
Omgangsregels
1. Iedereen is waardevol. Ik respecteer de ander zoals hij of zij 

is en discrimineer dus niet. Ik stel geen ongepaste vragen en 
maak geen kwetsende opmerkingen over iemands persoonlijk 
leven of uiterlijk.          
 

2. Ik ben aardig voor de ander. Ik behandel een ander zoals ik 
zelf behandeld wil worden. Ik speel niet de baas over de ander. 
Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen 
over de ander. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of rodde-
len. Ik zit niet ongevraagd aan de spullen van de ander.  
 

3. Ik vertrouw de ander en anderen kunnen mij vertrouwen. 
Ik neem de tijd om naar de ander te luisteren. Ik heb aandacht 
voor de ander, dus negeer hem of haar niet.    
 

4. Stoeien mag, maar ik vecht niet, ik gebruik geen geweld.   
Ik bedreig de ander niet en ik neem geen wapens mee.  
 

5. Ik respecteer de grenzen van de ander. Ik kom niet onnodig 
dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. Ik 
geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
 

6. Ik hinder de ander niet en val de ander niet lastig. Als iemand 
mij hindert of lastig valt dan vraag ik diegene om hiermee te 
stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander of de leiding of 
vertrouwenspersoon om hulp.       
 

7. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden 
en spreek degene die zich er niet aan houdt daar op aan. Wan-
neer nodig meld ik dit bij de leiding, ouderling of vertrouwens-
persoon.

‘Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, 
met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. 

En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ Mattheüs 22:37-39 HSV


