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Het Meldpunt Misbruik in het kort 
 

Wie zijn we?  
Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties is er in de eerste plaats 
voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen kerkelijke relaties. Zij kunnen 

hier terecht voor informatie, ondersteuning, advies en wanneer zij dat willen  
begeleiding naar de klachtencommissie.  

Het Meldpunt geeft daarnaast advies aan de kerken en kerkelijke organisaties 
wanneer er sprake is of lijkt te zijn van situaties van misbruik. Het spreekt hen 
aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.  

Het Meldpunt is een stichting waarvan het bestuur bestaat uit  
vertegenwoordigers van de deelnemende kerken. Op dit moment zijn dat de 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt- GKV, de Nederlands  
Gereformeerde Kerk - NGK, de Christelijke Gereformeerde Kerk - CGK, de 
Hersteld Hervormde Kerk – HHK en de Voortgezette Gereformeerde Kerken in 

Nederland - vGKN.  
 

Waar staan we voor?  
Onze missie �  wij voelen ons geroepen om ervoor te zorgen dat onze kerk ‘een 

veilig huis’ wordt, is en blijft. De kerk als schuilplaats , een plaats waar het goed 
leven en groeien is voor iedereen. In een veilige kerk is geen plaats voor 
misbruik. Onze opdracht beperkt zich tot Seksueel misbruik binnen kerkelijke 

relaties.  
Onze visie � we zien dat de wereld om ons heen verandert: toename van het  

individualisme, het gezin is niet meer de norm, geen langdurige relaties meer, 
toename mensen uit andere culturen. In de kerk en ook in het werk van het 

Meldpunt moeten en willen we hier rekening mee houden. Wij moeten ons steeds 
weer de vraag stellen hoe wij op deze veranderende maatschappij reageren hoe 
we in deze tijd vorm kunnen geven aan dat ‘veilige huis’.  

 
Wat is onze doelstelling?  

Seksueel misbruik in de kerk en wordt gestopt of tenminste teruggedrongen. Als 
er sprake is van seksueel misbruik in een kerk wordt dat altijd bespreekbaar 
gemaakt. 

 
Hoe willen we die doelstelling bereiken?  

Door het verkrijgen van grotere naamsbekendheid van het Meldpunt;  
Door uitbreiding van het netwerk van Interne Vertrouwenspersonen (IVP-ers) en 
het professionalisering daarvan;  

Door professionalisering van de organisatie van het Meldpunt;  
Door preventieve maatregelen te treffen zoals voorlichting en Stappenplan Veilig  

Jeugdwerk.  
 
Verslag activiteiten/financiële verantwoording  

Jaarlijks legt het Meldpunt in het jaarverslag verantwoording af van de  
activiteiten. In dit verslag is ook de financiële verantwoording opgenomen. (zie 

de website www.meldpuntmisbruik.nl). 
 

 


