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De kerk: een veilige plek 

Machtsmisbruik komt in alle sectoren van de samenleving voor, binnen gezinnen en in werksituaties, 

in jeugd- en in ouderenzorg, bij het onderwijs en in het verenigingsleven. Ook op kerkelijk erf doet het 

zich voor. Met name door kwesties rond seksueel misbruik waren kerken en kerkelijke instellingen de 

laatste jaren geregeld in het nieuws. Men zou verwachten dat zij voor iedereen veilige plekken zijn. 

Dat bleek te vaak niet het geval te zijn. Intussen hebben verschillende kerken hun verantwoordelijk-

heid genomen: slachtoffers en daders kregen begeleiding; er werden protocollen en meldpunten inge-

richt; procedures en processen zijn in gang gezet; er is beleid ontwikkeld rond voorlichting en preven-

tie, hulpverlening, erkenning en genoegdoening. 

 

De Raad van Kerken in Nederland meent dat het goed is dat beleid te verankeren, en het draagvlak 

ervan te verbreden, door een intentieverklaring op te stellen over de kerk als veilige plek. Deze verkla-

ring werd door alle lidkerken van de Raad en door enkele andere kerken ondertekend. Ze luidt:  

 

De kerk hoort een veilige plek te zijn 

- gezamenlijke verklaring van kerken in Nederland - 
 

Kerken horen een plek te zijn waar mensen zich veilig kunnen voelen en waar ze veilig zijn: jong en 

oud, gemeenteleden/parochianen en bezoekers, vrijwilligers en beroepskrachten.  

 

Wij, christelijke kerken in Nederland, erkennen dat die veiligheid ook in onze kringen in het geding 

was en is, dat ze voortdurende aandacht en preventie vraagt. De kerken nemen de nodige maatregelen.   

 

We veroordelen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag, waarbij in pastorale of andere relaties 

misbruik wordt gemaakt van macht. Met name denken we aan seksueel misbruik en geweld, dat 

kwetsbare, veelal jonge mensen voor het leven kan tekenen. Dit onrecht tegen de medemens noemen 

wij zonde: het is kwaad in Gods ogen.   

 

We weten ons ertoe geroepen in eigen kring dergelijk misbruik tegen te gaan. Waar we het tegenko-

men in pastorale relaties nemen we passende maatregelen. De slachtoffers ervan zeggen we onze be-

trokkenheid toe.  

 

We achten het, ook jegens hen, onze plicht er alles aan te doen dat de kerk werkelijk voor ieder een 

veilige plek is.  

 

 


