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Column 

Bij de VPSG vertellen mensen hun verhalen. En wat voor verhalen. 

Het vergt veel moed om te vertellen over het geweld dat je is aan-

gedaan. Het komt voor dat iemand belt, een afspraak maakt en die 

vervolgens op het laatste moment toch af zegt. Dat is begrijpelijk, 

want de ervaring die veel van onze pastoranten hebben is dat zij 

werden afgewezen om hun verhaal, dat hun trauma gebagatelliseerd 

werd, of werd omgekeerd waardoor zij zelf de schuld kregen van het 

seksueel geweld dat hen is aangedaan. Heel vaak hebben zij hun 

verhaal noodgedwongen in de doofpot gestopt.  

 

Dat overkomt ook bekende Nederlanders die met hun verhaal naar 

buiten treden. Op de ontboezemingen van Griet Op de Beeck in 

september 2017 bij De Wereld Draait Door over haar eigen incest-

verleden, volgde een ‘wetenschappelijke’ discussie over het waar-

heidsgehalte van haar verhaal. Psychologen en andere deskundigen 

buitelden over elkaar heen met de resultaten van empirisch onder-

zoek om aan te tonen dat Griets geheugen haar hier wel moest 

bedriegen. ‘Mijn leven is nog nooit zo weinig van mij geweest’, 

reageerde ze treffend. Dat raakt ongetwijfeld aan pijn van vele 

slachtoffers. 

 

Gelukkig was dit jaar van #MeToo vooral een jaar van openheid over 

seksueel geweld. En gelukkig weten veel mensen ons, soms na aan-

vankelijke aarzeling, alsnog te vinden. In onze visie is het belangrijkste 

wat ons als counselors te doen staat: luisteren, het verhaal in tact  

laten, zodat iemand in haar eigen tempo en in haar eigen woorden  

haar waarheid aan het licht kan brengen. Dat maakt meteen duidelijk  

wat we niet doen. We analyseren niet, we objectiveren niet, we 

behandelen niet en we diagnosticeren niet.  

Veel van onze pastoranten krijgen naast de begeleiding die ze bij ons 

zoeken hulp van de GGZ. De ontwikkelingen op het gebied van 
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traumabehandeling hebben een grote vlucht genomen. Veel van hen 

hebben baat bij EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing  

– een therapeutische behandelmethode voor mensen met een post-

traumatische stress stoornis) of bij cognitieve gedragstherapie en maken 

daarin grote stappen. Geloofs- of zingevingsvragen blijven echter een 

heikel punt, want binnen een psychologisch raamwerk krijgen die niet 

altijd de ruimte. Als pastoranten worstelen met vragen als ‘Waar was 

God?’ ‘Kan en wil ik vergeven?’ ‘Ben ik zondig of schuldig?’, dan is de 

meer objectiverende taal van de psychologie en de psychiatrie niet  

altijd toereikend. 

Binnen de VPSG helpen we met zoeken naar taal die hierbij wel past. 

Vaak is dat de taal van de religie, van de bijbel bijvoorbeeld. Soms past  

de taal van de verbeelding en maken we tekeningen, kistjes of muziek. 

Weer een andere keer gebruiken we beeldtaal of symboliek. En vaak  

is het de taal van een onvoorwaardelijk contact en zijn we gewoon in 

gesprek, met ons hart open, samen zoekend, ook als er geen antwoor-

den (lijken te) zijn, in de overtuiging dat het vertellen van je verhaal en 

het formuleren van je vragen een doel op zich is.  

 

Marjoleine Vosselman  
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Voorwoord 

Voor de VPSG was 2017 een jaar van veranderingen, met gaande en 

komende medewerksters en bestuursleden. We namen afscheid en 

riepen haar bijdragen in herinnering. In de opengevallen ruimte ver-

welkomden we nieuwe vrouwen, veelbelovend naar de toekomst toe. 

Die veranderingen voerden ons ook terug naar bezinning op waar het  

om gaat bij de VPSG en wat ons bezielt om dit werk te doen. Theologe  

en filosofe Anne-Claire Mulder droeg als motto aan: ‘Waardigheid 

doorstroomt en omhult je. Beeld van God ben je.’  

“Het gaat in de begeleiding immers om de empowerment van vrouwen 

met geweldservaringen –  om het versterken van haar kracht en waar-

digheid, om het steeds opnieuw aan haar laten merken dat ze de moeite 

waard zijn, waardevol, dat ze in waardigheid over straat mogen gaan,  

dat ze erg goed zijn in de ogen van de Eeuwige – want naar haar beeld 

geschapen.“ 

In haar lezing - te vinden op onze website - geeft ze een inspirerende 

uitwerking van de ideeën onder dat motto. Ze ont-dekt ze als de bron,  

de overtuiging onder het begeleidingswerk.  

Zo kan haar theoretische doordenking voedend en verhelderend werken 

voor zowel de medewerksters als de mensen die een beroep op hen 

doen. 

Want wat nauwelijks verandert is de weerbarstige werkelijkheid – het 

houdt immers maar niet op - waarin wij leven, vol vermeende privileges 

voor mannen en #MeToo verhalen. 

Ook onze medewerksters zoeken daarom steeds opnieuw versterking  

van haar kracht en bevestiging in haar waardigheid. Om tegenwicht te 

kunnen bieden tegen de ondermijning door de verhalen in de krant en  

de spreekkamer.   

Hoe dat in 2017 vorm heeft gekregen leest u in dit jaarverslag. 

 

Fieke Klaver, voorzitter   
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1. Missie en visie 

 

Missie:  De stichting VPSG is een kenniscentrum op het gebied van 

seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst. De VPSG is als 

oecumenische stichting gespecialiseerd in het leggen van verbanden 

tussen seksueel geweldtrauma’s en godsdienst- of zingevingtrauma’s.  

De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij  

de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren.  

Het oecumenische karakter biedt uitdrukkelijk openheid naar een  

breed spectrum van cliënten, binnen of buiten de kerken. 

Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, 

training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader. 

Het werkterrein van de VPSG beslaat in principe de provincie Noord-

Holland, maar er melden zich ook steeds meer mensen uit andere  

delen van het land. 
 

Visie:  Seksueel misbruik is onrecht. 

Ieder mens heeft recht op ruimte om te leven, vrij kunnen bewegen 

tussen herinnering en toekomst is daarbij een voorwaarde. Ervaringen 

van seksueel geweld belemmeren vaak de nodige bewegingsmogelijk-

heden. Wij horen vrouwen en mannen met die ervaringen ‘tot spreken’. 

We luisteren zo naar hen, dat ze hun gevoelens kunnen ordenen, en  

hun eigenwaarde en veerkracht terugvinden. In de ontstane ruimte  

kan vertrouwen groeien in zichzelf, anderen en de Ander. De VPSG  

zoekt samenwerking om te bereiken dat er niet langer slachtoffers  

van seksueel misbruik vallen. 

 

Doelstelling/strategie: 

De VPSG biedt pastorale en levensbeschouwelijke counseling in ver-

schillende vormen aan. Zowel in de vorm van één op één gesprekken:  

in een spreekkamer, per telefoon of email, alsook in andere vormen  

als lotgenotengroep of bewegingsgroep. 
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2. Levensbeschouwelijke counseling 

 

De gesprekken vormen het hart van het werk van de VPSG. Zo luisteren 

dat je betrouwbaar bent voor de ander, een veilige plek om op verhaal  

te komen. Het moge duidelijk zijn dat dit geen eenrichtingsverkeer is, 

eerder een soort samenwerkingsverband. Samen zoek je een weg, stap 

voor stap worden er woorden gevonden en beelden waardoor zich laat 

vertellen wat eerder onzegbaar of niet te benoemen was. Soms is het 

nuttig om informatie te delen waardoor de ander weet: ‘dat heb ik niet 

alleen’. Vaak is het helpend om bij de ander na te vragen: klopt het, gaat 

het je hier om of klopt het niet? Stilte kan ook vruchtbaar zijn als je zoekt 

naar een opening die verder brengt en verbinding maakt. Stilte geeft je  

de kans om wat dieper af te dalen in jezelf. Durven afgaan op je intuïtie, 

aanreiken wat voor jou een bron is of energie geeft. Het blijft een span-

nend gebeuren, en iedere keer weer anders. 

En niet onbelangrijk, er wordt ook vaak gelachen tijdens gesprekken.  

Het is ook samen zoeken naar wat lucht geeft en lichter maakt, wat 

ruimte biedt of een bron is om uit te putten. Groeikracht aanspreken  

en de zaadjes van vertrouwen hun werk laten doen.  

Wat je hoopt is dat de vrouwen en mannen met wie je op weg bent, 

gaandeweg hun leven meer als ‘van henzelf’ gaan zien en ervaren, zich 

weer kunnen toe-eigenen wat eerder ont-eigend werd. Als dat gebeurt  

is dat heel kostbaar.  

 

Geregeld lopen we er als counselors tegen aan dat er op het gebied van 

de zorg zoveel veranderd is en verandert. Verwijzen is vaak lastig. Veel 

GGZ zorg is nu aan de plaatselijke gemeente toevertrouwd en wordt 

anders georganiseerd dan voorheen. Er is met name oog voor actueel 

misbruik, er ontstaan nieuwe behandelwijzen en behandelcentra waar 

mensen snel terecht kunnen. Dat is prachtig. Maar de ervaring leert dat 

er vaak jaren overheen gaan eer mensen naar buiten komen met wat  
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hen aangedaan is. Ook in de #MeToo discussie werd dat duidelijk. En  

dan blijkt de weg naar zorg een weg vol hindernissen. Juist voor  lang-

duriger of intensieve zorg, zorg bij ouder of ‘verjaard’ misbruik, is er 

minder passende behandeling beschikbaar. Wachtlijsten duren al snel 

een jaar. Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd. De  

ene verzekering vergoedt wel, de andere niet. Dat is niet alleen ont-

moedigend voor de mensen die het treft, daarmee laten de samenleving 

en de politiek ook veel liggen. Wie neemt verantwoordelijkheid?  

 

PASTORALE GESPREKKEN IN KAART GEBRACHT 

Jaar in  

H’lem   

of  

elders 

Per telefoon  

of e-mail,  

e-counseling 

 

Totaal Aantal personen   

met 

regelmatig  

contact 

Vrouw/ 

Man 

Incidentele 

contacten         

(1-3 keer) 

Aantal  

personen 

2017 156 544 700 54 52/2 14 

2016 150 540 690 50 48/2 13 

2015 217 386 603 44 44/0 31 

2014 162 350 512 37 37/0 21 

2013 204 345 549 43 43/0 52 

2012 184 310 494 33 30/3 46 

2011 188 311 499 37 36/1 40 

2010 168 237 405 39 35/4 37 

2009 244 238 482 38 36/2 6 

2008 283 267 550 41 39/2 4 

 

 

Het aantal face to face contacten is wat afgenomen vergeleken met  

een paar jaar geleden, terwijl het aantal contacten via telefoon en email 

juist toeneemt. Dat is niet verwonderlijk. De mensen die een beroep  

doen op de VPSG, komen voor een deel uit de provincie Noord-Holland, 

maar ook vaker van verder weg. Ze zijn bereid om een lange reis te 

ondernemen voor een gesprek bij de VPSG, of kiezen voor telefoon en 

email. 
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Leeftijd 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

< 35 5 5 5 2 4 4 4 5 4 4 

35-45 12 10 8 2 5 3 5 3 10 11 

45-55 10 13 11 10 11 9 10 10 11 13 

55-65 18 12 10 10 9 10 13 16 10 9 

65-75 7 9 9 10 5 5 3 3 2 2 

> 75 2 1  3 4 2 2 2 1 2 

 Totaal 54 50 44 37 43 33 37 39 38 41 

 

Dat mensen kiezen voor de VPSG heeft vaak te maken met de levens-

beschouwelijke insteek van de VPSG en de ruimte voor religie en zin-

geving. Ze zijn of zeer betrokken bij een geloofsgemeenschap of ge-

loofskring en verwachten dat de counselor hun taal spreekt en hun 

achtergrond begrijpt. Of zij willen hun geloof ook echt betrekken in  

het gesprek met de counselor. Dat is net een wat andere verwachting 

waarmee deze pastoranten komen. 

In het overzicht staan de traditionele kerken en meer evangelische ge-

meenschappen aangegeven. De groep ‘overigen’ bestaat uit een breed  

en gevarieerd palet: zij behoren tot de Islam, Christengemeente, Zeven-

dedagsadventisten, Sai Baba, Oud-Katholieke kerk, Anglicaanse Kerk, 

Doopsgezinden, Evangelische Broedergemeente, Remonstrantse 

Broederschap. Niet kerkelijk gebonden betekent wat het woord zegt, ze 

behoren niet of niet meer tot de traditionele kerken, maar vaak noemen 

zij het woord ‘spiritualiteit’ als behorend tot hun identiteit. 

 
Religieuze achtergrond 2017 2016 2015 2014  2013 2012 2011 2010 2009 

RKK 8 9 13 12 10 7 8 14 14 

PKN 16 11 17 16 15 12 11 15 10 

Oud-/Vrijgemaakt/ 

Christ. Geref. 

4 7 2  2 - 1 2 3 

Evangelisch  5 6        

Niet(meer) kerkelijk 

gebonden 

11 8 3 3 9 6 5 6 4 

Overig 10 9 9 6 7 8 12 2 7 
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3. Het houdt niet op! Projecten en activiteiten  

In de drie jaar rond ons 30-jarig jubileum kozen we de slogan  

‘Het houdt niet op!’ en we verdeelden al ons ‘extra’ werk naast de 

counselingsgesprekken in drie velden: 

- HULP 

- KENNIS 

- VIEREN EN GROEI 

 

HULP 

In de dertig plus jaar counselen hebben we op basis van vragen en 

bevindingen vanuit de spreekkamers gezocht naar aanvullingen naast  

het persoonlijke één op één contact. Een aanvulling dus op onze 

gebruikelijke HULP. 

 

Kom op verhaaldagen 

We organiseren de Kom op verhaaldagen sinds 2014, een dag voor 

lotgenoten die in hun verwerkingsproces door de eerste fase heen zijn  

en zoeken naar verdieping in hun eigen proces en daarbij van anderen  

willen horen en leren.  

‘Leven vanuit je bronnen’ is een van de thema’s die we in 2017 als 

counselors aanreikten. Iedere deelnemer heeft iets meegenomen 

wat voor haar een bron is. In een groepsgesprek verkennen we 

samen het centrale woord en proeven waar er gelaagdheid zit. Er 

verschijnen allerlei woorden op het bord zoals: opborrelende ener-

gie, levenskracht, het stroomt, zuivere frisheid, maar ook woorden 

die het tegendeel aanduiden zoals: een nare diepe put of een beer-

put. Ook uitdrukkingen komen langs als ‘niet spugen in de bron waar-

uit je drinkt’, en ‘om bij de bron te komen moet je tegen de stroom 

op zwemmen’. Ze verwoorden levenservaringen die het woord bron 

kleuren en verbinden met de realiteit van alledag.  

Voor de middag staat er een meditatieoefening van Anselm Grün op 

het programma. Grün benadrukt dat we allemaal bronnen in ons 
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hebben, meegekregen van thuis of later ontdekt en ons eigen ge-

maakt. Hij raadt aan om dat potentieel op te zoeken, te focussen op 

het vermogen dat in ieder mens zit. Hij ziet dat bijv. in het spel dat je 

als kind graag speelde waardoor je bij jezelf kwam, en vraagt hoe dat 

spel je nu nog beweegt. De een heeft er direct beelden bij, de ander 

moet wat dieper graven.    

 

Terugkijkend op dit afgelopen jaar vallen er een paar dingen op. We 

zoomen meer expliciet in op spiritualiteit, op wat je voedt en grond 

geeft, op herbronning. We gaan lastige vragen niet uit de weg, maar 

proberen ook een beetje lucht te blazen in de problematiek, door de 

wijze waarop we een en ander aan de orde stellen. Een aantal van de 

vrouwen komt steeds terug, voor hen is de groep een tijdelijke ge-

meenschap waaraan ze kunnen groeien. Anderen stromen inciden-

teel in en gaan dan weer verder. Juist deze vermenging levert mooie 

momenten op en maakt het soms ook uitdagend spannend. 

 

De Kom op verhaaldagen worden financieel gesteund door het Fonds 

Doopsgezinde Ziekenverpleging in Haarlem. 

 

Bewegingsgroep 

Onder begeleiding van yogadocente Kitty Steenvoort nemen acht 

vrouwen om de veertien dagen deel aan onze bewegingsgroep trauma-

sensitieve yoga. Dit aanbod bestaat sinds 2012. Deze vorm van yoga kan 

helpen om te leren hoe je veiligheid in jezelf kunt vinden. Iedere les laat 

Kitty de deelnemers ervaren dat er ankers zijn waar je naar terug kunt 

keren als je het moeilijk hebt. Het contact met de vaste grond onder je 

voeten, met de zitting en de rugleuning van een stoel is een eerste anker. 

Er schuilt een uitnodiging in om te ontspannen en je te laten dragen.  

Het tweede, nog belangrijker anker is je ademhaling, die er altijd is en  

die altijd in het hier en nu plaatsvindt. 
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Er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat de positieve effecten 

van yoga bij trauma’s inzichtelijk maakt (zie het boek Traumasporen  

door Van der Kolk uit 2016). Getraumatiseerde mensen voelen zich  

vaak overspoeld door hun herinneringen en emoties. Een grote angst is 

controleverlies. Yoga kan dan een tegenwicht bieden. Een ogenschijnlijk 

eenvoudige oefening als je handen openen en sluiten op het ritme van je 

ademhaling kalmeert. Het ankert je weer in het hier en nu. Herinneringen 

zijn er ook dan nog, maar er is iets meer afstand. Doordat Kitty zich in 

haar oefeningen steeds beroept op de veilige ankers naar het hier en nu 

is er tijdens de yogales gelegenheid om je lichaam heel langzaam en in 

hele kleine stapjes, weer als een veilig thuis te ervaren. De vrouwen in  

de groep ervaren de yoga als een belangrijke bron van ontspanning. 

Aansluitend op de les is er het aanbod van een ‘nazit’ met een kopje thee 

en uitwisseling. Ook kunnen de counselors op een later moment een 

gesprek aangaan om opgedane inzichten verder uit te diepen.   

 

Stichting Union ondersteunde de bewegingsgroep met een financiële 

bijdrage.  

 

Ouderen 

Vanuit onze ervaringen in de spreekkamer wil de VPSG graag een bijdrage 

leveren aan kennisvermeerdering over de zorg aan ouderen met trauma’s 

of traumasporen veroorzaakt door seksueel geweld. Daarom hebben wij 

besloten om een lerend netwerk tot stand brengen waarbinnen profes-

sionals die ervaring hebben in het werken met ouderen en/of verstand 

hebben van de problematiek door seksueel geweld hun kennis delen.  

We begonnen hier al mee in 2016, toen wij in november van dat jaar een 

consultatie met geestelijk verzorgers organiseerden. Dat leverde inzichten 

op over onder andere het belang van bejegening en bewustwording. Nu 

bouwen wij verder aan ons lerend netwerk middels het afleggen van 

werkbezoeken aan professionals in de beroepspraktijk van de ouderen-

zorg.  
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In het najaar van 2017 heeft Marjoleine Vosselman een leerzaam werk-

bezoek afgelegd bij zorgcentrum Cordaan te Amsterdam waar zij heeft 

gesproken met geestelijk verzorger Sietske van der Hoek. Het verslag  

van dat werkbezoek verschijnt medio 2018 onder de titel Net als toen - 

Sporen van trauma door seksueel geweld bij ouderen in het Tijdschrift 

voor Geestelijke Verzorging (TGV). De vele praktijkvoorbeelden waarover 

Sietske kon vertellen maakten duidelijk dat gevoelens van schuld en 

schaamte vaak een leven lang mee gaan. Hoe kunnen verzorgenden en 

begeleiders van deze ouderen hier mee omgaan? Wat hebben zij daar-

voor nodig?  Wat gaat hen goed af en wat behoeft aandacht? Over die 

vragen denken wij ook in 2018 verder. Wij bouwen verder aan ons lerend 

netwerk door vanuit de VPSG werkbezoeken af te leggen. Op die manier 

delen wij kennis met professionals in de beroepspraktijk. De bedoeling  

is om duidelijk te krijgen waar expertise en leerwensen liggen. Op basis 

daarvan gaan we intervisies en studiedagen organiseren.  

 

(on)breekbaar 

De VPSG heeft aan de wieg gestaan van project (on)breekbaar, kunst  

over kwetsbaarheid en kracht. Dat was in 2013 en het project is ge- 

groeid en ontwikkelt zich nog steeds (zie www.onbreekbaar.com). Doel 

van (on)breekbaar is het inzetten van kunst, beeldend werk om vanuit  

het ontdekken van de kwetsbaarheid de eigen kracht te ontwikkelen. 

In 2017 waren wij actief in twee activiteiten: de Driedaagse en het Kistje 

op reis. Deze activiteiten zijn ontwikkeld voor de doelgroep van de VPSG, 

in dit geval vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik  

in hun leven. 

De Driedaagse werd voor de tweede keer georganiseerd in een samen-

werking van begeleiders van JeBesteBest, (on)breekbaar en VPSG en  

vond plaats in Conferentiecentrum De Glind. Het programma kent een 

zorgvuldige opbouw met veel beeldende oefeningen, individuele bege-

leidingsmogelijkheid, individuele keuzevrijheid om aan te pakken wat  

http://www.onbreekbaar.com/
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zich aandient en veel aandacht voor veiligheid. In de Driedaagse komen 

de deelneemsters uiteindelijk tot het kleur, vorm en inhoud geven aan 

hun eigen houten kistje.  Elk kistje draagt zo een heel eigen verhaal van 

kwetsbaarheid en kracht en verhaalt van het eigen proces om dit zicht-

baar te maken. Aan het eind van het programma worden de ervaringen 

en het kistje met elkaar gedeeld; een ervaring van ‘empowerment’. 

 

De Driedaagse werd financieel gesteund door Stichting Steunfonds BSK. 

 

Vanuit het idee van het steeds terugkerende beeld van het kistje of 

reisaltaartje en de goede ervaringen met de uitleen van kunstkistjes 

na exposities ontstond het idee van ‘Kistje op reis’. Een kunstkistje 

over de kwetsbaarheid en kracht van misbruik en de heling daarvan. 

Het kistje werd gemaakt door Janine Klungel, ervaringsdeskundige en 

beeldend creatief therapeut. 

Er zijn zes gastvrouwen en die ontfermen zich twee keer een maand 

over dit specifieke kistje. 

Het project begon met een bijeenkomst waarin Jeannette Claessen 

en Gezien van der Leest samen met de deelneemsters het thema 

onderzochten en een reisschema maakten voor het kistje. Het pro-

ject duurt een jaar, het is in mei 2017 gestart en duurt tot juni 2018. 

Zes vrouwen, twaalf maanden. Dat betekent dat alle gastvrouwen 

het kistje twee keer krijgen. De eerste ronde loopt half januari af.  

We komen dan samen om de ervaringen persoonlijk te delen. Voor 

de periode dat we elkaar niet zien, is er een nieuwsbrief, waarin 

persoonlijke verhalen, gedichten en beeldend werk gedeeld worden. 

En er is het schriftje dat met het kistje meereist en waarin de deel-

neemsters kunnen schrijven. 

Natuurlijk is er ook altijd de mogelijkheid voor een persoonlijk ge-

sprek. De een maakt daar geen gebruik van, de ander regelmatig. 

Ook hier is het bijzonder om te zien hoeveel het kistje losmaakt en 
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wat het met de gastvrouwen doet om het in huis te hebben en actief 

met het thema kracht en kwetsbaarheid bezig te zijn. 

Wat dit project de gastvrouwen gaat brengen, weten we pas als het 

in juni 2018 afgerond wordt. Maar uit wat we tot nu toe terug horen 

en lezen kunnen we afleiden dat ook dit initiatief veel teweeg brengt.  

 

Het project Kistje op Reis wordt financieel mogelijk gemaakt door 

een solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Neder-

land via KNR – Projecten in Nederland (PIN) 

 

 

KENNIS 

Het blijft altijd belangrijk om meer informatie te geven en te blijven 

praten over wat seksueel misbruik doet. We willen graag dat pastores  

in het bijzonder en kerken en geloofsgemeenschappen in het algemeen 

gevoelig zijn voor signalen van seksueel misbruik en een veilige plek 

kunnen bieden. KENNIS is daarbij essentieel. 

 

Digitale Nieuwsbrieven 

Van pastores wordt verwacht dat zij professioneel kunnen optreden in 

veel situaties. Dat vraagt niet alleen alertheid op maatschappelijke ont-

wikkelingen maar ook voortdurende studie en bijscholing. Nu het de 

afgelopen decennia wel duidelijk is geworden hoeveel mensen leven  

met ervaringen van seksueel misbruik, uit hun jeugd of meer recent,  

is het helder dat ook pastores moeten beschikken over kennis en vaar-

digheden om met de vele kerkleden die het betreft om te gaan.  

De VPSG heeft het altijd als een belangrijke taak gezien om pastores  

te bemoedigen en aan te sporen om het contact met slachtoffers van 

seksueel geweld te zoeken. Scholing en toerusting ziet de VPSG voor 

zichzelf als een belangrijke opdracht. Daarom wordt een aantal malen  

per jaar een digitale nieuwsbrief gemaakt gericht op pastores en hun 

praktijk, maar ieder die wil kan zich abonneren. Er zijn ruim 100 abon-
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nees. In de nieuwsbrief maken we nieuwe ontwikkelingen bekend, 

bespreken we boeken, artikelen en films. En we maken natuurlijk 

scholingsactiviteiten die de VPSG organiseert bekend zoals studie-

middagen voor theologen en conferenties. 

Jeannette Deenik-Moolhuizen stelde deze digitale nieuwsbrieven  

door de jaren heen samen. De informatie werd altijd zeer gewaar- 

deerd en gebruikt. In 2017 verschenen twee nieuwsbrieven. Het is  

de bedoeling dat we met de opvolgster van Jeannette gaan nadenken 

over de beste manier van kennisverspreiding in 2018. Of dat weer in  

de vorm van nieuwsbrieven gaat of dat we zoeken naar een andere  

vorm is nu nog niet duidelijk. 

 

Traditie en seksualiteit 

In het weekend van de Oecumenische Vrouwensynode (OVS) in maart 

2017 gaf Jeannette Deenik een inleiding bij de workshop Traditie en 

seksualiteit; in samenwerking met vrouwen van de stichting Kezban 

(voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld in allochtone kring, 

www.stichtingkezban.nl) en van de website Hagar-Sarah (trialoog  

joodse-christelijke-moslimvrouwen, www.hagar-sarah.nl). 

“Op zoek naar een positieve kijk op seksualiteit moeten we terug naar  

de joodse bronnen.” Die zin komt uit de mond van moslima Stella van  

de Wetering. De trialoog tussen abrahamitische religies levert verras-

sende uitspraken op! 

Zij spraken rond de vragen welke boodschappen je uit je cultuur en  

religie mee hebt gekregen als het om seksualiteit gaat en welke bron- 

nen uit je traditie je nu inspireren. 

Veel moslima’s zijn geïnteresseerd in theologie om zelf te lezen wat er 

staat. Als een reactie op het misbruik van de bronnen. In het christen-

dom moeten vrouwen zich verstaan met bronnen als het klassieke 

protestantse huwelijksformulier. Daarin valt de hiërarchische relatie 

tussen man en vrouw op, maar ook woorden als trouw en zorg voor 

elkaar.  

http://www.stichtingkezban.nl/
http://www.hagar-sarah.nl/
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‘In het jodendom is genieten van seks belangrijk.’ ‘Hoe meer genot,  

hoe meer de Sjechina aanwezig is. Het genot van de vrouw staat voorop.’ 

De verschillende joodse stromingen gaan verschillend om met de regels 

maar in de praktijk is er veel ruimte (vgl. Kosher sex van rabbijn Shmuley 

Boteach). 

De deelneemsters hadden veel lof voor de openheid en de diversiteit aan 

ervaringen uit de verschillende tradities. Gemist werd een positief christe-

lijk geluid – ‘liefde’ kan hier een belangrijk begrip zijn (zeggen de joodse 

en islamitische vrouwen).  

Er werd een oproep gedaan om bij te dragen aan dit project (een cabaret, 

een schijf van vijf voor seksuele voorlichting...)  

 

Het project Traditie en Seksualiteit bestaat uit een stuurgroep van drie 

vrouwen van de drie organisaties en een studiegroep van drie vrouwen 

van de drie religies.  

Daarnaast is er een netwerk  in wording van vrouwen uit de drie orga-

nisaties en geïnteresseerden vanuit de OVS. Zij kwamen drie keer bij 

elkaar. 

 

De stuurgroep begon in het najaar met de organisatie van een nieuwe 

pilotbijeenkomst in Amsterdam Noord. Jeannette legde contact met een 

collega en kreeg een ruimte ter beschikking in kerkgebouw de Ark. Ze 

gingen op zoek naar vrouwen in Noord om voor het gesprek 10-12 

vrouwen persoonlijk te werven. De doelgroep bestaat uit vrouwen die 

afkomstig zijn uit verschillende religieuze tradities, met een sleutelpositie 

(eigen netwerk om ervaringen door te geven).  

Eind september droeg Jeannette haar aandeel in het project over aan 

Fieke Klaver, die door het bestuur gevraagd was om op persoonlijke titel 

Jeannette voorlopig te vervangen. 
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Siblingmisbruik  (broer-zusincest) 

Veel van de incestverhalen die in de spreekkamer verteld worden 

gaan over grensoverschrijdend gedrag van een ouder ten opzichte 

van een kind, maar minstens zo vaak betreft het siblingmisbruik, 

waarbij meestal een jonger zusje door een oudere broer misbruikt 

wordt.   

“Het hoort erbij als je een meisje bent. Je moet het maar gewoon 

nemen, het niet te groot maken.” Tijdens een huisbezoek vertelde 

een oudere dame over grensoverschrijdend seksueel gedrag dat zij 

als kind had meegemaakt. Ze was één van de jongsten in een groot 

gezin, er waren meerdere oudere broers. Ze wilde er niet verder over 

praten. “Al die aandacht maakt het alleen maar groter”, zei ze. “Maar 

ik heb wel opgelet hoor, bij mijn kinderen dat het niet gebeurde.”  

In de tijd dat dit voorbeeld speelde, waren de schroom om erover te 

praten en de angst om niet geloofd te worden immens groot. Liever 

de doofpot, ermee leren leven dan aan de bel trekken. Dat is nu 

gelukkig anders aan het worden. En toch. Wat het zo ingewikkeld 

maakt…., horen we vaak zeggen. Want dat ingewikkelde is er altijd,  

al krijgt het verschillende benamingen zoals ‘schuldig’, ‘dubbelzinnig’, 

‘besmet’. Het ligt zo voor de hand om bij kinderen of jongeren het 

misbruik te bagatelliseren en af te doen als kinderspelletjes of aan-

dachttrekkerij. Terwijl de gevolgen van broer-zusincest voor het 

leven zeker zo ingrijpend zijn als bij ouder-kindmisbruik. 

Daarnaast valt op dat ouders, al ze al op de hoogte zijn, er vaak voor 

kiezen om de toekomst open te houden voor de dader omdat hij nog 

jong was en de gevolgen van zijn handelen niet echt kon overzien. 

Maar als dat betekent dat het slachtoffer maar moet zwijgen en zich 

moet aanpassen ter wille van het geheel en de dader, dan is dat toch 

de omgekeerde wereld. Er is onrecht, er is geweld aangedaan. Hoe 

recht te doen aan beiden? Welke stappen zijn er nodig om leven 

mogelijk te maken zowel voor het slachtoffer als voor de dader?  
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De VPSG wil de komende tijd meer aandacht vragen voor sibling-

misbruik en de gevolgen daarvan.  

 

Lezing Martine Delfos 

Op 24 mei 2017 gaf Martine Delfos ter gelegenheid van het afscheid  

van Maddy de Bruin een lezing over seksueel misbruik. De concrete 

voorbeelden die zij gaf hielpen de aanwezigen verder te denken over 

thema’s als schuldgevoel, de angst voor herhaling en weerbaarheid.  

Volgens Delfos moeten we het schuldgevoel waar zoveel slachtoffers 

van seksueel misbruik mee kampen begrijpen in het licht van de functie 

van dat schuldgevoel. Die functie is volgens haar om de angst voor her-

haling te bezweren. Want als het jouw eigen schuld was, dan kun je in  

de toekomst voorkomen dat het weer gebeurt. Je bent niet weerloos 

overgeleverd aan wat je gebeurt, nee, je zou het voor kunnen zijn.  

Voor deze illusie van controle betalen slachtoffers een hoge prijs, want  

ze gaan vaak jaren gebukt onder gevoelens van schuld en schaamte.  

In onze seksuele opvoeding ligt een sterke nadruk op het leren om ‘nee’ 

te zeggen. Onbedoeld werken opvoeders hiermee schuldgevoel van 

slachtoffers in de hand. Volgens Delfos is de realiteit namelijk dat ‘nee’ 

zeggen niet altijd lukt, bijvoorbeeld door de ambiguïteit van een situatie 

die je het gevoel kan geven dat je niet meer terugkunt. Of doordat je te 

laat door hebt in welk gevaar je verkeert.  

Zij pleit er daarom voor om kinderen en jongeren er op te wijzen dat zij 

een radar hebben voor geweld en seksualiteit en dat ze die mogen vol-

gen. Soms door ‘nee’ te zeggen en soms door - heel onbeleefd - gewoon 

weg te lopen. Tegen een cliënte die een niet-pluisgevoel had bij haar 

oom, formuleerde Delfos het als volgt: “Eén ding is duidelijk: Jij weet het, 

we weten niet hoe, maar jij weet het. Het is belangrijk om daar naar te 

luisteren. Als het niet goed voelt, dan is het niet goed. Dan mag je gaan. 

Dan maar een keertje onbeleefd.”  

Met haar lezing heeft Delfos voeding gegeven voor ons werk bij de VPSG. 

Zo heeft bovenstaand inzicht Marjoleine Vosselman geïnspireerd tot  
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het schrijven van een kinderverhaal, bedoeld om voor kinderen inzichte-

lijk te maken dat er situaties zijn waarin je je gevoel mag volgen, zelfs als  

dat betekent dat je onbeleefd of onaardig bent.  

 

Lezing Anne-Claire Mulder en Latifa Lazaar / Afscheid Jeannette 

Na een lang arbeidzaam leven rond het thema kerk, vrouwen en 

geweld nam Jeannette Deenik-Moolhuizen op 25 oktober afscheid 

van de VPSG.  

Ze begon in 2003 als bestuurslid bij de VPSG en stapte later over naar 

het team medewerksters. Ze zette projecten op als Dwarsliggen. 

Speurtocht naar heilzame seksualiteit, Weet wat er speelt. Over 

seksueel misbruik in gezinnen, en Traditie en seksualiteit – joodse, 

christelijke en moslimvrouwen in gesprek. 

Van haar hand kwamen trainingen, workshops en nieuwsbrieven, 

alles met het oog op kennisvermeerdering en aanbod van hande-

lingsperspectief voor met name pastores. 

 

Het afscheid kreeg vorm tijdens een studieuze middag met inleidin- 

gen van Anne-Claire Mulder (docent PTHU) en Latifa Lazaar (stichting 

Kezban). Anne-Claire schilderde twee alternatieve denkbeelden tegen  

de vernederende vrouwbeelden die in onze cultuur rondgaan en die 

vrouwen met geweldservaringen volgens de literatuur over dit onder-

werp sterk hebben geïnternaliseerd.  

Latifa sprak vanuit de praktijk en toonde een filmpje, gemaakt om 

huiselijk geweld bespreekbaar te maken. 

  

Voorzitter Fieke Klaver benoemde in haar dankwoord de waarde en 

waardigheid van Jeannette en spiegelde het godsbeeld van vrouwe 

Wijsheid, die van zichzelf zegt: Ik ben de moeder van de schone liefde,  

van eerbied, inzicht en hoop; ik werd geschonken aan al mijn kinderen, 

van eeuwigheid af (Jezus Sirach 24,18). 
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In haar eigen afscheidswoord vertelde Jeannette hoe het voor haar 

allemaal begon met geraakt worden door een kunstwerk in het Rijks-

museum. Hoe sindsdien kunst een rode draad werd in haar leven, maar 

ook het vertellen van verhalen over onrecht. Met als doel vrouwen en 

mannen die getroffen zijn te helpen en het onrecht aan te pakken.  

Steeds weer vond ze in haar loopbaan vrouwen in wie ze dat verlangen 

herkende en vindingrijkheid deelde om problemen bespreekbaar te 

maken en aan te pakken. 

Heel wat van die vrouwen waren aanwezig bij dit afscheid en deelden 

tijdens de receptie herinneringen, of maakten nieuwe afspraken. 

 

Studiemiddag Godsbeelden 

Op 22 november organiseerde de VPSG in samenwerking met de PThU  

en de VU een studiemiddag naar aanleiding van het in maart 2017 

verschenen proefschrift De rol van godsbeelden in de levensverhalen  

van vrouwen met een incestervaring door Adriana Balk-van Rossum.  

 

Tijdens deze studiemiddag maakte Balk-van Rossum in haar lezing duide-

lijk dat er weinig helpende godsbeelden zijn voor slachtoffers van incest. 

Dat maakt dat zij vaak langdurig met geloofsvragen worstelen als ‘Wat 

vond God van het misbruik?’ ‘Waar was God?’ en ‘Is het mijn schuld 

doordat ik zondig ben?’ Balk-van Rossum hoopt dat haar onderzoek en 

deze studiemiddag bijdragen aan het doorbreken van het zwijgen over 

incest en aan goede pastorale begeleiding waarin over deze vragen 

gesproken kan worden. 

Behalve haar lezing waren er workshops. Vanuit de VPSG verzorgden 

Marjoleine Vosselman en Judith van der Werf een workshop zingevende 

gespreksvoering. Met behulp van een trainingsacteur werd er geoefend 

met het praten over (on)heilzame godsbeelden. Het leverde de deel-

nemers onder andere het inzicht op hoe belangrijk het is om ruimte te 

maken voor alle verschillende, soms tegenstrijdige gevoelens en ideeën 

die een pastorant naar voren brengt. Uiteindelijk bleken de aanwezigen 
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op deze studiedag eensgezind in het streven om de kerk tot een veilige 

plek te maken voor slachtoffers door het onderwerp bespreekbaar te 

maken – met moed en lef. 

 

VIEREN EN GROEI 

We kozen deze invalshoek vanwege ons 30-jarig jubileum om extra alert 

te zijn op het vieren. Natuurlijk van ons jubileum maar ook om steeds 

weer mogelijkheden te zoeken om in vieringen aandacht te vragen voor 

de problematiek van seksueel geweld. Ook vallen onder dit kopje de 

inspanningen om de VPSG als geheel onder de aandacht te brengen,  

te zoeken naar mogelijkheden voor vernieuwing en verandering. 

 

Vieringen 
- In de Dominicuskerk in Amsterdam ging Judith van der Werf op 15 

oktober 2017 voor in een serie over het lichaam met het verhaal van de 

oprichting van de verkromde vrouw uit Lucas 13. In het Bijbelverhaal 

komt er het nodige commentaar op deze heelwording, omdat het op de 

sabbat plaatsvindt. In het tumult om de regels, wat wel en wat niet mag, 

worden de vrouw en haar verhaal bijkans vergeten. Zoals het ook vaak 

gaat rond het onthullen of aan de kaak stellen van misbruik, onlangs nog 

bij schrijfster Griet Op de Beeck, waar er door de eindeloze discussies 

over hoe en wat die volgden, bijkans vergeten werd dat hier een vrouw 

staat die door alle ellende heen weer een weg naar het leven gevonden 

heeft, en opnieuw vreugde vindt in haar bestaan. Hoe bijzonder is dat!  

- Jeannette Deenik-Moolhuizen sprak in de Muiderkerk in Amsterdam 

over het werk van de VPSG om de maandlange deurcollecte te onder-

steunen. Ook schreef zij voor het kerkblad. 

- Op 3 december kreeg Jeannette Deenik-Moolhuizen in de Oecume-

nische Basisgemeente De Duif een Vredesduif opgespeld vanwege haar 

werk voor de VPSG. In die viering nam ds. Marina Slot afscheid als 

voorganger. Zij preekte over ‘Vrede ons gegeven’.  
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- Marjoleine Vosselman en Gezien van der Leest gingen in op de vraag  

van de diaconie van de Keizersgrachtkerk te Amsterdam een om samen  

een viering  voor te bereiden die gaat plaatsvinden in 2018. Een zorg-

vuldig voorbereidingsproces heeft op alle niveau’s grote impact. 

 

Blog 

Eind 2017 is de VPSG de drempel overgegaan naar de sociale media, te 

beginnen met ons blog ‘praaterover.vpsg.nl’. Met dit blog dragen we ons 

steentje bij aan het bespreekbaar maken van seksueel misbruik en sek-

sueel geweld, door te zoeken naar woorden en beelden die recht doen 

aan ervaringen van mensen die het is aangedaan. Onze doelstellingen  

zijn ‘geur en kleur’ geven aan de VPSG en daarmee de drempel te ver-

lagen voor hen die hun verhaal willen doen, of dat nu bij ons in Haarlem  

is of elders. Daarnaast hopen we het begrip voor de ervaringen van 

mensen die seksueel geweld is aangedaan te vergroten.  

Er zijn drie bloggers die ieder vooralsnog eens in de twee weken een  

blog schrijven: Marjoleine Vosselman (VPSG counselor), Janine Vink 

(VPSG vrijwilliger) en ‘Lottemijn’ (ervaringsdeskundige). In 2018 gaan  

we het blog actief verspreiden via social media. 

 
Deskundigheidsbevordering en netwerken  

Ondanks drukke werkweken proberen we toch ook tijd te vinden om  

ons te laten scholen en te verfrissen. Ook zijn deze momenten altijd  

een goede gelegenheid om te netwerken. 

Het gesprek met jezelf en anderen over vragen die in je huizen is een 

wezenlijk onderdeel van het werk en de werkers bij de VPSG: 

-   Judith van der Werf rondde in 2017 haar opleiding bij Interakt in Tiel  

af over het werken met opstellingen en traumatische ervaringen. Ook 

bezocht ze een driedaagse met Stephan Hausner, over de samenhang 

tussen lichamelijke symptomen en psychotrauma. 



24 
 

 -  De stichting Pardes, gevestigd in de Nieuwe Poort op de Zuidas van 

Amsterdam, organiseerde een studiedag over ‘de dochters van Lot’ 

(Genesis 19). Judith van der Werf bracht haar exegese in. Het accent  

lag op de joodse traditie en bronnen over dit Bijbelgedeelte en de  

diverse standpunten van waaruit je kunt kijken naar deze tekst.  

Een verrijkende ervaring.  

- Judith van der Werf en Gezien van der Leest gingen naar de studie-

middag van de KSGV (Kenniscentrum voor levensbeschouwing en 

geestelijke volksgezondheid) over ‘Geestelijk Gezond’. 

- Voorzitter Fieke Klaver ging naar het afscheid van dr. Anke Bisschops,  

lid van ons Comité van Aanbeveling. Zij stopt met werken bij Tilburg 

University, Tilburg School of Catholic Theology.  

- Fieke Klaver en Gezien van der Leest gingen naar het afscheid van  

Rogier Moulen Janssen, secretaris van de Commissie PIN (Projecten  

in Nederland) van de KNR (Kongregatie Nederlandse Religieuzen). Er  

is altijd een prettige samenwerking met de PIN en de commissie heeft  

door de jaren heen een aantal van onze projecten gesteund. 

- Ter bevordering van deskundigheid en oriëntatie op het werkveld 

nodigen we af en toe professionals uit om over hun werk te vertellen  

en te onderzoeken of we met elkaar kunnen samenwerken of naar  

elkaar kunnen doorverwijzen. Zo schoof de nieuwe diaconaal werker  

van de protestantse diaconie in Haarlem, Daniëlle Leder, aan.  Met   

coach en trainer Kim Oostendorp spraken we over Mindfullness en 

traumaverwerking, en Marieke van den Houten, verhalenverteller, 

trainingsacteur en biografisch coach vertelde over haar mogelijkheden. 

Met Marieke als trainingsacteur werkten we vervolgens samen in de 

workshop over Godsbeelden, haar spel was een waardevolle en 

verdiepende aanvulling. 
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4. Bestuur, medewerksters en organisatie  

 

Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende leden: 

Fieke Klaver, voorzitter 

Marijke Beelen-Christophe, penningmeester en boekhouder 

Niny van Oerle-van der Horst, lid en aanspreekpunt voor de 

medewerksters 

Ranfar Kouwijzer, lid 

In mei overleed onverwacht Niny van Oerle. Ze was ons zeer dierbaar. 

Haar deskundigheid, alertheid op regelzaken, haar betrokkenheid en 

levenslust steunden ons en ons werk op veel manieren. We missen haar. 

We vonden Willemien Ruygrok bereid plaats te nemen in het bestuur. 

Willemien heeft veel ervaring op het gebied van projecten voor gelijke 

behandeling en mensenrechten en een groot netwerk. We zijn blij dat  

ze de personeelszaken op zich wilde nemen. 

 

Het bestuur vergaderde in totaal vijf keer. Aandachtspunten waren de 

sollicitatieprocedures bij het afscheid van Maddy de Bruin en Jeannette 

Deenik.  

De sollicitatieprocedure voor een nieuwe counselor vond plaats in 2017 

en werd gevoerd door Fieke Klaver, Niny van Oerle en Gezien van der 

Leest. De tweede procedure werd in begin 2018 gedaan.  

Er is veel tijd en werk gaan zitten in de mogelijkheden voor een aanbod 

voor dienstverband voor de counselors. Het resultaat is dat per ingang 

van 1 januari 2018 alle medewerksters met een arbeidscontract in dienst 

zijn. 

De financiën zijn een terugkerend onderwerp op de agenda. 

 

Het team kreeg te maken met grote veranderingen.  

Counselor Maddy de Bruin wilde zich gaan wijden aan haar eigen bedrijf 

Biografisch Bewust (www.biografischbewust.nl), dichter bij huis. We 

namen met spijt in ons hart afscheid van haar. Maddy was een rustige 

http://www.biografischbewust.nl/
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bouwer en teamspeler van binnenuit. Haar doordachte, spirituele inbreng 

was altijd waardevol voor het team.  We namen afscheid in Maddy’s stijl 

met een lezing van Martine Delfos (belangrijke inspiratiebron voor haar) 

en een viering op 24 mei (pg. 19).  

 

Marjoleine Vosselman, psycholoog en co-auteur van het boek Zingeven-

de gespreksvoering volgde Maddy op. In haar vonden we een spranke-

lende nieuwe collega met veel werklust en gedrevenheid om zich te 

verdiepen in de problematiek van seksueel geweld en het zingevende 

gesprek. 

Marjoleine houdt zich verder bezig met het ouderenproject (pg. 12)  

en is begonnen aan een Blog voor de VPSG (pg. 23).  

 

Counselor Judith van der Werf voerde het hele jaar een uitgebreide 

pastorale praktijk en organiseerde (samen met Maddy) de verdiepende 

Kom op verhaaldagen (pg. 10). Ook houdt ze zich bezig met het 

studieonderwerp Siblingmisbruik (pg. 18).  

 

Jeannette Deenik-Moolhuizen verzorgde de digitale nieuwsbrieven             

(pg. 15) en was trekker van het ouderenproject en het project Traditie  

en seksualiteit. Op 25 oktober namen we afscheid van haar (pg. 20).  

Jeannette had een enorme staat van dienst in de protestantse kerk en 

wist altijd iemand op te diepen in haar netwerk. Ook sprak ze als geen 

ander ‘de taal’, die deuren opent. Jeannette was in het team de kritische 

denker die als het ‘te zwevend’ werd met nuchterheid een kritische vraag 

kon stellen. De vacature voor Jeannette wordt in 2018 opgevuld.  

 

Naar aanleiding van de vacature voor Maddy kwam Janine Vink de VPSG 

op het spoor. Net afgestudeerd in Spiritual Care aan de VU en met een 

ruime ervaring in redactiewerk en het schrijven van artikelen. Zij werkt  

nu als vrijwilliger mee in het opzetten en vullen van het Blog. Haar 

handigheid met sociale media is een super aanwinst voor de VPSG.  
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Ook werkte ze mee aan de studiemiddag over Godsbeelden (pg. 21) in  

de inhoudelijke voorbereiding en als gespreksleidster van een workshop.  

 

Gezien van der Leest coördineert het team, is de schakel van bestuur naar 

team en omgekeerd en trekt de projecten van (on)breekbaar (pg. 13).  

De teambijeenkomsten zijn voor het team de momenten om de vorde-

ringen en de koers weer helder te krijgen. Ook nieuwe ideeën ontstaan 

op die momenten. 

 

De website functioneert nog steeds prima voor het vinden van ons 

hulpaanbod en het tussentijds nieuws. Ook de informatie, artikelen  

en vieringen, worden gewaardeerd. 

Daarnaast heeft de VPSG dus nu ook een Blog ‘praaterover.vpsg.nl’ - Op 

zoek naar zingevende woorden en beelden bij de verwerking van seksueel 

geweld. 

De tekst bij de toelichting drukt doel en zin mooi uit:  

 

‘Praat erover’ is al 30 jaar het motto van de VPSG. Als het lukt om het 

zwijgen over seksueel geweld te doorbreken en liefdevolle luisteraars te 

vinden valt er vaak een last van je af. Maar het is moeilijk om in woorden 

te vangen wat seksueel geweld met je heeft gedaan. 

Het is ook moeilijk om te leven met beelden die angst aanjagen. Maar 

soms lukt het om troostrijke beelden te vinden, die een nieuw uitzicht 

bieden: een perspectief dat kracht en moed geeft. 

VPSG counselor Marjoleine Vosselman, ervaringsdeskundige Lottemijn  

en VPSG vrijwilliger Janine Vink zoeken in deze blog afwisselend al 

schrijvenderwijs naar woorden en beelden die recht doen aan de 

ervaringen van vrouwen en mannen die seksueel geweld is aangedaan. 

Moge het de drempel verlagen voor hen die hun verhaal willen doen.  

 

We zijn blij met deze nieuwe loot aan de VPSG-boom. 
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5. Financiën  

Resultaten 2017, begroting 2018 en balans 

Financiën VPSG 

Resultaten 
2017 en 
begroting 
2018     

Inkomsten 2017 2017 2018 

  begroting werkelijk begroting 

        

Kerk- en geloofsgemeenschappen 15.000,00 9.354,12 16.800,00 

Fondsen/instellingen 13.000,00 15.500,00 25.000,00 

Donateurs 10.000,00 9.289,00 10.000,00 

Bijdragen pastoranten 1.700,00 1.733,00 1.700,00 

Rente 300,00 0,00   

Incidentele giften particulier   2.519,27   

Doorberekende kosten projecten       

Sponsoractiviteiten/Verkoop materiaal   197,80   

Project 1: Onbreekbaar 1.000,00 8.522,50 8.000,00 

Project het houdt niet op: HULP 13.000,00 6.831,00 6.000,00 

Project het houdt niet op: KENNIS 1.800,00 1.575,00 1.500,00 

Project het houdt niet op: VIEREN EN 

GROEI       

Project: Sexualiteit en Traditie 2.000,00     

        

TOTAAL 57.800,00  55.521,69 69.000,00 

Uitgaven 2017 2017 2018 

  begroting werkelijk begroting 

        

Salaris medewerksters 20.000,00 19.550,64 20.000,00 

Nota's Counselors 16.000,00 14.218,34 15.000,00 

Scholing/supervisie   82,95   

Reiskosten 3.500,00 3.488,20 3.500,00 

Huur/Huisvestingskosten 6.500,00 7.001,77 7.000,00 

Organisatiekosten 2.500,00 2.174,08 2.500,00 

Bestuurskosten 1.000,00 1.041,50 1.000,00 

Computers/ICT   1.932,61 1.000,00 

Onvoorzien/overige kosten       

PR-nieuwsbrieven-jaarverslag 2.000,00 1.026,07 1.500,00 

Project 1: Onbreekbaar 1.000,00 5.597,23 8.000,00 

Project het houdt niet op: HULP 13.000,00 6.546,23 6.000,00 

Project het houdt niet op: KENNIS 1.800,00 3.242,84 1.500,00 

Project het houdt niet op: VIEREN EN 

GROEI   1.282,16 1.000,00 

Project: Sexualiteit en Traditie 2.000,00 951,82 1.000,00 

        

TOTAAL 69.300,00  68.136,44 69.000,00 

        

Saldo positief       

Saldo negatief -11.500,00 -12.614,75 0,00 
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Toelichting op de financiën 

Het jaar 2017 was na het ietwat turbulente jaar 2016 ( 30 jarig bestaan ) 

iets rustiger.  

Alhoewel er door de personele veranderingen ook wel genoeg reuring 

was. 

 

Zoals reeds uit de resultatenberekening blijkt zijn wij dit jaar zeer negatief 

geëindigd. 

Dit is gekomen omdat de bijdragen uit fondsen en geloofsgemeen-

schappen erg is achtergebleven. 

Dit baart ons natuurlijk grote zorgen, omdat wij daar toch wel heel erg 

afhankelijk van zijn om het goede werk van VPSG uit te kunnen blijven 

voeren. 

Het negatieve saldo hebben wij in 2017 gelukkig nog wel kunnen opvan-

gen uit onze eigen reserve, maar in 2018 kunnen wij ons zo’n tekort niet 

meer veroorloven. 

Wij hopen dan ook dat de diverse geldverstrekkende organisaties ons 

werk in 2018 (en verder) mogelijk zullen blijven maken. 

Het zou voor ons werk en onze toekomstplannen fijn zijn als daar 

meerjarige toezeggingen voor zouden komen. Misschien ter overweging 

als wij in 2018 weer met een verzoek bij u aankloppen. 

Uiteraard zijn wij zeer dankbaar voor alle bijdragen die wij wel hebben 

ontvangen. 

De boeken werden gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie 

bestaande uit de heren W. van Diepenbeek en F.L. Rohling. Zij contro-

leerden de boeken en gaven hun fiat. 
  



31 
 

STICHTING VPSG 

advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst 

en zingeving 

 

Bestuur  

Drs. Fieke Klaver, voorzitter, Vijfhuizen 

Drs. Niny van Oerle-van der Horst, Haarlem, tot mei 2017 

Drs. Ranfar Kouwijzer, Haarlem 

Marijke Beelen-Christophe, penningmeester en boekhouder, 

Haarlem 

Willemien Ruygrok, Haarlem, vanaf september 2017 

 

Medewerksters 

Maddy de Bruin-Meijer, pastoraal counselor, tot maart 2017 

Jeannette Deenik-Moolhuizen, projecten, tot oktober 2017 

Gezien van der Leest, coördinator  

Judith van der Werf, pastoraal counselor 

Marjoleine Vosselman, pastoraal counselor 

 

Comité van aanbeveling 

Dr. Anke Bisschops, supervisor, pastoraal psycholoog en docent; 

expert rond het thema seksueel (kinder)misbruik in de katholieke 

kerk; 

Ds. Karin van den Broeke, predikante en voorzitter van de 

Protestantse Kerk in Nederland 

Prof. dr. Ruard Ganzevoort, hoogleraar Praktische Theologie en 

senator voor Groen Links in de Eerste Kamer 

Mr. J.J.M. (Judith) Uitermark, rechter in de rechtbank Noord-Holland 

Mr. Bernt Schneiders, voormalig burgemeester van Haarlem  
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Stichting VPSG 
advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, 

godsdienst en zingeving 

 

Adres: Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem 

 

Telefoon: 023-5328222  

Aanwezig op dinsdag en woensdag van 10.00 uur tot 16.00 

uur 

 

e-mail: info@vpsg.nl 

 

webpagina: www.vpsg.nl 

 

Bank: NL81 TRIO 0212 2657 17 

 

   

mailto:info@vpsg.nl
http://www.vpsg.nl/

