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We zullen doorgaan
Met de stootkracht van de milde kracht

Om door te gaan
In een sprakeloze nacht

We zullen doorgaan
Tot we samen zijn

We zullen doorgaan
Met de wijfelende zekerheid

Om door te gaan in een  
sprakeloze tijd

We zullen doorgaan
Tot we samen zijn

Regels uit het lied van Ramses Shaffy, 
We zullen doorgaan. Het zingt door 
mijn hoofd: we zullen doorgaan. Ik heb 
eigenlijk nooit zo gelet op de tekst maar 
de stootkracht van de milde kracht past 
wel heel mooi bij ons werk. We zijn 
stevig maar mild. 

In een sprakeloze nacht, in een sprake-
loze tijd zullen we doorgaan met naar 
elkaar te luisteren, vertrouwen op  
te bouwen en te herstellen, met  
woorden te vinden terwijl we met  
stomheid geslagen zijn en met een  

eigen weg te vinden om weer door te 
kunnen gaan. 

Niet meer alleen zijn met een verhaal, 
met een ervaring waar je sprakeloos 
bij achterblijft. Dat is de missie van de 
VPSG.

Doorgaan tot we samen zijn; tot we 
verbinding kunnen maken met mensen 
dichtbij en verder weg. Als VPSG zullen 
we doorgaan. Gaat u mee? 
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Voor de agenda
5, 12, 19 april 2023
13.00 - 15.00 uur  

Workshop Zachte krachten – werken 
met wol 
Nieuwegracht 51 te Utrecht

Meer info, zie pagina 8

Komen en gaan in het bestuur van de VPSG 
In de loop van 2022 verwelkomden we Robert Frede, pastoor 
van de Oud Katholieke kerk in Haarlem en geestelijk verzorger 
bij Zorgbalans en Saniye Tezcan, projectleider en trainer van 
Stichting Kezban. 
(https://www.youtube.com/watch?v=KNUcn1MBJaQ&ab_
channel=StichtingKezban) 

Ine van Emmerik, coach en organisatiedeskundige (https://
www.extravaleren.nl/) kwam er voor een jaar bij om het 
bezinningsproces te ondersteunen. Marijke Beelen gaf aan dat 
ze terug wil treden als penningmeester, maar voorlopig wel de 
boekhouding wil blijven doen.
Veel dank voor alle inzet!

https://www.youtube.com/watch?v=KNUcn1MBJaQ&ab_channel=StichtingKezban
https://www.youtube.com/watch?v=KNUcn1MBJaQ&ab_channel=StichtingKezban
https://www.extravaleren.nl/
https://www.extravaleren.nl/
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Project Ik ga door – werken aan zingeving na seksueel geweld

Ik ga doorWerken aan zingeving na seksueel misbruik
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In het Project Ik ga door zijn we vol-
op bezig met ons eerste werkschrift 
Schaamte en Schuld, dat we vlak voor de 
uitbraak van de Covid epidemie publi-
ceerden. We werken er op verschillende 
manieren mee: 
ҩ  in één op één contacten in de spreek-

kamer (zie hieronder voor beschrijving 
van dit begeleid werken met het 
schrift) 

ҩ   in groepen, zowel bij het starten met 
het werken met het schrift als bij het 
verdiepen van een thema

ҩ  in korte workshops gericht op werken 

met het schrift, zoals de workshop 
Masker op, masker af, waarvan een 
beschrijving hieronder te vinden is.

Daarnaast is er nu ter ondersteuning een 
aparte website waarop alle informatie en 
aanbod rond project Ik ga door te vinden 
is. https://ikgadoor.vpsg.nl 
Op die website is onder andere een 
handreiking voor professionals te vinden 
(en te downloaden!), met daarin achter-
gronden bij het werkschrift Schaamte 
en Schuld en hoe ermee aan het werk te 
gaan in een begeleidingstraject. 

Intussen lieten drie 
studentes van de 
Christelijke Hogeschool 
Ede (CHE) zich door ons 
werkschrift Schaamte 
en Schuld inspireren 
om, in het kader van een 
minor Huiselijk Geweld, 
een schrift te maken 
voor jongeren: ‘Onder-
weg naar hulp’. Daarin 

bieden zij met behulp van informatie en 
oefeningen inzicht in de stappen op weg 
naar hulp, welke afwegingen te maken 
zijn en hoe je je eigen weg daarin kan 
vinden. Dit schrift werd geïllustreerd 
door Anne Sophie Weijma.
Wij hebben de tekst aangevuld en bij-
gewerkt en binnenkort is het te vinden 
op de website. We hopen dat het schrift 
jongeren kan helpen hun weg te vinden 
naar passende hulp.

Van de Voorzitter
...Telkens als we stil staan

om weer door te gaan
Als niemand meer verwacht

dat we weer doorgaan...

Hoe zien wij de toekomst van de VPSG? 
Om af te wegen: Doorgaan? En hoe 
dan? Of stoppen? Bestuur en team na-
men tijd om na te denken over die vraag.
We onderzochten wat er al die jaren 
gedaan is en wat ons drijft. We proefden 
waar de tijd nu rijp voor is. Het werd 
een gelaagd proces met verschillende 
bewegingen. 

Er kwamen nieuwe bestuursleden bij, 
met netwerken en expertise. Eén van de 
twee vacatures in het team werd vervuld 
en dat gaf een fijne impuls.
Ondanks, en ook door én na, corona 
bleven de hulpvragen komen, waar-

door de counselors volop werk hadden. 
Het bevestigde ons in de overtuiging 
dat onze aanpak en aandacht aan een 
behoefte beantwoorden. En de steun 
van donateurs en weldoende fondsen, 
kritisch meedenkend en soms met een 
extra bijdrage, bemoedigde en stimu-
leerde ons proces.
Bij elk aspect van dit proces wogen we 
ook wat schuurt en minder goed werkt, 
wat om verandering vraagt of minstens 
bijgesteld moet worden. Of moet stop-
pen? Wat zal gemist worden? En door 
wie?

Onze - voorlopige - conclusie is dat hulp 
aan mensen die beschadigd zijn door 
seksueel geweld helaas nodig blijft. 
Dat aandacht voor de dynamiek van 
levensbeschouwing binnen (ervaringen 
van) seksueel geweld als de specialiteit 
van de VPSG gezien kan worden. En dat 

de mogelijkheid van continuïteit in een 
langdurige relatie, waar ruimte is voor 
verschillende  begeleidingsvormen, indi-
vidueel en in een groep, een specialiteit 
van de VPSG is, die uniek is.

Als organisatie zien we het belang 
van netwerken en samenwerken met 
anderen om kennis en expertise te delen 
in grotere verbanden. We onderhouden 
actief contact met bondgenoten en 
onderzoeken of de VPSG ook in een 
andere organisatie een plek zou kunnen 
vinden.

Daarom gaan we door, met nog onbe-
antwoorde vragen, met nieuwe vaca-
tures in het bestuur op komst en een 
nog openstaande plek in het team. Met 
vertrouwen en hernieuwde draagkracht.

Fieke Klaver, voorzitter

https://ikgadoor.vpsg.nl
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 Traject 1: Wat draag je mee? 
Collage van hoop; welke beelden drukken 
voor jou hoop en verlangen uit 
Rugzak vol stenen; welke stenen draag jij 
mee in je spreekwoordelijke rugzak 

Het landschap van de ziel; hoe ziet het 
landschap van jouw leven eruit
Getuige in het landschap; wat heb jij mee-
gemaakt en hoe heeft dat jou gevormd 
Denken over schaamte; welke rol spelen 
schaamte en schuld in jouw leven 
Schaamte in potten; het opruimen van 
je schaamte en de regie over je leven 
nemen

Traject 2: Waar plaats je het?
Je schaamte wieberen; zicht krijgen waar 
jouw gevoel van schaamte over gaat 
The little black box; word je bewust 
van je schaamte en bekijk het van alle 
kanten 

Blaming the victim; onderzoek het 
gevolg van victim blaming op jouw 
zelfbeeld
Ingewikkeld schuldgevoel; waar voel jij je 
schuldig over 
Begrip krijgen voor het schuldgevoel; wat 
kun je leren om te dealen met schuld-
gevoel 
Ontsteek een licht; het verleden is onom-
keerbaar, hoe kun je verder 

Spreekt het je aan om aan de slag  
te gaan met zo’n begeleidingstraject, 
neem dan contact op met Gezien 
van der Leest, telefoonnummer  
023 – 5328222 of via info@vpsg.nl

 “Ik vind het fijn om stappen te zetten. Samen met een counselor gaat het nét iets makkelijker.” 

Kies voor een begeleidingstraject met 
het werkboek Schaamte en Schuld

Wil je aan de slag gaan met het schrift SCHAAMTE en SCHULD uit de 
reeks IK GA DOOR, maar vind je het lastig om te beginnen of het alleen 
te doen?  Counselors Lien Daams en Joke Stapper bieden een creatief 
begeleidingstraject aan in Haarlem.  Via zoom of telefoon is ook mogelijk.
Er zijn twee trajecten van in principe zes keer mogelijk.

Met behulp van oefeningen verkenden 
we de functies van het masker in alle 
rollen die een mens heeft. 

Besproken werd onder meer:
Wanneer heb je de neiging om je te 
verbergen, welke functies hebben jouw 
maskers en op welke momenten hebben 

ze die, wanneer zou je graag willen 
verschijnen en kan het masker je dan 
helpen en hoe wil jij jezelf laten zien en 
wat mag jij (nog) verbergen van jezelf. 
De dag, onder leiding van Marjoleine 
Vosselman en Lien Daams, heeft veel 
inspiratie gegeven aan de deelnemers: 
“Wat fijn dat mijn masker echt van alle 

bekanten belicht mocht worden waar-
door ik ervan af nu mee kan spelen”

“Ik heb meer begrip voor mezelf gekre-
gen en gezien dat mijn masker ook hel-
pend kan zijn. Dat was nieuw voor me 
want ik dacht dat een masker eigenlijk 
alleen maar weg moest”

Masker op masker af
over jezelf verbergen en jezelf laten zien

Na de kennismakingsbijeenkomsten ‘Samen over de drempel’ werd op 
9 november in het Graalhuis de bijeenkomst getiteld ‘Masker op, masker af’ 
georganiseerd. Bedoeld voor mensen die dieper wilden ingaan op één van 
de thema’s uit het schrift Schaamte en Schuld. 

mailto:info%40vpsg.nl?subject=
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Geweld hoort 
nergens  thuis
WIJ… 
doorbreken 
de cirkel van 
geweld is 
een recent 
project van 
Open mind 
waarmee, in 
samenwerking met een grote groep 
mensen die de cirkel van geweld 
hebben doorbroken, huiselijk ge-
weld en kindermishandeling beter 
bespreekbaar gemaakt wordt.

Kijk op de website voor 
indrukwekkende verhalen en foto’s 
van mensen die het zwijgen over 
geweld doorbreken. (Open mind | 
WIJ… (stichtingopenmind.nl)

Verhuizing maakte dat het werken bij de 
VPSG te tijdrovend werd en bovendien 
wilde ze ook haar eigen aanbod - 
coaching op het snijvlak van trauma, 
posttraumatische groei, zingeving en 
hoogbegaafdheid via haar praktijk  
www.talentbloeier.nl - gaan uitbreiden. 
De mogelijkheid om in de toekomst 
projectmatig samen te werken hielden 
we van beide kanten open. 

We danken Mirjam voor haar inbreng, 
energie en betrokkenheid en wensen 
haar alle goeds toe.

Afscheid van Mirjam Visser-Fuchs
Dit voorjaar namen we afscheid van collega counselor Mirjam Visser-Fuchs. 

Naast de één op één gesprekken die Mirjam voerde, gaf ze graag haar ken-
nis en kunde door en werd ze goed in het geven van webinars en digitale 
studiedagen, vooral gedurende de coronatijd. Daarnaast bracht ze sterk 
het zoeken in naar de vraag: ‘Hoe verder met trauma?’ Ze schoolde zich in 
traumaherstel en groei na trauma.

Joke Stapper 
Mijn naam is Joke Stapper, mijn doopnamen zijn Johanna Petronella. Ik ben geboren 
op een boerderij als vierde in een gezin van zes kinderen; getrouwd, moeder van twee 
volwassen kinderen, en oma van twee kleinzoons. Ik ben kerkelijk betrokken bij de 
plaatselijke kerk.  

Creativiteit maakte en maakt altijd deel 
uit van mijn leven, bijvoorbeeld door het 
maken van kleding en textielkunst. Eén 
van mijn projecten is het maken van vilt- 
en papieren levensboekjes waarin ik op 
zoek ga naar de rode draad in mijn leven. 
Mijn laatste project bestaat uit textiele 
portretten van verschillende mensen. 
Bovendien maakte ik levensboeken voor 
ouderen. Dat betekent luisteren naar het 
levensverhaal van de ander om er een 
verhaal van te kunnen maken. 

Van luisteren maakte ik mijn werk. Sinds 
mei werk ik bij de VPSG als levensbe-
schouwelijk counselor voor 12 uur in de 
week: de (voorlopige) uitkomst van een 
leven lang leren en opleidingen volgen, 
beginnend bij de opleiding tot coupeuse 
en vervolgens textiele werkvormen, naar 
opleidingen voor coach en counselor en 
Contextueel Begeleider tot de opleiding 
voor Logotherapie die gericht is op zin-
gevingsprocessen. Daarnaast heb ik een 
praktijk om mensen te begeleiden op 

het gebied van creativiteit en zingeving 
(www.zininleven.nl). 
 
Ook verzorg ik creatieve cursussen en 
begeleid ik een groep mensen in een 
inloophuis voor kankerpatiënten bij het 
vilten van wol. Op dit moment ben ik 
bezig met de studie Trauma en Geestelij-
ke zorg, die verzorgd wordt door de VU, 
waar ik erg veel van leer en van geniet. 
‘God is genadig’ is de betekenis van de 
naam Johanna; Petronella staat voor 
‘rots in de branding’. Voor de mensen in 
de spreekkamer van de VPSG streef ik 
ernaar om een rots te betekenen, maar 
ik ben al blij als ik voor hen een steentje 
kan zijn.

Voorstellen nieuwe Levensbeschouwelijk Counselor bij de VPSG:

http://www.talentbloeier.nl
http://www.zininleven.nl
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Almatine Leene zweeg 13 jaar over misbruik door predikant:

 “MeToo heeft de kerken wakker geschud”
Almatine Leene werd als 20-jarige aangerand door een bejaarde predikant. Jaren 
zweeg ze erover, zelfs tegen haar man. Pas na MeToo kon ze erover praten. Nu wil ze 
kerken helpen veiliger te worden voor mannen en vrouwen.
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/79-dit-is-wat-een-metoo-ervaring-met-je-
doet-met-almatine/id1551823862?i=1000584186769

De ondraaglijke kant 
van het leven
Jonge vrouwen die door seksueel trauma voor euthanasie traject 
kiezen luiden noodklok over gezondheidszorg
Betreffende artikel gaat over een 18-jarige vrouw die na ernstige seksuele 
trauma’s geen adequate hulp kreeg en een euthanasietraject inging. Het 
traumacentrum in Vorden kent veel jonge vrouwen met hetzelfde verhaal. 
In het stuk wordt gesuggereerd dat het aan protocollen ligt, waaraan 
gezondheidsinstellingen moeten voldoen om door de zorgverzekeraar 
vergoed te worden.
Gooi- en Eemlander -  zaterdag 10 september 2022
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220910_32597521

Scholing
Tijdens de sollicitatieprocedure kreeg ik de vraag of ik bereid 
was de scholing Trauma en Geestelijke Zorg te gaan volgen. 
Ik antwoordde positief. Ik houd ervan om me te laten scholen 
en vind het ook nodig om meer te weten over trauma en het 
effect ervan op de levens van mensen. 

In vier bijeenkomsten neemt Ruard Ganzevoort, hoogleraar Praktische 
Theologie aan de VU,  de deelnemers, voornamelijk Geestelijk Ver-
zorgenden, mee op een reis langs veel theorie. Daarnaast laat hij ons 
delen in zijn rijke ervaring met werken met mensen die veel hebben 
meegemaakt. 

Ook gastdocenten, als Marian Tankink en Patricia Strijk, leveren hun 
bijdrage met respectievelijk een lezing over de interculturele aspecten 
van trauma’s en één over het gevolg van rouw en trauma bij ouderen.

Hoewel het onderwerp zwaar is, kan ik me verheugen op de komende 
lessen. Door het koppelen van literatuurstudie aan de verhalen in mijn 
spreekkamer, de zeer persoonlijke verhalen die altijd voorgaan op de 
theorie, verschaft de opleiding mij een brede basis onder mijn werk. 

Joke Stapper

Macht en onmacht bij 
seksueel misbruik 
was het thema van de Toerustingsdag 2022 
van Het Meldpunt, seksueel misbruik in 
kerkelijke relaties. Namens de VPSG waren 
we aanwezig. Uitgenodigd waren kerkelijk 
vertrouwenspersonen. Ze lieten zich informeren 
en participeerden tijdens workshops rondom 
misbruik en de rol van daders en slachtoffers en 
omstanders binnen kerkgemeenschappen.  
Voor informatie zie: www.meldpuntmisbruik.nl

https://podcasts.apple.com/nl/podcast/79-dit-is-wat-een-metoo-ervaring-met-je-doet-met-almatine/id1551823862?i=1000584186769
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/79-dit-is-wat-een-metoo-ervaring-met-je-doet-met-almatine/id1551823862?i=1000584186769
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220910_32597521
http://www.meldpuntmisbruik.nl
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Gesprekken bij de VPSG  
               in tijden van oorlog 
     en dure boodschappen

Natuurlijk kan iedereen gebruik 
(gaan) maken van de al bestaan-
de hulp geboden door overheid, 
gemeente of anderen. De voorge-
schiedenis maakt in ons idee wel dat 
‘onze’ mensen argwanend zijn en niet 
snel naar buiten komen met hun zor-
gen en sowieso weinig vertrouwen 
hebben in hulpverlening. 

In het verleden hadden we een potje 
waarmee we mensen konden helpen 
met kleine bedragen, bijvoorbeeld 
voor de reiskosten om naar Haarlem 
te komen of bij iemand op bezoek 
te gaan waar anders geen geld voor 
is, eten te kunnen kopen voor een 
paar dagen, een reparatie aan een 
noodzakelijk apparaat of iets anders 
waar grote behoefte aan was. Onze 

ervaring was dat onze doelgroep niet 
makkelijk hulp vraagt en moeite had 
om de geboden hulp te aanvaarden.

Het potje van destijds is opgegaan 
ter dekking van een tekort in het 
verleden maar we denken dat het tijd 
wordt een nieuw noodpotje te gaan 
vullen.

We hebben bij verschillende fondsen 
een aanvraag gedaan voor vulling 
van dit potje. We denken in eerste 
instantie aan een bedrag van € 3.000

Mocht u als donateur ook 
een bijdrage aan dit potje 
willen doen: u bent van harte 
welkom!  

In onze gesprekken merken we dat de oorlog in Oekraïne en alle 
prijsstijgingen voor veel onrust en angst zorgen. Veel van onze 
gesprekspartners leven alleen en van een uitkering en hebben, 
na een lastige jeugd, een weg gevonden om overeind te blijven. 
Ze worstelen met gevoelens van eenzaamheid en verlatenheid, 
achterdocht, gevoel van mislukking. De zorg over het duurder 
wordende leven en de kosten van levensonderhoud gaan 
meewegen in het proces rond verwerking. Machteloosheid gaat 
weer opspelen en het gevoel de eigen regie weer te verliezen.

“Ik douche nu nog 1 keer per week. 
Denk je dat ik waterflessen moet gaan 
inslaan voor als de oorlog nog dichter-

bij komt? Ik heb nu al drie maanden 
achtereen iets van mijn kleine spaar-

potje moeten gebruiken aan het einde 
van de maand. Als mijn fiets nu weer 

kapot gaat, wat moet ik dan?”

In de gesprekken die ik voer hoor ik 
naast de moeite om staande te blijven 

in een veranderende wereld vol van 
oorlog en geweld zorgen om de eindjes 

aan elkaar te knopen. “Ik ging al naar de 
winkel voor afgeprijsde artikelen, maar 
ik zal nu de stap moeten gaan maken 
naar de voedselbank, want ik kan het 

niet meer betalen.”

Het boek Kracht uit Geweld, trauma in 
beeld door lotgenoten
Zowel Esther Veerman als een 
ruim aantal andere kunstenaars 
leverden hun bijdrage aan 
het boek, dat te koop is bij de 
boekhandel.  
www.kunstuitgeweld.nl

http://www.kunstuitgeweld.nl
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Vuur dat nooit dooft 
van René Erwich en Almatine Leene is een theologisch boek over ‘gen-
der en seksualiteit’ binnen de kerk. In veel kerken en andere christelijke 
gemeenschappen leven er vragen over gender en seksualiteit. De praktijk is 
weerbarstig en er is veel verlegenheid om hierover met elkaar in gesprek te 
gaan. Ook is er vaak weinig ruimte om dieper op het onderwerp in te gaan 
en zijn gesprekken vaak eenzijdig. 

Dit boek geeft theologen en pastoraal werkers de achtergrondinformatie 
die voor een goed gesprek nodig is. De auteurs geven een theologisch 
raamwerk waarmee met een bredere bril naar de vragen rond gender en 

seksualiteit gekeken kan worden. 

Tijdens een studiemiddag op 28 juni 2022, belicht-
ten verschillende sprekers het boek vanuit hun werk 
of betrokkenheid met het thema. Voor één van hen, 
iemand die aangaf een gendertransformatie door-
gemaakt te hebben, was het boek de sleutel om in 
eigen leven het geloof te kunnen blijven beleven en 
uitdragen. 

“Ik creëer een veilige plek 
waar ik me elk moment 
terug kan trekken”
De set is te verkrijgen 
via de website van de 
Stichting Kunst uit Geweld 
www.kunstuitgeweld.nl 
voor € 10,00

De set ‘Een Kaart voor elke Dag’ 
is nu  beschikbaar voor iedereen. 

ZOMERGASTEN met Bessel van der Kolk
De afgelopen zomer werd het programma Zomergasten voor de 34ste keer uitgezonden. 
Voor wie ervan houdt: een lange avond diepgaande gesprekken met een bekende 
Nederlander, aan de hand van door hem of haar uitgekozen film- en televisiefragmenten. 

De laatste avond sprak de interviewster Janine Abbring 
met een Nederlander die al lang geleden vertrok uit ons 
land en zich in Amerika ontwikkelde tot  psychiater en 
traumaspecialist. In 2014 verscheen zijn boek The body keeps 
the score, in het Nederlands vertaald als Traumasporen.  In het 
gesprek met Janine Abbring bleek dat hij niet alleen trauma 
specialist is door zijn werk met slachtoffers van oorlogen en 
seksueel geweld, maar zelf tijdens een overval ook een trauma 
opliep. Als werknemers van de VPSG keken wij met ons drieën 
naar deze uitzending van Zomergasten. Ieder van ons koos 
vervolgens het fragment dat haar aan het denken zette of 
raakte.

Joke Stapper, counselor: Ik koos het fragment over de toepas-
sing van EMDR, voluit Eye Movement Desentizatation and 
Reprocesssing. Hoewel ik me realiseer dat trauma niet zonder 
meer/zomaar geneest bij ieder die het heeft doorgemaakt, 
verbeeldt het filmfragment over EMDR voor mij de hoop dat 
er mensen gebaat zijn bij een dergelijke behandeling, dat het 
trauma kan vervagen en de kwaliteit van leven kan toenemen. 
In het filmfragment van Bessel van der Kolk was na behande-
ling een andere ‘mindset’ van de betrokken persoon zichtbaar, 
zowel vooraf als tijdens haar weergave van het verhaal.

Lien Daams, counselor: Het gesprek over voor- en tegenstan-
ders van ‘hervonden herinneringen’ deed me denken aan wat 
ik van iemand hoorde: “Als een volwassene vertelt dat ze als 

kind naar het pretpark is geweest 
en daar chocomelk heeft gedron-
ken en patat gegeten heeft, vraagt 
niemand Weet je dat zeker? Was het 
geen Fanta? Kan het geen pannenkoek geweest zijn?” De herinne-
ringen aan seksuele kindermishandeling worden wél in twijfel 
getrokken. Dat is zo eenzaam makend. 
Er moet veel meer onderzoek komen naar hoe het geheugen, 
het opslaan van herinneringen van kinderen, werkt. Dat dit 
anders werkt als dat van volwassenen. Iemand als Bessel van 
der Kolk zorgt met zijn werk voor aandacht en onderzoek naar 
de vele facetten rond seksuele kindermishandeling. 

Gezien van der Leest, coördinator: Wat mij het meest raakte 
in het interview was de afsluiting met het muzikale fragment. 
Muziek stond voor hem voor verbinding. Wat een mooi sa-
menvattend woord voor al die vragen en verhalen over trauma 
door geweld: het gaat om verbinding. 
Bessel van der Kolk had gekozen voor de gospel We shall 
overcome, gezongen door Joan Baez tijdens de mars naar 
Washington in 1963 toen Martin Luther King zijn beroemde 
speech hield I have a dream. Een profetisch beeld van men-
senrechten voor zwarte mensen. We shall overcome houdt een 
visioen levend, ook voor mensen die slachtoffer geworden 
zijn van seksueel geweld. En dat past bij de VPSG; al 37 jaar 
profetisch en pastoraal. We zorgen dat en we zorgen voor… 
tot some day, we shall overcome.

http://www.kunstuitgeweld.nl
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De VPSG heeft uw hulp nodig
Blijf ons werk steunen met een gift, uw aandacht, uw betrokkenheid.

Heel hartelijk dank.

Bank: NL81 TRIO 0212 2657 17

De mensen van de VPSG
Bestuur: 
ҩ  Fieke Klaver (voorzitter)
ҩ  Marijke Beelen-Christophe (penningmeester)
 ҩ  Anne-Claire Mulder (secretaris) 
 ҩ  Ine van Emmerik
 ҩ  Robert Frede
 ҩ  Saniye Tezcan

Medewerksters: 
 Lien Daams (levensbeschouwelijk counselor)
 Joke Stapper (levensbeschouwelijk counselor)
 Gezien van der Leest (coördinator) 

Comité van aanbeveling: 
ҩ  Dr. Anke Bisschops, supervisor, pastoraal psycholoog en 

docent. Expert rond het thema seksueel (kinder)misbruik 
in de katholieke kerk

ҩ  Drs. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad 
van Kerken in Nederland

ҩ  Prof. dr. Ruard Ganzevoort, hoogleraar Praktische 
Theologie en senator voor Groen Links in de Eerste Kamer

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

ҩ  Drs. Jos Wienen, burgemeester van Haarlem

‘Zachte krachten’ – werken met wol
Soms schieten woorden tekort om je eigen unieke levensver-
haal te vertellen. Na heftige gebeurtenissen kan kunst – of een 
creatieve werkvorm - een helende werking hebben. Je kunt 
iets creëren wat er voordien nog niet was, iets maken met je 
handen, waarbij je een beroep doet op je verbeeldingskracht. 
Dat zijn de ‘zachte krachten’ waar dichteres Henriëtte Roland 
Holst over schrijft, dat die uiteindelijk zullen winnen.  

‘Zacht’ en ‘kracht’: ze lijken tegenstrijdig. Als ze samenspelen 
wordt het spannend. De zachte wol tegenover de harde wer-
kelijkheid waar mensen mee te maken hebben (gehad) in het 
leven; die zachte kracht kan de kracht in jezelf aanspreken op 
niet overweldigende wijze; de levenskracht die ieder mens in 
zou kunnen zetten om verder te komen na misbruik.

In de workshop wordt gewerkt met WOL en wordt in de drie 
bijeenkomsten de techniek van het vilten van wol aangeleerd. 
Dat leerproces kan als een spiegel werken voor je eigen weg 
en de stappen die je zet.  Al wol viltend kan je vorm geven aan 
wat er van binnen leeft.  

Praktische informatie:
Begeleiding:   Joke Stapper en Gezien van der Leest van de 

VPSG.
Op de achtergrond denkt Esther Veerman mee. Esther heeft 
veel ervaring waar het aankomt op de verwerking van verhalen 
van geweld door middel van kunst. (kunstuitgeweld.nl)

Waar:  het Graalhuis, Nieuwe Gracht 51 te Utrecht.
Wanneer:   5, 12 en 19 april 2023 van 13.00 - 15.00 uur
Kosten:   een bijdrage van € 10,- per les. 

(tegemoetkoming in de kosten is mogelijk)
Belangrijk:   Ben je allergisch voor wol, voor zeep of voor 

de geur ervan, laat dit van tevoren weten, dan 
kunnen we kijken of er alternatieven zijn om te 
gebruiken.  

Er is een mogelijkheid om ons gemaakte werk na afloop 
(digitaal) te exposeren in de digitale expositieruimte van 
Esther Veerman. 

http://www.vpsg.nl
http://www.kunstuitgeweld.nl

