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WP2, 12 juni 2021  

 

Geachte christenbroeder, geachte kerkenraad, 

Het lijkt mij goed om u op de valreep voor de vergadering van maandag 14 juni aanstaande nog even 

kort te informeren over de laatste stand van zaken, aangevuld met een persoonlijke noot. 

Opvragen besluiten (met gronden) over mij 

Op 5 mei jl. heb ik u via de preses verzocht om mij de besluiten en gronden die over mij handelen aan 

te leveren. Daarop heeft u niet gereageerd. Op 22 mei heb ik u allen een brief geschreven met daarin 

het verzoek om mij de besluiten aan te leveren binnen 5 dagen. Daarop heb ik de reactie gekregen 

dat u op 14 juni as. pas zou vergaderen.  

Het zou vervelend zijn als maandag iemand “vergeet” iets belangrijks te melden of verzuimt om 

openheid van zaken te geven. U bent tenslotte gehouden aan een zorgvuldig besluitvormingsproces, 

daarbij is het belangrijk dat u alle relevante informatie betrekt in uw besluit. 

Uw persoonlijke verantwoordelijkheid is immers heel groot…. U moet ooit persoonlijk rekenschap 

afleggen over hoe u gehandeld heeft in het ambt waartoe u geroepen werd.  Ik hoop ook dat u de 

casus goed gelezen heeft op de website van Platform MKIO www.mijnkerkinorde.nl. Sommige 

onderliggende stukken zijn geanonimiseerd leesbaar gemaakt. Als u nog stukken mist of vragen heeft? 

Ik stel ze graag ter beschikking en u mag mij ook persoonlijk via de mail benaderen voor toelichting. 

De aangerichte persoonlijke schade is te groot om u nu nog in de positie te kunnen blijven wanen dat 

het kerkrecht - en voorgeschreven kerkelijke (geheimhoudings- of misbruik)protocollen - niet voor de 

GKV WP2 geldt.   

Nieuwe informatie 

Bijgaand drie bijlagen welke betrekking hebben op de plotselinge en misplaatste aandacht van de 

Classis  regio  WP2 eind mei 2021. Ik kreeg  - nadat  ik de scriba  van WP2 desgevraagd  toestemming 

verleende  mijn  persoonsgegevens  te delen  - een  brief  per  post  die  “uit  het  niets ” van  het 

Deputaatschap Beroepszaken namens  de Classis  regio  WP2 (bijlage ) en nota bene nog voor de 

vergadering van de classis afgelopen woensdag.  

Vervolgens heb ik de classis aangeschreven (bijlage), waarop ik enkele uren voor de vergadering van 

de classis al antwoord kreeg…. 

Mijn intentie was anders dan hoe zaken nu lopen. Ik heb voor de kerkelijke weg gekozen. U laat mij op 

kerkrecht wijzen door het Deputaatschap kerkelijk recht. Anderzijds houdt u zich er zelf niet aan en 

bent u onvermurwbaar in het niet willen toelaten van MKIO als gesprekspartner.  



 

 

Persoonlijke noot 

Dat het machtsmisbruik en gemanipuleer nog onverminderd doorgaat blijkt uit recente appjes met 

door u aangewezen 2 zeer meelevende en vriendelijke christenbroeders, die (moeten?) stoppen met 

appen als ik aangeef dat ik een gesprek niet alleen voer, maar uitsluitend met personen erbij die mijn 

situatie tot in detail ook kennen en mij met raad terzijde staan. De kerkenraad heeft immers alleen de 

kennis welke via KR1 en vanuit zijn bron  met u is gedeeld.   

Het is mij volgens het kerkrecht sowieso al toegestaan om adviseurs of desnoods een advocaat mee te 

nemen om ook recht te kunnen doen aan mijn kant van het verhaal. 

Daar ik ervan overtuigd ben dat uw besluitvorming berust op een eenzijdige benadering en een 

eenzijdig gedeelde zienswijze, is uw verantwoordelijkheid jegens mij des te groter. 

Afgelopen week toch ook nog even mijn licht opgestoken bij het Meldpunt Misbruik nadat ze zich 

opnieuw verdiept hadden in de casus. Even bijgepraat. Ze waren blij met de stap die MKIO namens mij 

heeft genomen en ook zij bevestigen dat ik uiteraard vrij ben in mijn keuze wie mij mag bijstaan. En de 

houding en het (niet) handelen van de kerkenraad/predikant riep vragen op. Kijk eens op hun website. 

Betrek er een externe deskundige bij…. Protocollen bij vermoeden van.. Waarom zou dat zijn? Heeft u 

enig idee?  

Ik kreeg ook huiswerk mee van het Meldpunt Misbruik. Zijn er in de gemeente soortgelijke ervaringen 

met “pastorale hulp”? Zit daar een zelfde patroon in m.b.t. aandacht voor man of vrouw, enz. enz.? 

Een vraag die u zich ongetwijfeld ook al gesteld heeft…. Zo veel echtscheidingen…  

Gelet op de kostbare tijd welke er inmiddels sinds januari 2021 over heen is gegaan, de doodlopende 

kerkelijke  weg  welke  namens  de kerkenraad   van  WP2  wordt  opgeworpen  en de impact  op mijn 

persoonlijk  leven,  blijkt dat u er nog steeds niet van doordrongen  bent wat er gaande is en u dit niet 

alleen op kunt/mag lossen. 

Aantoonbare  onwaarheden  sluiten  aan  bij  wat  ik in november  2018  al tegen  KR1 zei  en aan  de 

kerkenraad later  in mails  ook geschreven  heb. De dader  is (noodgedwongen ?) in de slachtofferrol 

gekropen. U heeft deze opmerking indertijd ook compleet genegeerd (of als kerkenraad de mails nooit 

gehad?) en bent tot de dag van vandaag als GKV kerk(en) door gegaan met het verspreiden van valse 

uitingen over mijn doen en laten. 

 

Herhaling verzoek 

Ik wil u dringend verzoeken om in de vergadering van aanstaande maandag uw christelijke 

verantwoording te nemen en te besluiten om mijn schriftelijk verzoek aan u van 22 mei jl. alsnog te 

honoreren. 

 

 

 



Ik wacht uw schriftelijk besluit van aanstaande maandag af en zie die, voorzien van bijbehorende 

gronden voor uw besluit, graag binnen een week na uw vergadering van 14 juni as. tegemoet. Indien 

eerherstel en verzoening via de kerkelijke weg onmogelijk blijkt, staat het mij vrij de publiekelijke 

juridische weg in te slaan om zo mijn naam te zuiveren. 

Ik wens u veel wijsheid toe. 

Met vriendelijke christenbroedergroet, 

G1  

EMAIL: [emailadres]  




