Nieuwsbrief 29 september 2014
Onze volgende meetup gaat door op donderdag 6 november 2014 in
Taverne Henry Story te 9000 Gent, Steenakker 250 (wegbeschrijving
zie: http://users.telenet.be/henristory/stratenplan.html).
Noteer deze datum alvast in jullie agenda.
Intussen blijven we werken aan de website, zodat dit een tool wordt voor
iedereen:
1. Om het brede publiek te bereiken en correct in te lichten.
2. Voor ex Jehovah's Getuigen of mensen die er in hun omgeving mee
worden geconfronteerd, zodat ze begrijpen hoe zij hier best mee
omgaan. (later zullen hieromtrent ook meetups georganiseerd worden
om ex Jehovah’s Getuigen te verenigen, voor zij die dat wensen.)
3. Om bij Getuigen van Jehovah de ogen te openen.

**************
Op dit ogenblik hebben we 1.290 afzonderlijke bezoekers gehad (en een
totaal aantal bezoeken van 3.417). De gemiddelde bezoektijd per unieke
bezoeker is 1.143 seconden.
De website werd bij 482 bezoekers opgeslagen bij hun favoriete
pagina's.
Wat een beetje blijft tegenvallen, zijn de aanmeldingen voor de
nieuwsbrief. Nochtans is dit van zeer groot belang voor ons omdat dit het
enige middel is om op periodieke wijze info over onze “vzw In Ieders
Belang” te verspreiden.
Zijn jij of je contacten nog niet aangemeld? Doe dit dan a.u.b. zo snel
mogelijk en help zo onze boodschap te verspreiden.
Het gaat immers om dwingende en schadelijke manipulatie- en
chantagetechnieken, die in elke sekte gebruikt worden,

bespreekbaar en herkenbaar te maken. Dit onderwerp openlijk
blijven bespreken helpt ons bewust te maken wat de effecten zijn
op zowel kinderen en volwassenen die hetzij in sekten geboren
worden, hetzij er in terecht komen.
**********
Heet van de naald:
Jehovah's Getuigen voor de Correctionele Rechtbank? Nooit eerder gezien!
Hebben Jehovah’s Getuigen het recht om dwang uit te oefenen – eigenlijk vormen van geestelijke marteling – om
haar leden te dwingen om NIET te vertrekken?
Vindt u ook dat de uitsluitingsregeling een daad van onmenselijkheid is die niet door de beugel kan en zelfs een
strafrechtelijke overtreding is, lees dan onderstaande mail die In Ieders Belang vzw vandaag mocht ontvangen:

Lieve vrienden,
Hoewel de meeste van mijn berichten nu via Facebook
verlopen, www.facebook.com/GetuigenvanJehovah, is dit bericht toch wel bijzonder.
De meesten van jullie weten dat ik al geruime tijd op zoek ben om de organisatie van Jehovah’s
Getuigen voor de rechter te brengen omwille van ‘discriminatie en aanzetten tot discriminatie’ van
‘uitgeslotenen’ en ‘teruggetrokkenen’.
Natuurlijk was ik hierin lang niet de enige. We kennen intussen al het verhaal van Jacques Lejeune
wiens proces al meer dan 10 jaar aansleept. Het was echter Jacques die me suggereerde om het
anders aan te pakken en deze keer naar de correctionele rechtbank te stappen! Hierbij toch enige
achtergrond i.v.m. het rechtssysteem in België.
Tot op heden werden ALLE rechtszaken tegen JG’s, ook dat van Jacques, gevoerd voor de burgerlijke
rechtbank. Deze keer zouden we de klacht voor de correctionele rechtbank willen brengen. Wat is
het verschil?
- de burgerlijke rechtbank: deze behandelt de meeste geschillen waarin particulieren betrokken zijn. Hier
zijn dus slechts 2 partijen die een rol spelen: de klager en de beschuldigde. De rechter kijkt hier
(geamuseerd?) toe naar de aangevoerde pro’s en contra’s.
- de correctionele rechtbank: deze is bevoegd inzake strafrechtelijke aangelegenheden en meer bepaald
wanbedrijven (by. diefstal, valsheid in geschrifte). Hier zijn niet 2 maar DRIE partijen in het spel! Nu
gaat de klager (ik dus  ; via de advocaten) naar de Onderzoeksrechter die de klacht onderzoekt. Is
de klacht gegrond, dan is het het Openbaar Ministerie dat een aanklacht en straf formuleert tegen de
beschuldigde. In dit geval staan JG’s nu niet tegenover MIJ, maar tegenover het Openbaar Ministerie.
Het enige wat ik nu kan doen is me ‘burgerlijke partij stellen’ en aantonen dat ik schade leed door de
overtreding van de wet door JG’s. Dat maakt dus
1.
Openbaar ministerie
2.
JG’s
3.
Ik … en wie nog?
Wie kan zich burgerlijke partij stellen? Iedereen die meent schade te hebben geleden door de
overtreding van de specifieke wet door JG’s. In de praktijk? Iedereen, dus. OOK Jehovah’s Getuigen
zelf!! Een JG die snapt waar dit om gaat zou zich Burgerlijke Partij kunnen stellen omdat hij

gedurende een aantal jaren geen contact mocht hebben met zijn of haar uitgesloten zoon, dochter,
vader, broer … Maar! UITERAARD ook alle ex-Getuigen die zich benadeeld voelen door wat de JG’s
hen aandeden!
Mijn klacht alleen al is zwaar genoeg om mijn advocaten, die reeds enkele weken mijn dossier
onderzoeken en met wie ik eergisteren een vruchtbaar gesprek had, te zien trappelen van ongeduld
om deze zaak voor te leggen aan de Onderzoeksrechter . Hoe kunnen we de zaak zwaarder maken?
Wel, praktisch gezien ben ik op zoek naar:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Ex-JG’s die hun verhaal willen doen en niet bang zijn om hierover ondervraagd te worden door de
politie (gezonden door de Onderzoeksrechter en voorzien van een vragenlijst die mijn advocaten
zullen voorbereiden). Ben jij zo iemand? Je kan je verhaal doorsturen naar mij via info@xjg.be of mij
bellen zodat ik met jou kan afspreken en je verhaal op papier kan zetten.
Ex-JG’s die hun verhaal willen doen en niet bang zijn om hierover ondervraagd te worden door de
politie EN die de namen van JG-familieleden durven doorgeven zodat deze mensen eveneens
gehoord kunnen worden! Het zal duidelijk zijn dat, als een JG bij een verhoring verklaart dat hij ‘bang
is om zelf uitgesloten te worden’ als hij toch contact zou hebben met zijn uitgesloten zoon, dat dit
een loodzwaar argument wordt!
JG’s die het niet eens zijn met de uitsluitingsregeling bij JG’s en die dit graag gewijzigd zouden zien
en die daarover een pakkend verhaal hebben dat kan nagetrokken worden! Wij willen Jehovah’s
Getuigen NIET te gronde richten! Wij wensen enkel dat de mensonwaardige aspecten worden
bijgestuurd. Dus, ook de Belgische mensen van http://www.jwreform.org/ zijn warm uitgenodigd om
zich in dit aspect bij ons aan te sluiten.
Als de zaak gegrond wordt verklaard zijn we aansluitend op zoek naar mensen die zich burgerlijke
partij willen stellen. Dit kan dan via een eigen advocaat of via mijn advocaat. Maar, een variatie aan
advocaten kan zeker pit geven aan de rechtsgang.
Mensen die, wel of niet betrokken bij de rechtszaak zelf, financieel willen bijspringen. Misschien
leed jij zelf niet echt schade van wat er gebeurt door de uitsluitingsregeling bij JG’s, maar zie je wel in
dat deze rechtszaak een humanitaire actie betreft. Elke financiële ondersteuning, groot of klein, is
beslist welkom! Als je financieel wil steunen, dan kan je dit kenbaar maken via info@xjg.be . Er wordt
je dan een speciaal hiervoor gereserveerd rekeningnummer toegestuurd waarop je jouw financiële
steun kan storten. Maandelijks wordt je dan op de hoogte gehouden van de inkomsten en uitgaven
op die rekening. Alle resterende gelden worden na afloop en in verhouding teruggestort op de
rekening van de schenker.
Briefwisseling waaruit blijkt dat ouderlingen mensen te verantwoording roepen voor met name
genoemde overtredingen.
Opnames waaruit blijkt dat de namen van uitgeslotenen publiek worden bekendgemaakt aan de
gemeente.
Je zal begrijpen dat ELK beetje steun dat we krijgen ons gigantisch vooruit kan helpen! Als je maar
begrijpt dat we niet proberen om wraak te nemen op Jehovah’s Getuigen! Waar het echt om gaat is
dat de uitsluitingsregeling een daad van onmenselijkheid is die niet door de beugel kan en zelfs een
strafrechtelijke overtreding is!
EENDRACHT MAAKT MACHT!
Uitziend naar al jullie commentaren,
Met vriendelijke groeten,
Patrick
info@xjg.be

PS: Voel je vrij om deze mail door te sturen naar mensen die hiermee gebaat zouden kunnen zijn!

Samen staan wij sterk!
Bedankt voor uw steun,
Het vzw I.I.B. Team
http://iniedersbelang.com

