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VPSG
Huis voor onderweg
Huis van verhalen
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Kostbaar huis
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Huis waar moed voor morgen
wordt gevonden
Huis om vandaag
even thuis te zijn
bij het 30-jarig bestaan van de VPSG
wz, 2016
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Voorwoord
VPSG – vluchtheuvel van traagheid
Snelheid is troef in onze tijd. Mensen vliegen overal heen, relaties gaan aan en
uit, geldstromen vloeien en drogen abrupt op, hulpverleningsprocessen moeten
verlopen volgens een zoveel-stappenplan.
Ook het dertigste jaar van de VPSG vloog weer om!
Er gebeurde veel: nieuwe mensen zochten hulp, de medewerksters boden
aandacht en een getraind oor. Het toenemende bezoek aan de website deed ons
brainstormen over digitale vormen van counseling. Er werd gewerkt aan
voorlichting en aan fondswerving om alles te bekostigen.
Toch, als je inzoomt op het specifieke werk van de VPSG past daar eerder het
woordje traagheid. Verwerken van seksueel misbruik en omgaan met de vragen
naar zin en samenhang in je leven kosten tijd. Je moet er bij stil staan.
Midden in de drukte van het leven van alledag,
soms na een vloedgolf aan hulptrajecten, biedt
de VPSG een vluchtheuvel van traagheid voor
mensen die niet opgejaagd hun verhaal willen
vertellen.
Waar je soms ook niets kunt zeggen, waar
niets raar is. Waar iemand het mee uithoudt en
niet ophoudt er voor jou te zijn.
Door te vertragen ontstaat ruimte. Door
creatieve vormen, yoga, meditatie en schrijven
wordt een zekere vertraging het leven binnen
gesmokkeld die kansen biedt voor helende nieuwe inzichten.
Wie de deugd van de traagheid beoefent, wordt zich bewust van verschillende
snelheden waarmee we ons leven kunnen leiden, en de mogelijkheden die de
verschillende snelheden bieden.
In dit jaarverslag komt u ze allemaal tegen.
Sla het maar snel open!
Fieke Klaver, voorzitter
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1. Het werk van de VPSG
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.
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 bewegingsmogelijkheden. 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 verschillende
vormen aan. Zowel in de vorm van één op één gesprekken: in een spreekkamer,
per telefoon of email, als in andere vormen als lotgenotengroep of
bewegingsgroep.
(tekst bijgesteld en aangenomen in bestuursvergadering februari 2014)
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Seksueel misbruik: Praat erover!
Dit is wel de meest korte en adequate samenvatting van ons werk. Zwijgen over
seksueel misbruik houdt dit grote onrecht in stand. Daarom bieden we een
luisterend en een deskundig oor aan slachtoffers of hun omgeving.
Daarnaast is het enorm belangrijk dat de samenleving durft te spreken over
seksueel misbruik en daar gedegen kennis over heeft. De vrouwen uit het begin
van de VPSG noemden dat ‘Zorgen voor’ en ‘Zorgen dat’, een pastoraal en een
profetisch spoor in het religieuze taalveld.
Levensbeschouwelijke counseling is het hart van ons werk, uit de ervaring en
kennis die we opdoen in de gesprekken met mensen bereiden we een aanbod op
het gebied van scholing, training en verdieping. De activiteiten naast de
individuele begeleiding hebben we in één project gestopt met drie
aandachtsvelden: HULP, KENNIS, VIEREN EN GROEI (vanaf pagina 8)
In 2015 is het aantal gesprekken en contacten gestegen. We hadden door het jaar
regelmatig contact met 44 verschillende personen waarvan er 17 nieuw waren.
Het aantal contacten via telefoon en e-mail stijgt ieder jaar en is niet
verbazingwekkend met de mogelijkheden van de moderne communicatie,
opmerkelijk is wel dat het aantal gesprekken face to face is toegenomen. Meer
mensen willen toch iemand aan wie ze veel toevertrouwen ontmoeten en zien.
Meestal gebeurt dat in de spreekkamers in Haarlem maar ook wel in het midden
van het land vanwege grote reistijden en soms ook bij iemand thuis vanwege
ernstige gezondheidsklachten. Ook breiden wij langzamerhand het aanbod van
wandelingen uit. Het kan heel heilzaam zijn om samen een eind te wandelen en
ondertussen woorden te vinden voor wat soms onzegbaar lijkt.
PASTORALE GESPREKKEN IN KAART GEBRACHT
Jaar
in
per telefoonTotaal
Aantal personen
Haarlem ofof e-mail
met
of elders
regelmatig
contact
2015 217
386
603
44
2014 162
350
512
37
2013 204
345
549
43
2012 184
310
494
33
2011 188
311
499
37
2010 168
237
405
39
2009 244
238
482
38
2008 283
267
550
41
2007 289
363
652
38
2006 411
233
644
35
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Vrouw/Man Incidentele
contacten
(1-3 keer p.p)
Aantal personen
44/0
31
37/0
21
43/0
52
30/3
46
36/1
40
35/4
37
36/2
6
39/2
4
35/3
7
31/4

Het in de openbaarheid komen van het misbruik in de Rooms-Katholieke kerk
en het werk van de commissie Deetman kleuren ook onze cijfers. Vanaf 2010
hadden we veel incidentele contacten die vaak een tot drie gesprekken
besloegen; vaak ging het over wel of niet melden, procedures maar ook
geschokte familieleden wilden stoom afblazen. Omdat toen ook veel geschreven
werd over het misbruik van mannen vermoeden we dat we toen ook meer
mannen spraken dan op dit moment.
Leeftijd 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
< 35
35-45
45-55
55-65
65-75
> 75
Totaal

5
8
12
10
9
44

2
2
10
10
10
3
37

4
5
11
9
5
4
38

4
3
9
10
5
2
33

4
5
10
13
3
2
37

5
3
10
16
3
2
39

4
10
11
10
2
1
38

4
11
13
9
2
2
41

7
7
16
4
2
2
38

2
8
14
8
1
2
35

1
5
15
1
2
3
27

Vanwege ons specifieke aanbod: hulp bij verwerking van seksueel misbruik en
zingevingsvragen zijn de meeste hulpvraagsters in het middendeel van hun
leven, vaak ontstaan er problemen rond relaties, opvoeding, werk of geloof die
een grond hebben in het misbruik van weleer. Velen hebben ooit al eens hulp
gehad maar hebben behoefte om hun huidige problemen met hun
misbruikervaringen te koppelen en oplossingen te zoeken.
Het feit dat we nu weer een veel grotere groep jongere vrouwen, onder 45 jaar,
hebben heeft, denken wij, te maken met het feit dat we de laatste twee jaar meer
doen binnen bestaande lotgenotengroepen en ons eigen aanbod op het gebied
van themadagen. Hier komen ook jongere vrouwen op af.
Onze specialiteit is de problematiek rond het misbruik in relatie tot een
religieuze context. We zien een breed scala in thuis voelen bij een kerk of
stroming. In de groep ‘overigen’ zien we een brede verzameling o.a. islam,
evangelisch, Sai baba, ‘spiritueel’ en boeddhisme.
Religieuze achtergrond
Rooms-Katholieke Kerk
Protestantse Kerk in Nederland
Oud-/Vrijgemaakt/Christelijk
Gereformeerd
Niet (meer) kerkelijk gebonden
Overig

2015 2014 2013
13 12 10
17 16 15
2
2
3
9

3
6

9
7

7

2012
7
12
-

2011
8
11
1

2010
14
15
2

2009
14
10
3

2008
12
15
3

6
8

5
12

6
2

4
7

4
7

Het feit dat zingevingsvragen bij ons aan de orde mogen komen wordt zeer
gewaardeerd. Vaak hebben mensen dat in eerder hulpverleningscontact gemist.
Vragen als ‘Waarom heeft God niets gedaan?’ of ‘Houdt God ook van mij?’ of
‘Wat is vergeving?’ zijn vragen waarmee geworsteld wordt.

Project Het houdt niet op!
Vanwege het dertig jaar bestaan hebben we een verbindende slogan gekozen:
‘Het houdt niet op!’
Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat de problematiek, ondanks de gegroeide
aandacht en zorg, niet gestopt is. Ook voor elk individu dat slachtoffer wordt
van seksueel misbruik stopt het, op een bepaalde manier, niet/nooit.
En ook wij houden niet op.
Het project hebben we onderverdeeld in drie verschillende invalshoeken die
elkaar aanvullen:
-Het houdt niet op: HULP
-Het houdt niet op: KENNIS
-Het houdt niet op: VIEREN EN GROEI
HULP
In ‘Het houdt niet op: HULP’ bieden we allerlei manieren van hulp aan voor
mensen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Naast het pastorale
gesprek, in de spreekkamer of via de telefoon of e-mail zoeken we toepassingen
die aansluiten bij vragen of ontwikkelen we een aanbod op basis van observaties
in de praktijk van de counseling.
Het lichaam
Vanaf 2012 organiseren we een bewegings/yogagroep. Yogadocente Kitty
Steenvoort geeft elke twee weken een les waarin ontspanning, het met mildheid
kijken naar het lichaam en het oefenen van de ademhaling centraal staat.
Iedereen kan meedoen, alle oefeningen kunnen ook zittend gedaan worden. Om
haar kennis te verdiepen en de lessen nog beter op de doelgroep te laten
aansluiten deed Kitty de opleiding ‘Training Trauma Sensitive Yoga’.
Counselor Maddy de Bruin doet ook mee en is bereikbaar voor tussentijdse
ondersteuning. Gelukkig voor ons staat het pand op nummer 10 nog steeds leeg
en mogen we van de parochie een zaal gebruiken voor deze groep.
Themadagen
Counselors Judith van der Werf en Maddy de Bruin organiseren drie
bezinningszaterdagen voor mensen die al langer onderweg zijn in het
verwerkingsproces van seksueel misbruik en die in hun huidige situatie nieuwe
vragen tegenkomen of oude vragen in een nieuw jasje. Misbruikervaringen gaan
vaak een leven mee. Elke context vraagt om een andere benadering. Je houding
8

en antwoord tegenover jezelf is anders dan tegenover je familie, werk, relaties,
of kinderen.
Anders dan bij lotgenotendagen waarbij het delen van het verhaal centraal staat
en men hoort wat de ander bezighoudt is het hier van belang dat ieder in eerste
instantie voor zichzelf komt. Het gaat om het eigen proces. Het uitgebreid
vertellen van het verhaal van vroeger is minder belangrijk geworden, nu gaat het
om het leven met en ómgaan met het verhaal van vroeger. De groep helpt
daarbij als uitdaging en bescherming: men leert aan elkaar, er zijn anderen die
een soortgelijk proces doormaken en tegelijkertijd gaat ieder een eigen weg.
Nadien is er de mogelijkheid om individueel in een of meer gesprekken met één
van de counselors te werken aan wat verder aandacht nodig heeft.
Dit jaar waren de thema’s:
1. De plaats waar ik sta, waar ik ben.
2. Intimiteit, wonen bij jezelf.
3. Vergeving,…. een brug te ver?
We werken op deze dagen met verschillende creatieve werkvormen zoals
visualisatie, ontspanningsoefeningen en tekenen. Deze vormen helpen om te
zien wat zich nú aandient. Geregeld gebruiken we een symbooltekening zoals
een deur, een brug, een wei of beekje.
Symbolische tekeningen laten de werkelijkheid zien zoals iemand deze in zich
draagt. Ze geven de realiteit op dat moment weer, maar tegelijkertijd zijn ze ook
een ‘vertekening’ van die werkelijkheid. Onbewust komen er dingen in de
tekening mee die spelen maar nog niet verteld konden worden. Via de (band van
de) tekening laten ze zich zien en bevragen. Voordeel van deze wijze van tekenen
is dat het de mogelijkheid geeft om te oefenen met een ander perspectief,
bijvoorbeeld door een andere standplaats in te nemen of een nieuw of alternatief
spoor te verkennen. Het geeft de regie terug.
De eerste dag hebben we gehouden in onze eigen ruimte, voor de tweede en
derde dag hebben we een grotere en meer centraal gelegen ruimte gevonden in
het Graalhuis in Utrecht.
We zijn heel tevreden over deze nieuwe ontwikkeling. De deelneemsters zijn
positief en dragen nieuwe onderwerpen aan. Ook zien we zelf kansen om de
themadagen verder te ontwikkelingen tot een waardevol aanbod van
(groeps)counseling.
Voor de ontwikkeling van deze activiteit werden we financieel gesteund door
het Fonds Doopsgezinde Ziekenverpleging in Haarlem.
Lotgenoten
Al een aantal jaren maakt counselor Maddy de Bruin namens de VPSG deel uit
van de werkgroep Naomi - werkgroep voor vrouwelijke slachtoffers van
seksueel misbruik/geweld in Flevoland en omstreken (www.werkgroepnaomi.nl). Samen met Evelyne Fleer organiseert zij twee keer per jaar
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wandelingen met een thema en een jaarlijkse ontmoetingsdag. Maddy begeleidt
het inhoudelijke programma tijdens de jaarlijkse ontmoetingsdag in Hierden.
Het is voor de deelneemsters een belangrijke en laagdrempelige vorm van
lotgenotencontact.
VPSG-medewerkster Jeannette Deenik-Moolhuizen onderhoudt namens de
VPSG de contacten met lotgenotengroep VPKK (Vrouwenplatform kerkelijk
kindermisbruik). In 2015 is er geen lotgenotengroep van in RK instellingen
mishandelde vrouwen geweest. Het jaar ervoor was er een aantal bijeenkomsten
met intensieve gesprekken. Enkele van die vrouwen wilden in 2015 doorgaan,
maar de anderen haakten af. Dat had verschillende redenen. Sommigen waren
(nog) gewikkeld in procedures binnen de kerk voor erkenning of om na
erkenning financiële genoegdoening te krijgen. Dat nam zoveel energie weg,
ook omdat weer opnieuw alles werd opgerakeld en de procedures langdurig en
onzeker zijn, dat ook nog op andere plaatsen over het aangedane misbruik praten
teveel werd. Alle deelneemsters waren positief over de groep.
Wanneer weer een voldoende aantal vrouwen behoefte heeft aan een
lotgenotengroep dan gaan we die opstarten. De omvang van een groep luistert
nauw, niet te groot, maar zeker ook niet te klein, zodat er voldoende raakpunten
bij elkaar te vinden zijn.
Hiernaast is er regelmatig uitwisseling met het bestuur van de VPKK over de
voortgang van hun werk.
Tijdens de VPKK-Lotgenotendag in maart gaf Jeannette samen met pastoraal
werkster Gerrie Huiberts een workshop over ‘Misbruik, religie en zingeving’.
Ouderen
In 2015 begonnen we aan een nieuw onderzoek naar hoe ouderen het ervaren
om oud en soms ook afhankelijk en/of zorgbehoeftig te worden wanneer in hun
jeugd seksueel misbruik een rol heeft gespeeld. Heeft het een effect op het
ander? Betekent de ouderdom dat er behoefte is aan afsluiten en niet meer over
praten of juist het tegenovergestelde “schoon schip maken”.
Stichting Vrienden van St. Joannes de Deo gaf ons voor 2015 en 2016 een
bijdrage om eerste stappen te zetten.
In onze eigen pastorale praktijk kennen we een aantal vrouwen die op een
leeftijd komen dat oud worden een rol gaat spelen. In een enkele situatie worden
mensen thuis bezocht voor pastoraal contact. Voor dit onderzoek zochten we
ook twee oud-pastoranten op die met ons mee wilden denken over het thema.
Daarnaast vroegen we mensen in ons netwerk die met ouderen werken zoals
geestelijk verzorgers, een onderzoekster en een beleidsmedewerkster naar hun
gedachten over het onderwerp en zochten op internet naar literatuur.
Wat opvalt is dat er niet veel nagedacht wordt over het thema; er is weinig over
geschreven en bij uitleg ziet men wel een mogelijk probleem maar ervaring of
kennis is er nog niet.
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Ouder wordende vrouwen hebben met het misbruik in hun leven een manier
gevonden om in het leven te staan; degenen die alleen leven of alleen zijn
komen te staan hebben een manier gevonden waarop zij zelf de regie konden
houden. In een zorgafhankelijke situatie spelen een aantal zaken op: het niet
kunnen houden van de regie of erover in conflict zijn met zorgverleners/familie,
een niet te sterk vertrouwen in anderen, beroepsmatige benadering en
aanrakingen die als hard (of ongepast) worden ervaren. Zorgverleners zien vaak
“lastige patiënten” die moeilijk te begrijpen zijn o.a door wantrouwen. De
ouderen die wij spraken zagen absoluut geen heil in het vermelden van misbruik
in het zorgdossier, zij meenden allen dat ze anders (negatief) benaderd zouden
worden door zorgverleners.
Het positieve van op leeftijd komen wordt gezien in het feit dat er geen uitleg
meer nodig is over (niet aanwezig zijn van) werk of verplichtingen op het
sociale vlak. Met het uitspreken van “ik ben met pensioen” valt veel druk weg.
Negatief van ouder worden is dat bij het opmaken van de balans de
“ongerechtigheid” van het kwaad hen aangedaan nog steeds overeind staat. Met
het gebrek aan zicht op een transformerende toekomst blijft alleen verdriet over
het niet-lukken (van relaties, van verzoening, van vertrouwen) over.
Wat opviel was dat onze rol in de pastorale contacten, als iemand die van buiten
(de instelling, de familie, de zorg) komt en iemand die blijft komen (niet steeds
een ander) heel positief gewaardeerd werd. Hier is misschien een rol te vinden
voor geestelijk begeleiders.
Voor 2016 willen we onze bevindingen wat verder uitwerken en erover
schrijven om respons te verzamelen. We werken mee met de voorbereidingen
van drie kerkdiensten met nagesprekken in 2016, in het kader van het Project
Ouderen in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Ook denken we aan
contacten met geestelijk verzorgers in instellingen.
KENNIS
In het tweede cluster: ‘Het houdt niet op: KENNIS’, zoeken we naar manieren
om de problematiek van seksueel misbruik en wat het doet met mensen steeds
weer voor het voetlicht te brengen.
Specifieke groepen
Op verzoek of als aanbod trainen we specifieke groepen met een eigen vraag:
De KPVtraining (Klinisch pastorale vorming) is een langdurige training voor
pastores en geestelijk verzorgers waarbij het zowel om kennis als om attitude
gaat. De training waarbij de VPSG is betrokken wordt georganiseerd door
geestelijk verzorgers van het UMC St.Radboud te Nijmegen. De totale studielast
is 560 uur. Jeannette Deenik-Moolhuizen levert een bijdrage op het gebied van
seksueel misbruik. Als voorbereiding moeten de cursisten twee artikelen en een
videoprogramma bestuderen. Tevens moeten ze een casus leveren die onder
leiding van de VPSG medewerkster in de groep wordt besproken.
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Judith van der Werf gaf een workshop voor nieuwe vertrouwenspersonen van de
SMPR (Samenwerkingsverband Seksueel misbruik in pastorale relaties) en
schreef een hoofdstuk voor het werkboek ‘Doen wat je moet doen – Werkboek
voor predikanten en kerkelijk werkers die gemeenteleden begeleiden bij het
verwerken van seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie’ dat door de
SMPR wordt uitgegeven.
Informeren en scholen van theologen
Een nieuw initiatief is het organiseren van studiemiddagen specifiek gericht op
theologen. Daarbij wordt kennis verondersteld en het vermogen om van daaruit
met elkaar in gesprek te gaan. Ook kan een inleiding of een tevoren bestudeerd
artikel uitgangspunt voor verdieping zijn. We zoeken naar thema’s die
voortkomen uit het werk van de VPSG om die nader te verkennen. De bedoeling
is dat er naast meer theoretische beschouwing wordt nagedacht over toepassing
in het werk van de aanwezigen.
De eerste studiemiddag in maart ging over schaamte. Dr.Hanneke Meulink-Korf
(em. docente praktische theologie) werkte mee. Waarom over schaamte?
Schaamte is een veel voorkomend gevoel bij slachtoffers van seksueel misbruik.
Schaamte om wat hen is aangedaan, schaamte om wie ze zijn of geworden zijn.
Voor buitenstaanders lijkt dat onlogisch: het zijn toch niet de slachtoffers die
reden hebben tot schaamte? Maar ook mensen die op een andere manier
slachtoffer zijn geworden, zoals oorlogsslachtoffers, kennen die schaamte. We
onderzochten hoe schaamte zich verhoudt tot schuld, hoe schaamte voorbij te
komen, en wat dat betekent voor de pastorale of counselingpraktijk.
De geanimeerde middag met ruim twintig deelnemers uit alle hoeken van het
land moedigde aan om ook een middag in het najaar te organiseren. Nu over
vergeving. Want vergeving blijft een thema waarvan veel van de mensen die bij
ons komen het benauwd krijgen.
Dit keer konden te weinig mensen aanwezig zijn om de middag in deze vorm te
laten doorgaan. Ook het komend jaar organiseren we weer twee studiemiddagen.
Digitale nieuwsbrieven
Kennis van zaken is nodig om als pastor mensen met ervaring van seksueel
misbruik goed te kunnen opvangen. In de opleidingen wordt deze kennis
hooguit mondjesmaat verworven. Bovendien is het zo dat de belangstelling van
studenten voor dit soort problematiek (nog) niet groot is. Zij kunnen onmogelijk
inschatten wat er als zij eenmaal in de praktijk staan op hun weg zal komen.
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 heeft altijd veel aandacht van de
VPSG. 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 abonnees. In de nieuwsbrief maken we nieuwe
12

ontwikkelingen bekend, bespreken we artikelen boeken en films, en geven we
activiteiten van de VPSG door.
Breed publiek
Voor een breder publiek participeerde Judith van der Werf in vier radio
uitzendingen van Kerk zonder Grenzen met het maandthema: Verborgen
Geweld. In de uitzendingen werd het familieverhaal van Abraham en Sara uit
het bijbelboek Genesis gevolgd. De thema’s waarover zij sprak:
-Verbreek de stilte
-Niet ingrijpen is ook ingrijpend
-Het houdt maar niet op!
-Opstaan uit slachtofferschap
De teksten zijn verschenen in een boekje van Woord op Zondag, uitgegeven bij
Narratio.
Traditie en seksualiteit
In samenwerking met Annego Hogebrink en Ellen Kok van de groep HagarSarah, dialoog joodse – christelijke – moslimvrouwen (www.hagar-sarah.nl)
zijn we begonnen na te denken over hoe met vrouwen van verschillende
achtergronden, religies en kleur te praten over de verhalen uit de
(geloofs)tradities over seksualiteit. Welke boodschappen hebben vrouwen in hun
opvoeding meegekregen? Spelen teksten uit verschillende bronnen daarbij een
rol en welke dan? Wat heb je aan je geloof? Welke teksten en verhalen geven
houvast en welke juist niet? Wat leren (leerden) we over schaamte, schuld,
vergeving, eer, zonde, zelfbeeld? Met (bestaande) vrouwengroepen willen we
over deze vragen in gesprek gaan.
In dat kader ging Jeannette naar een bijeenkomst over Huiselijk geweld in
stadsdeel Amsterdam West. Daar werd contact gelegd met vrouwen van de
stichting Kezban (www.stichtingkezban.nl) en een ambtenaar van stadsdeel
West om gezamenlijk verder te werken aan dit project.
VIEREN EN GROEI
Hier zoeken we naar de mogelijkheden om ons werk te verankeren. Allereerst in
de Haarlemse context maar ook in partnerschappen met organisaties waarmee
we raakvlakken hebben. We maakten een lijst van partners waarmee we
samenwerken en plaatsten die op onze website.
Judith van der Werf ging in gesprek met ds. Tom de Haan en kerkelijk werker
Nadia Kroon van de protestantse Bavogemeente om plannen te maken over een
kerkelijke viering ter gelegenheid van het jubileum van de VPSG in 2016.
Elk jaar vieren we met parochie van de Nieuwe Groenmarkt. Op 25 januari
vierden we het 30-jarig bestaan rond het thema ‘Bitter en Zoet, de kunst van het
volhouden’. Maddy de Bruin ging voor in deze viering.
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Met de parochie en Stem in de Stad participeert Gezien van der Leest, namens
de VPSG, in het wekelijkse stiltemoment ‘Adempauze’, een meditatief moment
aan het begin van de week.
We begonnen met plannen te maken voor viering van het jubileum in het
voorjaar van 2016. Vanwege het idee om een tentoonstelling van de
kunstwerken, die gemaakt zijn in het kader van project ‘(on)breekbaar – kunst
over kwetsbaarheid en kracht’, in de grote of Sint-Bavokerk te organiseren
hadden Jeannette Deenik-Moolhuizen en Gezien van der Leest contact met de
Kunstcommissie van de Bavo. In samenspraak met Jeannette Claessen,
kunstenaar en initiatiefnemer van project (on)breekbaar en Nadia Kroon van de
Bavo werd een programma gemaakt rondom de expositie met workshops, een
lezing en rondleidingen.
PROJECT ‘(on)breekbaar – kunst over kwetsbaarheid en kracht’
In 2014 hebben we zowel in Haarlem als in de Eindhovense wijk Doornakkers met
verschillende groepen mensen gewerkt rond het thema kwetsbaarheid en kracht.
Kunstenaar Jeannette Claessen (ComunicArte) en Gezien van der Leest (VPSG)
trekken samen dit project.
Vertrekpunt is een houten kistje van 30 bij 30 cm met twee deurtjes. In dit
kistje/reisaltaartje wordt een verbeelding weergegeven van het proces van de
maakster/maker met het thema Kwetsbaarheid en Kracht. Zowel professionele
kunstenaars als buurtkunstenaars gingen aan de slag. De kistjes werden in Eindhoven
een weekend geëxposeerd. Na de expositie werden de kistjes uitgeleend en konden de
leners thuis dieper op het thema ingaan via een schriftje met vragen.
Ook werd in Eindhoven tijdens de Dutch Design Week 2015 weer een heel
programma rond Kwetsbaarheid en Kracht georganiseerd in Woonzorgcentrum
Vitalis Berckelhof en participeerde de kunstenaars van het project en in het
programma rond Kunst en Allerzielen.
We hebben verder vooral veel tijd besteed aan het Jubileumprogramma met een
‘(on)breekbaar’ expositie in Haarlem; naast workshops voor een breed publiek is er
ook gekozen om een driedaags programma te maken rond het thema kwetsbaarheid
en kracht waarbij vooral deelneemsters geworven worden binnen de doelgroep van
de VPSG.
Jeannette Deenik-Moolhuizen en Gezien van der Leest gaven een workshop over
het werken met de kistjes en het thema Kracht en kwetsbaarheid tijdens het
Symposium Platform Kerk en Kunst over ‘Geloof in Beeld - helend en meedelend’
in oktober in Amsterdam.

Deskundigheidsbevordering
Waar mogelijk bezoeken we interessante studiedagen om zo onze kennis op peil
te houden en collega’s te ontmoeten.
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Judith en Maddy gingen naar het congres ‘De weg naar heelwording’- gidsen in
het landschap van trauma, dissociatie en zingeving in Elspeet en Jeannette en
Judith naar de studiemiddag van het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD
Amsterdam over daders.
Maddy volgt de opleiding voor biografisch coach en zij zal haar studie afronden
in het voorjaar van 2016. Een biografisch coach begeleidt mensen in het eigen
antwoorden vinden op levens- en zingevingsvragen. Biografisch coachen
kenmerkt zich door een oordeelsvrije attitude, empatisch vermogen, erkennend
luisteren en het stellen van ‘wekkende’ vragen. Het praktische biografiewerk
gebeurt door vertellen, schrijven, tekenen, in lijn zetten van de levensloop en
andere creatieve werkvormen. Deze opleiding is voor Maddy helpend bij het
uitvoeren van haar werk.
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2. Bestuur, medewerksters en organisatie
Het bestuur kent de volgende leden:
Fieke Klaver, voorzitter
Govert Jeronimus, penningmeester tot april 2015
Niny van Oerle - van der Horst, lid en aanspreekpunt voor de medewerksters
Ranfar Kouwijzer, lid
Govert Jeronimus nam tijdens de jaarvergadering afscheid en werd opgevolgd
door Marijke Beelen-Christophe. Marijke heeft altijd gewerkt in de financiële
administratie en vindt deze bestuursfunctie, na haar pensioen, een nieuwe
interessante en nuttige uitdaging.
Mar Blonk doet nu 30 jaar de boekhouding van de VPSG. Hij heeft
aangekondigd dat hij in 2016 wil gaan stoppen. Het bestuur besluit vanwege de
professionele ervaring van Marijke en de wil om de financiën wat anders te
structureren dat in 2016 Marijke zowel penningmeester als boekhouder zal
worden.
Het bestuur vergaderde zeven keer en er was veel aandacht voor de financiën.
Het aangekondigde vertrek van de boekhouder, de vraag naar een meer stabiele
financiële jaarplanning en de vraag naar de hoogte van de personele reserve
waren thema’s. Vanwege de wankele jaarbasis (weinig vaste inkomsten) is
gekozen voor een stevige reserve zodat het werk kan doorgaan als fondswerving
zwaar tegenvalt of laat op gang komt. Het huidige bestuur wil onderzoeken hoe
hoog de reserve maximaal moet zijn en het teveel gaan inzetten voor de
uitvoering van de activiteiten.
Ook de bekendheid naar buiten was een terugkerend onderwerp, de nieuwe
website werd onder de loep genomen en verbeterd en de netwerkcontacten in
kaart gebracht en op de website vermeld.
Een comité van aanbeveling om zichtbaarheid en vertrouwen te promoten is
ook een nieuwe ontwikkeling. Eind 2015 konden we met trots de namen van ons
Comité op de website plaatsen. Het zijn:
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, burgemeester van de gemeente Haarlem
We zijn erg blij dat zij hun naam en expertise met onze naam willen verbinden.
Naast deze organisatorische zaken dachten de bestuursleden mee met de plannen
voor de viering van het 30-jarig jubileum in het voorjaar van 2016.
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Niny van Oerle kwam regelmatig langs op het kantoor voor een praatje en
voerde functioneringsgesprekken met de medewerksters.
Het medewerkstersteam bestond gedurende het hele jaar uit Maddy de BruinMeijer, Jeannette Deenik-Moolhuizen, Judith van der Werf en Gezien van der
Leest.
Maddy en Judith voeren de meeste pastorale gesprekken, ontwikkelden de
Themadagen en leverden bijdragen aan het project “Het houdt niet op! HULP,
KENNIS en VIEREN (zie vanaf pagina 8).
Jeannette zorgt voor kennisvergroting via de digitale nieuwsbrieven en haar
inzet voor het onderdeel van KENNIS van ons project (pagina 11).
Gezien coördineert en zorgt voor de samenhang en houdt zich bezig met het
project ‘(on)breekbaar’ en de activiteiten rond de viering van het jubileum.
Met zoveel verschillende activiteiten is het belangrijk om goed voeling te
houden met elkaar en met het geheel. Het team vergadert regelmatig en ook is er
tijd om zaken die ons op het hart liggen samen door te spreken. Het houdt ons
betrokken en gezond.
De website is ons visitekaartje naar buiten en veel mensen weten hem te vinden.
Alle publicaties verschijnen ook op de website maar we versturen ook een
papieren jaarverslag in het voorjaar en een Nieuwsbrief aan het eind van het
jaar. Ook deze worden goed gelezen en we krijgen er altijd flink respons op.
Beide publicaties worden tevens gebruikt voor fondswervingsdoeleinden.
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3 Financiën
Resultaten 2015 en begroting 2016
Inkomsten

2015
2015
2016
begroting werkelijk
begroting

Kerk- en geloofsgemeenschappen
Fondsen/instellingen
RK-PCI
Donateurs
Incidentele giften/collecten
Bijdragen pastoranten
Rente
Incidentele giften particulier
Doorberekende kosten projecten
Sponsoractiviteiten/Verkoop materiaal
Project 1: Onbreekbaar
Project 2: Bewegingslessen
Project het houdt niet op: HULP
Project het houdt niet op: KENNIS
Project het houdt niet op: VIEREN EN GROEI

9.500,00
13.500,00
6.500,00
15.500,00
500,00
1.500,00
700,00
500,00
3.500,00
350,00
15.000,00
4.000,00
8.700,00
6.550,00
6.900,00

10.580,00
24.000,00
7.022,00
13.061,00

15.000,00
15.000,00
16.000,00

2.190,00
774,00
720,00
11.407,00
318,00

1.500,00
500,00

TOTAAL

93.200,00

70.072,00

Uitgaven

2015
2015
2016
begroting werkelijk
begroting

Salaris medewerksters
Nota's Counselors
Scholing/supervisie
Reiskosten
Huur/Huisvestingskosten
Administratiekosten
Organisatiekosten
Bestuurskosten
Materiaal en kantoorkosten
Computers/ICT
Onvoorzien/overige kosten
PR-nieuwsbrieven-jaarverslag
KPN-NUON-PWN Vaste lasten
Project 1: Onbreekbaar
Project 2: Bewegingslessen
Project het houdt niet op: HULP
Project het houdt niet op: KENNIS
Project het houdt niet op: VIEREN EN GROEI

17.500,00
24.000,00
500,00

TOTAAL

94.000,00

4.200,00
450,00
2.500,00
500,00
750,00
1.000,00
100,00
2.000,00
1.350,00
13.000,00
4.000,00
8.700,00
6.550,00
6.900,00

Saldo positief
Saldo negatief

6.000,00
12.000,00
7.000,00
12.500,00

18.351,00
28.948,00
325,00
3.357,00
5.661,00
466,00
2.294,00
420,00
514,00
519,00
577,00
2.189,00

85.500,00

12.000,00
21.000,00
2.500,00
6.000,00
5.000,00
500,00

2.000,00
6.000,00

1.806,00

12.000,00
7.000,00
12.500,00

65.427,00

86.500,00

4.645,00
800,00

18

1.000,00

VPSG Projecten 2015
2015
2015
Debet
Credit
5.354,68
50,00

Project 1: Onbreekbaar
Saldo per 1-1-2015
Div. ontvangsten
Doorberekende uren
Externe kosten

5.404,68
Saldo per 21-12-2015

900,00
772,02
1.672,02

3.732,66

Het houdt niet op: HULP
Vrienden Joannes de Deo voor ouderenproject
Ouderenproject: onderzoek en gesprekken
Ouderenproject; pers. Begel. en reiskosten
St. Jacob Godshuis
St. Ziekenf. Doopsgez.Gem voor themadagen
Opbrengst themadagen
Materiaal themadagen
Reiskosten themadagen
Uren voorber. en begel. themadagen
Huur ruimte, koffie, thee, maaltijd
Maria Strootfonds
Ruigrok St.
Bijdragen bewegingslessen
Docent bewegingslessen
VPSG uren bewegingslessen
Uren lotgenotencontact
Exploitatie VPSG
PR en website
Materiaal algemeen

1.500,00
1.100,00
1.552,40
1.500,00
2.700,00
165,00
61,95
157,00
1.637,84
456,50
2.000,00
3.000,00
505,00

11.370,00
Saldo per 31-12-2015

2.420,00
900,00
500,00
1.200,00
375,00
480,00
10.840,69

529,31

Het Houdt niet op: KENNIS
St. Jacobs Godshuis
Kerk Zonder Grenzen
Opbrengst lezingen en workshops
deelnemers studiedagen
reiskosten
Uren

1.500,00
483,20
498,80
190,00

2.672,00
Saldo per 31-12-2015 Afboeken in 2015

-1.806,75

Het houdt niet op: VIEREN EN JUBILEUM

12.500,00
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59,25
4.419,50
4.478,75
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Toelichting op de financiën
Zo moeilijk als 2014 in financieel opzicht was, zo vlot ging het in 2015. De
noodkreet uit de eindejaarsberichten ijlde nog na en maakte dat fondsen en
donateurs al vroeg in het jaar een bijdrage gaven. Ook het feit dat we 30 jaar
VPSG vierden maakte dat mensen hun bewondering in een gulle bijdrage
uitdrukten. We kregen van zowel geloofsgemeenschappen/diaconieën, donateurs
als fondsen meer dan in het jaar 2014.
Verder kregen we tevens eenmalig geld van organisaties en fondsen die zichzelf
aan het opheffen waren, een nieuwe gift is niet meer te verwachten. Van een
organisatie mochten we de helft van de gift reserveren voor uitvoering van het
jubileum in 2016.
Al met al maakte het dat we het hele jaar door voldoende geld hadden om ons
werk uit te voeren en het jaar zelfs met een positief saldo konden afronden.
In het kader van het verstevigen van de financiële positie vroegen we fondsen
een bedrag voor een paar jaar toe te zeggen en drie fondsen deden dit voor drie
jaar en een fonds voor twee jaar, wat meer basis onder de activiteiten legt. Heel
erg fijn.
Dit jaar werd door alle medewerksters aan activiteiten in projecten gewerkt (zie
pagina 8 en 14); deze uren zijn doorberekend naar de verschillende projecten.
In project ‘(on)breekbaar’ is vooral gewerkt aan het plan voor het jubileum met
expositie, workshops en lezingen in het voorjaar van 2016, het saldo is hiervoor
grotendeels bewaard.
We namen afscheid van Govert Jeronimus als penningmeester. Govert heeft zich
met hart en ziel ingezet voor de VPSG en was altijd een fantastische
ambassadeur voor ons werk. We hebben met veel dank afscheid van hem
genomen.
Mar Blonk heeft alle bestaansjaren van de VPSG de boeken bijgehouden en doet
dat met veel enthousiasme. Na dertig jaar en op een respectabele leeftijd
aangekomen heeft hij besloten om in 2016 te gaan stoppen. Penningmeester
Marijke Beelen zal dan de boekhouding van Mar overnemen.
De boeken werden gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie
bestaande uit de heren R. van der Jagt en F.L. Rohling. Zij controleerden de
boeken en gaven hun fiat.
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STICHTING VPSG
advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en
zingeving
Bestuur
Drs. Fieke Klaver, voorzitter, Vijfhuizen
Dhr. Govert Jeronimus, penningmeester tot april 2015, Haarlem
Drs. Niny van Oerle-van der Horst, Haarlem
Drs. Ranfar Kouwijzer, Haarlem
Mevr. Marijke Beelen-Christophe, vanaf april 2015 penningmeester, Haarlem
Medewerksters
Mw. Maddy de Bruin-Meijer, pastoraal counselor
Drs. Jeannette Deenik-Moolhuizen, projecten
Drs. Gezien van der Leest, coördinator en projectleidster ‘(on)breekbaar’
Mw. Judith van der Werf, 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, burgemeester van de gemeente 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: NL37INGB0000390070

24

