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I\,4aarssen 20 maart 2005

Geliefde broeder Jaracz.

I\Iijn naam is Rijk Janssen en ik ben reeds 20 jaar een getu ge van Jehovah. De situatie waar n ik en
vele van mÍn broeders en zusters wereldwijd inmiddels vêrkeren hebben mj doen besluiten de
"Zevende Open Brlef aan het Wachttorêngenootschap" deze keer mede persoonlijk aan u te richten U
zult op 10 apri 2005 mtn geboortep aêts Utrecht bezoeken voor een ezinq in de Jaarbeuas. lk wi u
verzoeken de billagen bij deze bÍief te bestuderen. De Zês Brandplnten" (Brlage í) welke onlne
staan op http://www iehovah-qetuioe nl maken duidelik dêt het Wachttorengenootschap z ch door
middêl van haar eigen woorden heeft uitgesloten van Jêhovah's getuigen en niet langer als een van
hên kan worden bêzien. lk wil u veeoeken deze mêdede ing tijdens uw lezing op 10 apÍi voor alle
aanwezigen te doen. Een dergelike, door u uitgesproken medede|ng zou op basis van dezê eigen
woordên en feiten rechtvaardig, jurst en corrêcl zijn.

lk bên êr mj van bewusl dat vele onder ons dit êen vreemd en zelfs misschien lachwekkend verzo-.k
vinden. De feiten beirêffênde het gedrag van het Wachttorengenootschap en het leed wat het
Genootschap over vele duizenden getuige van Jehovah en anderen heeft gebracht de laatste
decennra bevestigen echter dat het juist en rechtvaardig is bekend te rnaken dat het
WachttoÍengenootschap zichzelf uitgesloten heeft van de mensen die getuige wilen ziln van de
Almachtige God Jehovah Het huichelacht ge arrogante gedÍêg van het Wachttorengenootschap heeft
wereldwijd smêt gebrachi op Jêhovah s Naam en mensen met liefde voor rechtvaardiqheid en recht
het onmogelljk gemaakt zch nog langêr tê conformeren aan de regels en voorschiften van het
Wachttorengenootschap en haar door mensen bedacht systeem van aanbidding.
Broeder Jaracz, ik bên rne er ook van bewust erg rechtstreeks te zijn en er niet omheên ie draa en lk
heb vanêf 1996 tot heden meer dan vijftig brieven geschrêven waarvan de meêste op het bjkantoor in
Nêdêrland liggen en dertien eNan op het hoofdbureau in Brooklyn N.Y. Jarênlang ben k net zoals

zovele andere broeders en zusiers wereldwrjd als een paria behanded door de paatseike
olderingen die in opdracht van de bijkantoÍen het onrechivaardige belerd van het Genootschap
uilvoerden ln Nederland is een klein gedeelte hiervan te iezen op rww €hovah-qeturq9.:ll Zoals u
kunt lezen in brllage 2 s de Nedêrandse regêring inmiddels ook op de hoogte van de wlze waaÍop
het Wachttorengenootschap rnet getuigen van Jehovah en geïnteresseerden omgaat.

Hoewe dêzê Zês Brandpunten" mlj er persoonlijk van overtu gen dat hêt Wachttorengenootschap
zichzelf heeft uitgesloten, kan ik me voorstellen dat u en andeÍen nog aan dat ldee moeien wennen oí
het er helemaal nret mee eens zin. lk begÍijp dat lvlaar is het in dat geval rechtvaardig en liefdêvol
weÍeldwijd honderden en sÍaks misschien duizenden bÍoeders en zusters voor g-.rechte[jke comités
te slepen en hun vervolgens - zonder êcht naaÍ hen te lursteÍen - lit te suiten van hun famle
vrienden en broedeÍs en zusters? ls het overiqens iu:st mensen te scheiden van h!n famiiie door hen
'geestelijk dood te verklaren"? Weredwijd weigeTen ouders nog mei hun kinderen te spreken en ook
andersom is het geval. ls dat Jehovah s bedoeling? Dat we zo met elkaar omgaan? ls het juist,
broeder Jaracz, dat wereldwÍd zêer velen in een geloofscrises zijn gekomen, uitgeslotên zijn zichzelí
hebbên laten uitslliten en op zijn gehoudên hun geloof te blljven stelên in de Almachtige God
Jehovah wegens de zonden van het Wachftorengenootsc,tap? ls het juist mijn broeder Jaracz, dat
anderen gêstraft worden omdat het Wachttorengenootschap met al haar dochter ondernemingen voor
het oog van de wereld het gezicht niet wil verliezen? OveÍkwarn ons voorbeeld Jêzus niet hetze Íde
toen corrupte le ders hem door middel van êen onrechtvaardige rechtsprêak uitschakelden omdai hil
de waarheid sprak? ls hêt juist dê leugen te spreken terwijl de waarheld aan ons bekend s? ls het
juist broedeÍ Jaracz een Gouden Kalf tê aanbidden tetwjl onze God Jehovah alleen exclusieve
aanbidd ng waard is? lk ga niet vele bibêltêksten citeren, want wij wetên allen heel goed hoe Jehovah
over deze zaken denkt. ledereen die een getuige van Jehovah is en geen Wachttoren Getuige
(WTcetuige) weei heel goed voor wie wij ons moeten buigen en voor wie niet. Voor eên getuigê van
Jehovah is het Wachttorengênootschap iets heel ênders dan onze God Jêhovah, ze zin niet eens met
êlkaaÍ te veÍgelijken.
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namens hef "gerechtelijk conité, naat gebruikt vrjf maal het woord "wij lk begrjp hreruit dat hrl
bedoe d "hij en zin vroul /. Deze broeder vermeldt vooÍ de zoveelste keer dat mÍ redenen bekend ziln
waaÍom hl en zijn vrouw mij n ei ianger meeT als een Jehovah s Getu ge beschouwên Vele ma en
heb kschrfteijk in het openbaar gevÍaagd mij dezê redenên schriftelik bekend ie maken. Totopde
dag van vandaag heb ik daarop geen antwoord gehad. Ondedussen beschouwen zi rnij niet langer
meer a s één van Jehovah s getu gen en wordt mij in deze brief gevraagd schriítelijk binnen zeven
dagen te reagerên en mijn vezoek tot wederopnem ng eveneens schrfteljk te doen
BroedeÍ Jaracz, vanaf dat rk in 1996 als d enaar in de bediening een corrupte ouderling brl zrln mede

oudeÍlngen aangaf ben ik as een stuk vuil behandeld ln dle jaren heb ik tientalen brieven
gêschreven en gesprekken gehad waar ik vele malen mjn hand heb uitgesioken Nooit werd ik
"opgenomen" door weer een norma e behande ing te krijgen. Als d enaar ben ik uiteindeiijk ontheven
omdat de presiderende opziener uit min gemeente een overspelige veÍhoud ng met een zuster bleêk
te hebben waatuan hij dacht dat ik dat wist, orndat ik in een openbare lezing opmerkingen in dre
richting gemaaki zou hêbben. I\/aar ik wist dat niet. lk was niet op de hoogte van de overspe ige
verhouding van die oudeíing. Net zoals ik en vele van mjn broeders en zusters wereidwjd n et op de
hoogte waren van de overspelige verhouding van het Wachttorengenootschap as êen NGO blj de
Verenlgde Naties op de zelfde tijd. ls hêtluist, miin broeder Jaracz mjeen dergelijk brefje te sturen
enkel en alleen orndat ik voor Jehovah heb gekozên en Hem a//ee, wil dienen? Gaan mjn broeders
en zusters in de toekomst ook zulke briefjes ontvangen met als gevolg dat ze hun farni ie vT enden en
omgang in de gemeentês verliezen, teMlil ze niets verkeeds hebben geclaanl lk kom al bina twee
jaar niet meer op de vergaderingen. lk kon het gepest niet meer aan lk ben altijd zonder aanziens
des persoons opgekomen voor waarheid en rechtvaardigheid ên hêt resultaat s dat k gebrandmerkt
wordt ais afuallige en niet langer beschouwd wordt als éen van Jehovah s getLtrgen En het is werkelijk
hartverscheurend om te zien dat ik niet de enige ben! Mag ik vragen wat van deze sititatie v ndt,
broeder Jaracz?
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Tot slot wil ikuveel sterkte ên een goede en veligê aeis naarmijn geboorteand wensen Op 10 aprl
zal ik in de Jaarbeurs in utrecht kornen om te uisterên wat u te verte len heb A s u mil wilt spreken
zijn er genoeg manieren om dil te Íegêlên De vele ouder ingen in en rond Utrecht kennen mjookvan
gezjcht. Ook Jan Crans van het bijkantoor wêêt wie ik ben. Hii is a vele laren op de hoogte van rniln
intenties en bewaard mijn ve e brieven zoÍgvuldig. Deze brief schreef ik n het Nederlands en is sarnen
met de drie billaqen dooÍ een medê broeder ln het Engêls vertaald
lk zend u mrjn groetên wens u Jehovêh s zege,
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