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Een veilige gemeente
binnen de Protestantse Kerk in
’s-Gravenzande
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
machtspositie ten koste van anderen. Kinderen
en jongeren kunnen ongestoord meedoen.
Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ook
binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor op
psychisch, seksueel of financieel gebied. Soms
overduidelijk, maar soms ook heel subtiel. Door
een blik of een opmerking die over jouw grens
gaat, door een iets té nadrukkelijke hand op
jouw schouder of je maakt iets vervelends mee
binnen de gemeente. Hoe moeilijk het ook kan
zijn om hierover in gesprek te gaan, blijf er niet
mee zitten!

Zoek iemand en praat er over!
Ga in gesprek met iemand die jij vertrouwt,
bijvoorbeeld je partner, vriend of vriendin of
een familielid. Soms is het moeilijk om iets te
vertellen aan iemand dichtbij, dan kun je ook in
gesprek met een vertrouwenspersoon binnen
onze gemeente. Deze is beschikbaar als je jouw
verhaal kwijt wilt of een signaal bespreekbaar
wilt maken of als je misbruik wilt melden.

Wat doet een
vertrouwenspersoon?
De taak van een vertrouwenspersoon is mensen
met vragen of problemen zoals hierboven
geschetst, eerste opvang te verlenen.

De vertrouwenspersoon wil vooral een
luisterend oor zijn. Hij/zij kan je helpen
om (eventueel samen) een vervolgstap te
ondernemen. De vertrouwenspersoon mag
met die informatie niets doen zonder jouw
uitdrukkelijke toestemming.
De vertrouwenspersonen zijn benoemd door
de Algemene Kerkenraad op voordracht van
de vier wijkgemeenten en vormen samen de
vertrouwenscommissie.
De vertrouwenspersoon moet zich houden aan
de volgende instructies:
• Er worden geen inhoudelijke mededelingen
gedaan aan de kerkenraad.
• Geheimhouding is verplicht.
• De vertrouwenspersoon werkt volledig
zelfstandig. Hij/zij kan, na jouw
instemming, overleggen met een collegavertrouwenspersoon.

Hoe kom ik in contact
met een vertrouwenspersoon?
Je kunt contact opnemen via de website:
www.pgsgravenzande.nl of rechtstreeks met
één van de onderstaande vertrouwenspersonen:
Aart Boerma
aart.boerma@vertrouwenscie.nl
Tel.: 0174 - 418 533
Hendrien Boers
hendrien.boers@vertrouwenscie.nl
Tel.: 06 - 138 333 22
Kees Blomaard
kees.blomaard@vertrouwenscie.nl
Tel.: 06 - 228 142 46
Corine Vreugdenhil
corine.vreugdenhil@vertrouwenscie.nl
Tel.: 06 - 150 628 42

