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 Visiebrief voor vrijwilligerswerk bij Wijdekerk 
 
Beste vrijwilliger, 
 
We zijn dankbaar voor je bijdrage. Nu al. Want Wijdekerk wordt gedragen door vrijwilligers. Dit 
visiedocument, met daarin verwerkt een gedragscode, is opgesteld ten behoeve van het goed 
functioneren van de stichting. Liefde, veiligheid en respect zijn hierbij kernwoorden. Elke vrijwilliger 
wordt gevraagd dit te ondertekenen.  
 
Zonder jullie zijn we nergens. Onze dankbaarheid is groot.  
Met liefde, bestuur Wijdekerk 
 
Visie 
Wijdekerk geeft kerken de gelegenheid transparant te zijn over hun beleid rond LHBT+-mensen. 
Vanuit de overtuiging dat God de Vader door Jezus Christus Zijn Zoon niemand afwijst of veroordeelt, 
zet stichting Wijdekerk zich in voor christelijke LHBT+-mensen en betrokkenen. Zij voelen zich in hun 

kerk of (christelijke) omgeving regelmatig onvoldoende veilig. 
Daarnaast wil Wijdekerk persoonlijke verhalen van LHBT+-personen delen. Deze hebben altijd een 
link met LHBT+ en geloof en hebben tot doel om inzicht te geven, ondersteuning te bieden, 
vooroordelen te verminderen en/of compassie op te wekken. 
Via persoonlijke verhalen laten we zien hoe LHBT+-mensen hun kerk of omgeving ervaren, zodat men 
ontdekt wat het met je doet als je anders behandeld, gediscrimineerd, buitengesloten of beschuldigd 
wordt. Wijdekerk biedt christelijke LHBT+-mensen gelegenheid om in ontmoetingen en 
samenkomsten elkaar te steunen. Voor ouders, familie en betrokkenen bieden wij ondersteuning, 
een netwerk van verbondenheid. 
 
Iedereen gelijk 
Bij Wijdekerk staat Gods Liefde boven alles.  
In mijn handelen en woorden, binnen het team en naar buiten toe, houd ik, als Wijdekerk-teamlid, 
rekening met alle diversiteit die er is binnen en buiten Stichting Wijdekerk. Dit doe ik in liefde en 
respect voor iedere medemens. Iedereen is gelijkwaardig; wij maken geen onderscheid tussen 
mensen. Daarbij ben ik persoonlijk vrij in mijn eigen overtuigingen en meningen.  
 
Commitment 
Als vrijwilliger besef ik dat vrijwillig niet vrijblijvend is. Ik ga een commitment aan. Ik draag er zorg 
voor dat ik mijn afspraken nakom. Ik reageer conform gemaakte afspraken op vragen van Stichting 
Wijdekerk via e-mail, sms, app en datumprikkers etc. Kortom: ik doe wat heb toegezegd.  
 
Belangen 
Stichting Wijdekerk heeft een groot netwerk. Ik zal de diverse kanalen van Wijdekerk niet gebruiken 
voor persoonlijk gewin en/of commercieel belang.  
Wijdekerk heeft een geestelijk hart en wil er voor mensen zijn, zonder daar voordeel uit te halen.  
Om die reden zal ik, mocht ik commerciële belangen hebben, deze niet als reclame posten in de 
kanalen van Wijdekerk.  

 
Uitval 
Mocht ik een langere tijd niet in staat zijn mijn taak voor Wijdekerk te vervullen, dan houd ik het 
belang van Wijdekerk voorop. Dit betekent dat ik in overleg ga met het bestuur en mijn taak tijdelijk 
of definitief zal teruggeven (afhankelijk van de omstandigheden), zodat een ander verder kan 
bouwen. Ik hecht hierbij geen waarde aan mijn positie, maar aan het gezamenlijk belang.  
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Samen 
In het team van Wijdekerk werken we met mensen; dat betekent dat we elkaars menselijkheid 
tegenkomen in positieve en minder positieve zin. We zullen elkaar tegenkomen in verschillende 
karakters. Wij spannen ons in om naar elkaar te luisteren, en zoeken samen een weg om weer verder 
te bouwen. Samen zijn Wijdekerk. Samen in alle denominaties die kerkelijk Nederland rijk is, in 
multiculturele verbanden, met niet (meer) kerkelijke gelovigen, en ook met niet (meer) gelovigen. 
Binnen de Ene kerk kan niemand gemist worden. Ieder heeft een functie en we zetten die mensen in 
het licht die dat het hardste nodig hebben. 
 
Gedragscode 
Onderstaande gedragsregels zijn opgesteld om elke vorm van gedrag te voorkomen dat door 

personen die Wijdekerk benaderen als ongewenst of gedwongen kan worden ervaren.  

1. Ik zorg voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de personen met een hulpvraag, zich 
veilig en gerespecteerd voelen. 

2. Ik  onthoud mij ervan personen te bejegenen op een wijze die iemands waardigheid aantast. 
3. Ik dring niet verder door in het privéleven van personen dan noodzakelijk is.  
4. Ik onthoud mij van elke vorm van seksuele benadering ten opzichte van personen die zich bij 

Wijdekerk melden. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en 
kinderen jonger dan 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als 
seksueel misbruik en worden gemeld bij de relevante instanties (zie hiervoor ook punt 9).  

5. Ik heb de plicht de personen naar vermogen te beschermen tegen vormen van 
ongelijkwaardige behandelingen en seksueel misbruik, en zal er actief op toezien dat de 
gedragscode door iedereen die bij de personen is betrokken, wordt nageleefd. Ik spreek 
personen die zich niet aan de gedragscode houden op hun ongewenste gedrag aan, door het 
gedrag te benoemen en te verwijzen naar de gedragscode. Als ik dit moeilijk vind leg ik dit 
voor bij een van de vertrouwenspersonen of een bestuurslid. 

6. Indien ik gedrag signaleer dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij 
vermoedens van seksueel misbruik, ben ik verplicht hiervan melding te maken bij de 
daarvoor door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen. 

7. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet of bij twijfel over de 
toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van mij 
om in de geest van de gedragscode te handelen, en daarover altijd in overleg te treden met 
het bestuur. 

8. Overtreding van deze gedragscode leidt tot een klachtenprocedure en kan disciplinaire 
maatregelen tot gevolg hebben. 

9. Wanneer een vrijwilliger wordt verdacht van strafbare feiten, zal het bestuur politie/justitie 
inschakelen. 

 
Beveiliging en Privacy 
Ik heb de apparaten (tablet, laptop, telefoon) die ik gebruik voor Stichting Wijdekerk beveiligd met 
een uniek wachtwoord dat alleen bij mij bekend is. De gegevens die tot mij komen worden zoveel 
mogelijk beveiligd opgeslagen en altijd vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens en persoonlijke 
levensverhalen en andere privacy gevoelige informatie deel ik niet met derden.  
 
Tot slot 
Wij, als Wijdekerk, zijn dankbaar dat je ons komt ondersteunen. Jouw inzet helpt Nederland een 
veiligere plek maken voor LHBTI+. Moge Gods liefde door je heen te zien zijn.  
 
 
 


