Interne Vertrouwens-Persoon (IVP) seksueel misbruik in pastorale relaties.
Door de kerkenraad zijn in de GKv- Leusden twee Interne Vertrouwens-Personen seksueel misbruik
in pastorale relaties benoemd een vrouw en een man:

Karin Staring Popping
tel.: 06 43489197.
email: ivp.karin@gkv-leusden.nl
Vacature IVP 2
Wat doet een IVP?
Een IVP is iemand waar je bij terecht kunt wanneer je een klacht of een vraag hebt m.b.t. seksuele
intimidatie of misbruik in kerkelijke relaties. Het gaat daarbij om relaties met mensen die een functie
bekleden binnen de kerkelijke gemeente zoals een predikant, ouderling, diaken, koster, catecheet,
jeugdwerker, buddy, crèche-leider e.d.
Een IVP biedt in de eerste plaats een luisterend oor. Je kan er terecht met je verhaal en je vragen
zonder dat het verder komt. Geheimhouding, veiligheid en vertrouwelijkheid staan voorop . De IVP is
aangesteld door de kerkenraad, maar werkt onafhankelijk van de kerkenraad. Jouw/uw verhaal komt
niet verder dan de IVP als je dat niet wilt.
De IVP overlegt samen met jou/u of en wat er in een voorkomende situatie gedaan kan of moet
worden.
Netwerk
In de afgelopen jaren is er een netwerk gevormd van vertrouwenspersonen in de regio, zodat
wanneer je dat veiliger lijkt, je ook met je vraag of klacht naar een IVP in een andere gemeente kan
gaan. Maak daar rustig gebruik van!
Adressen IVP-netwerk Eemland
Amersfoort-Vathorst
(Ontmoetingskerk)

Anne Bodzinga
033-2589217/06-51234934
anne.bodzinga@gmail.com

Amersfoort-Nieuwland
(Boogkerk)

ivp.boogkerk@gmail.com

Jannette van Rhee-van Leeuwen
033-4681250/06-14060522
arhee@vathorstnet.nl

Amersfoort-Zuid
(Martuskerk)

Geertruida Braakman
033-4613387/06-33343222
ivp@amersfoort-z.gkv.nl

Amersfoort-Emiclaer
(De Lichtkring)

Els Barelds-Voorberg
033-4551251/06-46346679
vertrouwenspersoon.emiclaer@kerk
delichtkring.nl

Amersfoort- de Horsten
(De Lichtkring)

Gonda de Jong
033-4681468/06-53225099
gondadejong@kpnmail.nl

Amersfoort -Centrum
( De Kandelaar)

Ad Drewes
06-48551732
addrewes@solcon.nl

Amersfoort-Oost
(Schaapskooi)

Rinke en Alida Larooy
033-4751014/06-36574930
r.larooy@planet.nl

Amersfoort-West
(Westerkerk)

Annet Wassens
06-13126223

Douwe Kant
06-19574778

vertrouwenspersoon@westerkerk.org

vertrouwenspersoon@westerkerk.org

NGK Amersfoort Noord

Esther Kersbergen
06-48473871
esther.kersbergen@xmsnet.nl

Adrie van Langevelde
033-4559135 / 06-37443462
langeluth@gmail.com

NGK Amersfoort Zuid

Hanneke Berg
06-14789312

Niek Berg
06-53298446
bergnj@hetnet.nl

Leusden
( De Koningshof)

Karin Staring
0643489197.
ivp.karin@gkv-leusden.nl

Nijkerk-Oost

Nijkerk-West

Dirk Kuiper
033-2458773
ivp.nijkerkoost@gmail.com
d.kuiper@demeerwaarde.nl

Jacqueline van den Brink
06-36110413
ivp@bronvanleven.nl

Meldpunt
Door het landelijk Meldpunt misbruik in kerkelijke relaties (www.meldpuntmisbruik.nl) worden de
IVP-ers elk jaar op verschillende manieren toegerust en als er een situatie speelt in de gemeente
worden zij door het Meldpunt ondersteund.
Een veilige kerk
Een andere taak van de IVP-er is er mee zorg voor dragen dat we als gemeenteleden op een zo veilig
mogelijke manier met elkaar omgaan, zodat niemand geschaad wordt door (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag.
Veiligheid creëren en behouden vraagt om sturen en bijsturen en om doorgaande bespreking.
Het stappenplan Een veilige kerk is daar een bruikbaar hulpmiddel bij. Met dit stappenplan kunnen
kerken in 6 stappen de veiligheid in de gemeente op een betrekkelijk eenvoudige manier vergroten.
Ook in onze gemeente. Op de website van het Meldpunt Misbruik kunt u het stappenplan
downloaden, zie https://meldpuntmisbruik.nl/stappenplan/
Een aantal stappen is in Leusden al gezet.
Bijvoorbeeld door het onderwerp op de agenda van de kerkenraad te zetten; door het aanstellen van
twee interne vertrouwenspersonen, door het melden van seksueel misbruik mogelijk te maken, door
een toerustingsavond te houden voor de kerkenraad en jeugdwerkers. Maar er zijn nog stappen over
om gezet te worden.
Bijvoorbeeld door omgangsregels vast te stellen samen met kerkenraad, catecheten, jeugdwerkers,
jongeren en kinderen. En door een gedragscode in te stellen voor medewerkers/vrijwilligers die in
het jeugdwerk actief zijn. Door een zorgvuldig aanstellingsbeleid te voeren bij het ‘aannemen’ van
vrijwilligers etc. Daar zijn de IVP-ers samen met de kerkenraad mee aan de slag.
Mocht u/jij vragen hebben, advies willen, iets kwijt willen, schroom dan niet om Karin Staring of één
van de andere IVP-ers uit de regio te benaderen.

