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Grens verleggen
Drie dagen creatief aan de slag met grenzen en ruimte Wanneer: vrijdag
27 oktober 11.00 uur t/m zondag 29 oktober 2017 16.00 uur
Waar: Conferentiecentrum de Glind
Postweg 65 3794 MK De Glind (nabij Amersfoort en Barneveld) Kosten: € 245,-(Als kosten een bezwaar zijn, informeer want er is veel mogelijk) (On)breekbaar zijn, meebewegen
met wat het leven brengt, kracht aanspreken daar waar dat gevraagd wordt, grenzen
onderzoeken en ruimte ontdekken.
In dit bijzondere weekend maken we kistjes over grenzen en ruimte.
Kistjes, drieluiken, reisaltaartjes of hoe je ze ook wilt noemen.
Via allerlei oefeningen kom je in contact met jouw eigen creativiteit, die je vervolgens gebruikt
om jouw eigen, unieke, betekenisvolle kistje te maken.
Tekenen, plakken, knippen, naaien, schilderen, schrijven. Een heel weekend bezig zijn met je
handen. Spelen met kleur en vorm, met materialen.
Ontdekken dat je veel meer kunt uitdrukken met materialen dan je voor mogelijk houdt. Je zult
versteld staan van wat er uit je handen komt…., als je nieuwsgierigheid het wint van je mogelijke
overtuiging dat je niet creatief bent.
Dit weekend is bedoeld voor vrouwen die in hun leven te maken hebben gehad met (seksueel)
misbruik, eigen kwetsbaarheid erkennen, onderzoeken wat grenzen voor hen betekenen en
verlangen naar ruimte.
Informatie, begeleiding en om je aan te melden:
Gezien van der Leest
Jeannette Claessen,
Lien Daams,
VPSG , tel. 023ComunicArte
JeBesteBest
53282222
tel. 06-57510351
tel. 06- 14465558 /
mail info@vpsg.nl
mail
mail
www.vpsg.nl
contact@comunicarte.nl info@jebestebest.nl
www.liendaams.nl

Vooraankondiging:

Studiemiddag Godsbeelden en seksueel misbruik op woensdag 22 november, 13.30 –
17.30 uur, PThU, locatie Amsterdam E-vleugel, 1e verdieping, zaal 1 E 24, , De Boelelaan 1105 (VU
gebouw), 1081 HV Amsterdam
In maart 2017 promoveerde Adriana W. Balk- van Rossum aan de VU op het proefschrift De rol van
godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring. Naar aanleiding van het
verschijnen van haar boek organiseren wij op 22 november 2017 een studiemiddag over

godsbeelden en seksueel geweld.
De studiemiddag is voor pastores, geestelijk verzorgers, studenten, opleiders en belangstellenden.
Het programma begint om 13.30 uur met een introductie gevolgd door een lezing door dr. Adriana
Balk-van Rossum over Godsbeelden bij incest. Er is gelegenheid om vragen te stellen.
Na de pauze kan men kiezen uit vijf workshops (15.00 – 16.30 uur):
Workshop 1: Verder praten over het onderzoek
Met: dr. Adriana Balk- van Rossum
Workshop 2: Uit de praktijk van de spreekkamer van de VPSG; bespreekbaar maken van
heilzame/onheilzame godsbeelden
Met: ds. Judith van der Werf en drs. Marjoleine Vosselman. Beiden zijn levensbeschouwelijk
counselor bij Stichting VPSG, advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst
en zingeving.
Workshop 3: Godsbeelden zijn mensbeelden, dus Godsbeelden zijn ook vrouwbeelden. Zou je zeggen…
Met: dr. Anne-Claire Mulder. Zij is Universitair Docente vrouwen- en genderstudies theologie en
stagedocente aan de Protestantse Theologische Universiteit, locatie Groningen. Op dit moment
houdt zij zich vooral bezig met het thema religieuze autoriteit. Daarnaast denkt ze na over de relatie
tussen vrouwbeelden en Godsbeelden en over thema’s als goddelijk worden of het goddelijke
belichamen.
Workshop 4: Vergeven?
Met: Emsi Hansen- Couturier, predikant-in-opleiding aan de PThU Amsterdam (jaar 3 van de master
Gemeentepredikant)
Workshop 5: Trauma, macht, godsbeeld
Met: Remy Jacobs (1969) is priester, geestelijk verzorger, dichter. Hij speelde in de voorstelling "Als ik
de liefde niet heb" met Marjolijn van Heemstra zijn eigen autobiografische rol en vertelde zijn
verhaal. In zijn onderzoek staat telkens de verbinding centraal tussen de kwetsbaarheid van mensen
en de effecten van gezond geloof.
Vanaf 16.30 uur is er een plenaire afsluiting met prof. dr. Heleen Zorgdrager, hoogleraar
systematische theologie PThU en een slotwoord door prof. dr. Ruard Ganzevoort, decaan faculteit
godgeleerdheid VU
Vanaf 17 uur napraten met een drankje.

Deze studiemiddag wordt georganiseerd door PThU (Protestantse Theologische Universiteit), VU
(faculteit godgeleerdheid) en Stichting VPSG (advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel
geweld, godsdienst en zingeving)
Kosten: € 5 voor studenten, € 10 overigen
Binnenkort is de folder met gegevens over de wijze van aanmelden beschikbaar. Heeft u
belangstelling voor deze interessante studiemiddag? Stuur een mailtje naar info@vpsg.nl dan sturen
we u de folder of kijk op de website van de VPSG, www.vpsg.nl Als de folder er is staat hij op de
website.
Van harte welkom, namens de VPSG,
Gezien van der Leest, coördinator stichting VPSG

Zo schrijft een jongen, lid van het wereldberoemde jongenskoor de Regensburger
Domspatzen aan zijn ouders. ‘Ik wil zo,zo,zo graag naar huis. …Kom me meteen als U de
brief gelezen hebt ophalen…dat is mijn grootste wens voor mijn verjaardag…’ Werd zijn
wens vervuld? Nee, de brief werd onderschept door de censuur van het internaat en met
commentaar van het bevoegd gezag aan de ouders gestuurd. Er volgde geen actie. De brief
stamt uit de jaren’60. Pas nu komen de wanhoopskreten van de kinderen van toen in de
openbaarheid. Pas nu, nu in Duitsland deze praktijken van geestelijke en lichamelijke
mishandelingen en het seksueel misbruik, toen gepleegd, inmiddels zijn verjaard. In een
onderzoek door een officier van justitie komen 500 jongens die in het verleden zijn
mishandeld en 67 die seksueel zijn misbruikt te voorschijn. 50 daders zijn in beeld gekomen.
Heeft dan nooit iemand aan de bel getrokken? Zeker, eerder in 2010, maar de bisschop van

Regensburg, inmiddels tot kardinaal gepromoveerd heeft dat naast zich neergelegd. En ook nu
bagatelliseert hij de feiten en wil hij geen excuses maken aan de slachtoffers.

Late gevolgen van seksueel misbruik.
Movisie lanceert pakket voor professionals
Vrouwen die in hun jeugd misbruikt zijn, vinden het moeilijk om dat te bespreken. Onderzoek laat zien
dat vrouwen gemiddeld zestien jaar wachten voordat ze, uit eigen beweging, met iemand over hun
ervaring praten. Ze voelen zich schuldig, schamen zich ervoor, zijn bang om niet geloofd te worden, of
leggen zelf geen verband tussen hun problemen en het vroegere misbruik, schrijft

Movisie.

De ervaring bij de VPSG is dat dat nog veel langer kan duren. Ook geestelijk verzorgers en
pastores moeten hierop verdacht zijn. Achter een brede variatie van problemen kan seksueel
misbruik, vaak in de kinderjaren, zitten.
Voor professionals lanceert Movisie nu een Wat werkt-dossier seksueel misbruik. Daarin
worden kennis en vaardigheden aangereikt.
Het dossier is in de eerste plaats bedoeld voor hulpverleners, maar ook geestelijk verzorgers
en pastores kunnen hiermee werken.
Het pakket over hulp aan vrouwen bij late gevolgen van seksueel misbruik bestaat uit drie delen: een
korte samenvatting, het Wat werkt-dossier en een reflectietool dat professionals helpt om hun praktijk
te verbeteren. Het dossier is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie en raadpleging van
deskundigen.

Samenvatting
De samenvatting biedt een overzicht van de belangrijkste begrippen, zoals seksueel misbruik en
seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook triggers, flashbacks en PTSS. Verder bevat het
dossier de richtlijnen voor het signaleren van en hulpverlenen bij de late gevolgen van seksueel
misbruik.
Centraal staat Sensitive Care, de belangrijkste werkzame factor in de hulpverlening aan slachtoffers
van seksueel misbruik in het verleden. De essentie van deze aanpak is: sensitief (respectvol en
gevoelig) een sfeer creëren waarin de professional kan vragen naar eventuele negatieve seksuele
ervaringen. Het dossier gaat ook in op de meest effectieve vormen van psychotherapie.

Dossier: wat zijn de werkzame elementen?
1. Kennis van seksueel misbruik en de gevolgen ervan.
2. Begrip voor wat de cliënt heeft doorgemaakt - ook voor eventuele negatieve reacties van eerdere
professionals op onthullingen.
3. Een open houding voor wat de cliënt nu nodig heeft.
4. Gevoeligheid voor non-verbaal gedrag van de cliënt, regelmatig checken hoe de cliënt zich voelt.
5. Geduld en voldoende tijd voor gesprekken.
6. Psycho-educatie over klachten die mogelijk te maken hebben met seksueel misbruikervaringen,
waaronder triggers.

Oudkatholieke kerk
Zoals al uitvoerig in de media is bericht is een pastoor van de Oudkatholieke kerk (OKKN) in
Cambodja gearresteerd met kinderporno op zijn ipad en telefoon. Hij is door zijn
verantwoordelijke bisschop onmiddellijk geschorst voor zijn werkzaamheden als pastor op
Schiphol en in een parochie.
De twee bisschoppen hebben op 21 april een persbericht uitgestuurd en een persconferentie
gehouden. Daarin hebben zij verschillende maatregelen aangekondigd, onder andere een open
en transparant onderzoek.
Naar aanleiding hiervan zijn inmiddels zeven gevallen van misbruik bij de bisschoppen gemeld. In vijf
daarvan zijn de beschuldigden inmiddels overleden. Op 2 mei heeft het Collegiaal bestuur van de
OKKN “besloten tot het laten verrichten van een onafhankelijk onderzoek naar deze voorvallen, naar
de wijze waarop de kerk met deze gevallen is omgegaan en hoe zij hierover intern of extern al dan
niet heeft gecommuniceerd.
Het onderzoek is bedoeld om op een zo onafhankelijk en transparant mogelijke wijze de vragen en
onduidelijkheden die er bestaan te beantwoorden en om van daaruit aanbevelingen te geven die
toekomstige gevallen van misbruik helpen voorkomen. Daarbij zal het mogelijke tekortschieten van de
kerk en overtredingen door haar geestelijken ook grondig worden onderzocht.
De kerk hoopt de resultaten van dit onderzoek, zonder de namen van daders en slachtoffers in de
openbaarheid te brengen, voor het einde van dit kalenderjaar te publiceren. We hopen met dit
onderzoek bij te dragen aan het herstel van relaties en hun nu geschonden basis: vertrouwen.” Aldus
het herderlijk schrijven van de bisschoppen aan de geestelijke en leken van de OKKN.

Op de website van de OKKN zijn alle verklaringen van de bisschoppen te vinden. Daarin ook
de oproep aan eventuele slachtoffers om zich te melden. De OKKN maakt samen met zeven
andere grote en kleine kerken deel uit en was medeoprichter van de stichting SMPR, tegen
Seksueel misbruik in pastorale relaties.

Veilige kerk(en)
Wat vertellen de websites van de aangesloten kerken over veilig kerkzijn. Waar vinden
slachtoffers van seksueel misbruik in pastorale relaties hulp en heil?
- Zevende Dagadventisten. Via de website van dit kerkgenootschap is snel informatie
over misbruik binnen de kerk te vinden. Het standpunt van de kerk ten aanzien van
misbruik wordt weergegeven, en de door de kerk aangestelde vertrouwenspersonen
zijn met foto en contactgegevens meteen te vinden.
- Oudkatholieke kerk. Via de knop landelijk is de weg naar procedures goed te vinden.
Tevens een handreiking met veel informatie en handelingsmogelijkheden bij smpr.
- Remonstranten. De website biedt geen enkele verwijzing naar veilige kerk of SMPR.
- Doopsgezinden. Via stevig doorklikken kan men terechtkomen bij de Steungroep
SMPR binnen de ADS. Daarop wordt de mogelijkheid van een bijeenkomst over smpr
aangegeven. In 2014 of ’15! Geen verwijzing voor benadeelden.
- Vrij Evangelische gemeenten. Op de homepage doorklikmogelijkheid naar stichting
SMPR. Vervolgens is daar het protocol en klachtenprocedure te vinden.
- Protestantse Kerk. Via het Ik zoekvenster op de website wordt naar de SMPR
verwezen en zijn het Protocol en de nota Daderbeleid te vinden.
- Evangelische Broedergemeente. Via de website is er niets over smpr te vinden.
- Leger des Heils. Via geen enkele weg komt seksueel misbruik ter sprake of wordt
duidelijk waar een klacht kan worden gedeponeerd.

Via de website van de SMPR, samenwerkingsverband van acht kerken is van zes
aangesloten kerken de klachtenprocedure te vinden.

D.V. najaar 2017 zal bij uitgeverij Boekencentrum een boek verschijnen: Wat wij kunnen
doen. Praktische handreiking voor omstanders bij seksueel misbruik.
Het boek is bedoeld voor mensen die in hun familie, in de kerk of op school te maken hebben
met seksueel misbruik. En voor hen die voorbereid willen zijn op het moment dat zij daarmee
geconfronteerd worden.

Commissie De Winter breidt onderzoek uit.
De Commissie onder leiding van hoogleraar Micha de Winter breidt vanwege een aantal
meldingen uit die sector zijn onderzoek uit naar misbruik in doven- en blindeninstituten.
De Winter en zijn commissie doen sinds november vorig jaar, op verzoek van het kabinet,
onderzoek naar mogelijke misstanden in de jeugdzorg. Het gaat dan om justitiële
jeugdinrichtingen, de pleegzorg, instellingen waar jongeren met een licht verstandelijke
beperking zijn geplaatst, de jeugd-GGZ, en azc's.
Inmiddels zijn bij het meldpunt van de commissie 500 meldingen binnen gekomen.
Bij het onderzoek probeert de commissie na te gaan wat er is gebeurd, hoe het kon
gebeuren, hoe de pupillen het hebben ervaren en de invloed die het geweld of misbruik heeft
gehad op hun latere leven.

Databank effectieve interventies huiselijk en seksueel geweld
Ieder jaar opnieuw sterven mensen door geweld in huiselijke kring en worden
talloze mensen slachtoffer. Overheden en maatschappelijke organisaties
werken hard aan het bestrijden van dit probleem. Om huiselijk en seksueel
geweld effectiever aan te pakken is onderbouwde kennis nodig. Nederlandse
organisaties zijn de afgelopen jaren aan de slag gegaan om hun interventies te
versterken. Deze interventies zijn door een onafhankelijke commissie van
mensen uit de wetenschap en praktijk beoordeeld en toegankelijk gemaakt via
een nieuwe databank. Hiermee kan elke professional voortaan goed
onderbouwd aan de slag om dit ernstige probleem aan te pakken.
12 interventies zijn positief beoordeeld en opgenomen in de gratis te
bezoeken databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld.
Effectieve aanpakken dragen eraan bij om het tij van huiselijk geweld en
kindermishandeling te keren. Het Ministerie van VWS heeft het traject gefinancierd
en gestimuleerd.
De databank is te bereiken via de website van het Ministerie van Welzijn en Sport.

Aan- en afmelden voor deze Nieuwsbrief via j.deenik@vpsg.nl bij Jeannette DeenikMoolhuizen
Stichting VPSG- advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en
zingeving. www.vpsg.nl.

