
Privacybeleid bij gebruik van www.groeikracht.info 

 
Doel en acceptatie van dit privacybeleid 
www.groeikracht.info, vanaf hier te noemen ‘de website’, is een initiatief vanuit de 
Baptistengemeente Ichthus te Alphen aan den Rijn. Persoonsgegevens en andere data worden 
verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving. Persoonsgegevens worden worden 
onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld. Dit privacybeleid is ter beschikking gesteld 
op de website. Door de cookies te accepteren, of gebruik te maken van de website wordt dit 
privacybeleid geaccepteerd. 

 
Toepasselijkheid 
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door gebruikers van deze 
website verstrekte persoonlijke informatie. En op het gebruik en doorzoeken van de 
website.  

 

Verwerking van gegevens 
Gebruikersadministratie wordt bijgehouden om hen die meewerken aan de website toegang te 
kunnen verlenen. Voor de verwerking van uitslagen wordt bij deelname aan de quiz toestemming 
gevraagd om naam en e-mailadres een jaar te mogen bewaren. Bij contact via het 
contactformulier wordt correspondentie opgeslagen. Een verstrekt e-mailadres om op de hoogte 
blijven van nieuwe publicaties kan worden ingetrokken d.m.v. “Uitschrijven” onder de laatste mail. 

 
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 
Bij verzoek zullen opgeslagen naam en e-mailadres worden verwijderd. Dit verzoek kan ingediend 
worden d.m.v. het contactformulier onder aan de homepagina, onder vermelding van “verzoek 
gegevens te verwijderen van: [naam] en [e-mailadres]”. 

 
Beveiliging & Cookies 
De website maakt gebruik van cookies voor het functioneren van de website, niet met het doel 
gegevens te verzamelen of om profielen op te stellen; en is beschermd middels een firewall, en 
beheerders kunnen alleen met 2 factor authenticatie inloggen.  
 
Bescherming en respect 
Reacties op de inhoud van de website worden gemodereerd. Reacties worden niet geaccepteerd 
door de moderator als de indiener de normen van fatsoen en respect die we hanteren niet in acht 
neemt. De moderator heeft het recht om bij misbruik het betreffende e-mailadres te weren. Dit ter 
bescherming van de overige gebruikers van de website. Door gebruik te maken van de website 
accepteert de gebruiker de op deze website aangedragen communicatieregels zoals verwoord 
hieronder in ‘Communicatieregels bij gebruik van www.groeikracht.info’. 

 
Vragen over privacybeleid 
Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact op middels het 
contactformulier onder aan de homepagina.  

 
Contactgegevens van Baptistengemeente Ichthus Alphen aan den Rijn: 

t.a.v. Secretariaat 
Postbus 372, 2400 AJ Alphen aan den Rijn 
secretariaat@ichthus.nu



Communicatieregels bij gebruik van www.groeikracht.info 

Het doel 
Groeikracht.info, vanaf hier te noemen ‘de website’, heeft tot doel om discipelen van Jezus te 
helpen groeien in geloof, en hen en anderen te helpen het geloof rond Jezus te begrijpen. De 
inhoud van berichten, artikelen of pagina’s geven geen expliciet geloofsstandpunt weer, maar zijn 
bedoeld om met een open Bijbel gelezen te worden, het daaraan te toetsten en op basis daarvan 
een eigen standpunt in te nemen. We erkennen als baptisten een aantal geloofsprincipes welke 
worden weerspiegeld op de website, deze zijn te staven aan de Bijbel.  

 
Respect 
Iemand aanvallen om een mening is per definitie respectloos. Val nooit een schrijver persoonlijk 
aan, maar vraag altijd hoe deze tot de inhoud is gekomen. Accepteer dat de ander inhoudelijk 
anders naar zaken kan kijken. Luisteren en proberen te begrijpen hoe een ander tot deze mening 
kwam verbindt en schept ruimte in jezelf om te ontwikkelen en te groeien in geloof. 

 

Normen en waarden 
Normen en waarden zijn persoonlijk, kunnen door een groep worden aanvaard, maar moeten altijd 
gestoeld zijn op de leer van Jezus. De ethiek van Jezus laat nederigheid zien, een open houding 
voor iedereen die oprecht is, met een dienende houding om die ander verder te helpen. Bij Jezus 
ging het niet om zijn “ik”, maar om de ander te helpen tot eeuwig leven, al moest Hij daarvoor 
sterven. Laat dat de basis zijn van de communicatieve normen en waarden op deze website. 

 
Wees een zegen 
Na het schrijven van een reactie, voor het indienen, moet je jezelf de vraag hebben gesteld: heb ik 
de ander hiermee in liefde geholpen om Jezus beter te leren kennen. Durf ook eerlijk te zijn om 
twijfel te laten blijken, en om toe te geven dat je het wellicht niet helder had. 

 
Geen wet maar Geest 
Door met de Bijbel te schermen alsof het de nieuwe wet van Mozes is wijk je van de bedoeling af 
die Jezus ons heeft voorgeleefd. Jezus heeft de Geest gegeven opdat wij daardoor zouden 
wandelen. Bijbelvertalingen zijn per definitie beperkt, alleen in de Geest van Jezus kan een 
gelovige de Bijbel verstaan. De verschillende Bijbels zoals: Het Boek, HSV, NBG51, NBV, e.d. zijn 
dus ook niet per definitie goed of fout, ieder kent zijn of haar voorkeur; accepteer dat. 
 
Het recht van de moderator 
Reacties op de inhoud van de website worden gemodereerd, en niet geaccepteerd als 
bovenstaande niet in acht wordt genomen. Door gebruik te maken van de website accepteert de 
gebruiker de bovengenoemde communicatieregels. De moderator heeft het recht om bij misbruik 
en (bij herhaaldelijk) niet naleven van het bovenstaande het betreffende e-mailadres te weren. 
 
De moderator gaat niet in discussie over een beslissing om b.v. een reactie te weigeren. De 
moderator is wel verplicht om aan te geven waarom een reactie wordt geweigerd en hoe het 
eventueel wel goed verwoord kan worden. Over de quiz-vragen wordt niet gediscussieerd, 
opmerkingen worden in overweging genomen.  
 


