De kerk, een veilige plek
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
tegenkomen in pastorale relaties nemen we passende maatregelen. De slachtoffers ervan
zeggen we onze betrokkenheid toe.
We achten het, ook jegens hen, onze plicht er alles aan te doen dat de kerk werkelijk voor
ieder een veilige plek is.
Zeist, 10 december 2014,

Ondertekenaars
De Verklaring van 10 dec. 2014 is ondertekend door de volgende kerken en aangesloten
instellingen:
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Anglicaanse Kerk in Nederland
2of3bijEEN (Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland)
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
Christelijke Gereformeerde Kerken
Evangelische Broedergemeente
Gereformeerde Gemeenten
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
Hersteld Hervormde Kerk
Kerk van de Nazarener
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Koptisch-Orthodoxe Kerk in Nederland
Leger des Heils
Molukse Evangelische Kerk
Nederlands-Gereformeerde Kerken
Orthodoxe Kerk in Nederland
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Protestantse Kerk in Nederland

Rafaël Nederland
Religieus Genootschap der Vrienden
Remonstrantse Broederschap
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland
Verenigde Pinkstergemeenten
Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
Vrijzinnigen Nederland
Op 24 Mei 2019 werd de Verklaring eveneens ondertekend door:
Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap

