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Geachte heer KIeen,

Naar aanleiding van eerder met u gevoerde gesprekken is het ons een behoefte om door middel
van dit schrijven u een aantal zaken wederom voor ogen te houden. De aanleiding van deze
gesprekken zijn gelegen in een aantal artikelen op uw website www.dewoesteweg.nl.

Allereerst het artikel " Roomse zaligsprekingen binnen de HHG Katwijk aan/zee ". In dit artikel
worden gemeenteleden genoemd en het door hen beleden geloof in twijfel getrokken. De
genoemde lidmaten van de gemeente hebben dit artikel als zeer kwetsend ervaren. Ook in onze
centrale kerkenraad is hierop geschokt gereageerd. U is destijds het dringend verzoek gedaan om
dit artikel van uw website te verwijderen. Ons is tot nu toe niet gebleken dat u hieraan gehoor
hebt gegeven.

Van recenter datum is het artikel " Ds. P. den Ouden zet HHG Katwijk aan tot geestelijke
hoererij omtrent het Heilig Avondmaal ". Daarin ventileert u ongezouten kritiek op de prediking
en de nodiging tot het Heilig Avondmaal in de dienst van2I september 2014. Nota bene een

dienst die door u niet is bijgewoond. In nogal ferme bewoordingen meent u ongenuanceerd
predikant, prediking en avondmaalgangers de maat te moeten nemen zonder dat hierover eerst in
gesprek te gaan met predikant en/of kerkenraad ( Mattheus 18:15 ). Naar onze mening wordt hier
licht en ongehoord een oordeel uitgesproken. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een lid van

de gemeente om op deze wljze met elkaar om te gaan? Hierdoor wordt een fundamenteel Bijbels
principe met voeten getreden en het gevolg is dat de Naam des HEEREN smaadheid wordt
aangedaan en predikant en avondmaalgangers in een kwaad daglicht gesteld.

Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik u er op te wijzen dat het artikel over onze ( oud )
predikant Dr. W. van Vlastuin en de publicatie over het beroepingswerk destijds in wijkgemeente
Adullam ons ook bijzonder onaangenaam hebben getroffen en als beledigend zijn ervaren.
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Dit schrijven heeft niet de bedoeling inhoudelijk op de genoemde zaken in te gaan. Daartoe zijn
gesprekken de aangewezen weg. Die bereidheid is vanuit de centrale kerkenraad ook steeds aan

de dag gelegd en nog steeds aanwezig. Daarom nogmaals het dringende verzoek deze artikelen
van uw website te verwijderen.Zo niet, dan voelen wij ons als centrale kerkenraad genoodzaakt
andere stappen te overwegen.

Dit schrijven mag u opvatten als een poging de op deze wijze verstoorde verhoudingen te

herstellen.

Tevens willen wij u tevens deelgenoot maken van onze oprechte zorg aangaande uw nalaten van
kerkgang. Dat kan toch geen zegen voor u brengen. Ook u wordt geroepen op te gaan onder de
prediking naar Schrift en belijdenis.

Namens met moderamen van de centrale kerkenraad
Katwijk aanZee:
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