
Vertrouwenspersonen binnen de Amstelkerk

De landelijke Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft de plaatselijke kerken gevraagd 
om zorg te dragen voor een veilige gemeente. Een gemeente waar iedereen welkom is en 
zich veilig mag voelen. Daarvoor heeft de PKN een aantal richtlijnen gegeven. Eén 
daarvan is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. In onze gemeente rond de 
Amstelkerk hebben we Diana Berendsen en Piet Postema bereid gevonden deze functie 
samen te vervullen.

Ieder gemeentelid kan een beroep doen op de vertrouwenspersonen als er vragen, 
vermoedens en meldingen spelen rondom (machts)misbruik en ander ongewenst gedrag. 
Vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van (machts)misbruik en ander ongewenst 
gedrag binnen de gemeente zelf proactief iemand benaderen en zij kunnen de kerkenraad 
advies geven over hun beleid voor een veilige gemeente. Zij bieden een luisterend oor en 
kunnen mensen doorverwijzen en bijstaan.

Als er in onze gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom 
vragen, vermoedens en meldingen van onveilige situaties, dan zijn de 
vertrouwenspersonen aanspreekpunt. Natuurlijk mag u ook iemand van de kerkenraad 
benaderen als u dat liever wilt.

De vertrouwenspersonen van onze gemeente zijn Diana Berendsen (06 4675 7668) en Piet 
Postema (06 5437 3235). Zij hebben een eigen emailadres waaronder u hen kunt 
bereiken:vertrouwenspersoon@amstelkerk.net
Dat mailadres zal vanaf komende nieuwStroom ook in de colofon op pagina 2 komen te 
staan.

Diana Berendsen en Piet Postema zullen komend jaar voor deze functie ook een cursus 
gaan volgen van de PKN en zij zullen zich te zijner tijd in nieuwStroom, de nieuwsbrief en 
de website voorstellen in deze functie. Daarin zullen zij ook meedelen dat zij alles wat 
hen ter ore komt samen zullen delen en samen zullen overleggen.

Namens de kerkenraad, Caroline Sonnenberg, voorzitter
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