
De kerk – een veilige plaats voor iedereen 

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. 

Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen 

gebruik van hun positie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord 

meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van 

misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor. Evenals dat er mensen zijn die niet 

integer handelen. 

Er zijn allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag. Iemand maakt misbruik van zijn of 

haar positie/rol ten opzichte van een ander lid van de gemeente. Soms voelt iemand zich daar 

meteen ongemakkelijk bij. Maar soms voelt dat niet vervelend en kan de belangstelling ook 

fijn zijn. Later dringt door dat er sprake is van misbruik. 

Heel belangrijk is dat degene die namens de kerk actief is verantwoordelijk is voor het 

bewaken van de grenzen, niet de ander. 

Binnen de Protestantse Kerk Nederland wordt hard gewerkt aan het tot stand brengen van een 

Veilige Kerk voor iedereen. Ook wij, als gemeenten van Klein Salland, willen een veilige 

omgeving voor onze gemeenteleden. Dus hebben we als kerkenraden van Klein Salland 

daartoe beleid opgesteld en is er een vertrouwenspersoon aangesteld. Gemeenteleden, 

bezoekers en gasten op het kerkelijk erf binnen Klein Salland kunnen te maken krijgen met 

negatieve ervaringen of niet integer handelen. Als men daarmee niet naar een 

vertegenwoordiger van de kerk durft te gaan, dan is er de vertrouwenspersoon die luistert en 

verder zal helpen.  

De vertrouwenspersoon voor de gemeenten van Klein Salland is Marianne Nijmeijer-Maris. 

Woonachtig in de gemeente Hellendoorn. Zij is deskundig op genoemd terrein. In alle 

gevallen zal zij de vertrouwelijkheid van de contacten respecteren en geen stappen 

ondernemen als degene die een probleem heeft ervaren dat niet wil. 

Marianne Nijmeijer is telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 06 22 60 89 04 of 

emailadres: vpkleinsalland@pknraalte.nl 
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