij  de  kerkelijke 

geschillencommissie. Ik hoop dat die geschillencommissie iets voor mij én voor de kerkenraad van de 

GKV WP2 kan betekenen.  

Ik verzoek u om een schriftelijke reactie binnen zes weken na dagtekening van deze brief. Bij niet (tijdig) 

reageren zal dit beschouwt worden als een kerkrechtelijk besluit op mijn verzoek door de classis GKV 

regio WP2. 

Met vriendelijke groet, 

 

G1  

 

 




