
Gedragscode Oosterkerk Aalsmeer 
In onze gemeente trekken we samen op en delen we het evangelie. Bij alle activiteiten mag de kerk 

een inspirerende plaats zijn, maar moet het ook een veilige plaats zijn. Deze gedragscode geeft 

daarvoor handvatten.  

Deze gedragscode is bekend bij diverse commissies en groepen, zoals kindernevendienstleiding, 

bijbelstudiekringen, techniek- en muziekgroepen en natuurlijk de kerkenraad.  

Jaarlijks komt het thema ‘Veilig gedrag’ op de agenda van de diverse groepen. Deze gedragscode is 

daarbij uitgangspunt.  

- Veiligheid  

We vinden het normaal als mensen open, eerlijk, betrouwbaar, integer, respectvol en liefdevol 

met elkaar omgaan.  

Maar helaas komt ook in kerken grensoverschrijdend gedag voor. Seksuele toenadering, 

intimidatie of machtsmisbruik is ongewenst.  

Vrijwilligers zijn persoonlijk en gezamenlijk alert op het eerbiedigen van (fysieke en geestelijke) 

integriteit van de ander.  

 

1. Concreet streven we naar een situatie waarin één volwassene niet een activiteit met één 

minderjarige doet tenzij deze activiteit met goedkeuring van de ouders plaatsvindt en in 

publiek toegankelijke ruimtes is.  

2. Met jongeren en kinderen werken we in de regel in groepen waarbij meerdere 

volwassenen betrokken zijn. Is een volwassene een keer in gesprek met een jongere, dan 

zorgt de volwassene dat in ieder geval een andere volwassene daarvan op de hoogte is.  

3. Volwassenen zijn vaker één op één met elkaar in gesprek of met een activiteit bezig. Het 

is goed als volwassenen bij hun huisgenoten melden waar ze mee bezig zijn. 

Transparante communicatie helpt om een verkeerde vorm van beslotenheid te 

voorkomen.  

 

Vragen voor een jaarlijkse bespreking: 

a. Zijn er bij jullie activiteiten situaties waarbij mensen/jongeren één op één werken? Hoe 

kunnen jullie dat anders invullen conform bovengenoemde richtlijnen? 

b. Grensoverschrijdend gedrag is soms te herkennen bij slachtoffers aan sterk angstige of 

depressieve gevoelens, isoleergedrag, seksueel uitdagend en opstandig gedrag, niet bij 

de leeftijd passende kennis van seksualiteit, schrikreacties bij aanraking of buitengewone 

angst voor bepaalde personen.  

Komen jullie dit tegen bij kinderen/jongeren/volwassenen waar we mee optrekken?  

 

- Verantwoordelijkheid  

Vermoede misstanden kunnen gemeld worden bij de kerkenraad.  

De kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid om zorgvuldig te handelen.  

1. Allereerst is de kerkenraad pastoraal verantwoordelijk. Elke situatie is anders. In goed 

overleg met de betrokkenen zal de kerkenraad zoeken naar een oplossing.  

2. De predikant van Dorp (de andere wijkgemeente) kan gevraagd worden om advies. Een 

blik van buiten kan helpen kokerblindheid te voorkomen.  

3. Wanneer sprake is van ernstige misstanden dan zal de kerkvisitatie worden ingeschakeld 

en wordt advies ingewonnen bij Stichting Seksueel Misbruik in de Kerk (SMPR; 

www.smpr.nl). Wanneer een predikant betrokken is bij ongewenst gedrag zal ook de 

classispredikant gevraagd worden te helpen zoeken naar een oplossing.  

http://www.smpr.nl/

