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Nieuwsbrief

Een dikke Nieuwsbrief luidt onze verjaardag in. In 2015 bestaan we 30
jaar. DERTIG JAAR! Toch wel bijzonder. We zijn er nog. Hoera! Veel
mensen zijn blij dat wij er zijn, zo vertellen ze ons.
Naast blijheid is er ook boosheid en verdriet, omdat het nog steeds nodig
2011
TWerHaarlem
is dat de
VPSG
is. Dat wij dat luisterend oor bieden, stem geven,
troosten en nog zoveel meer aan vrouwen en mannen voor wie het leven
en de wereld niet veilig was toen dat wel had gemoeten.
Met dat gemengde gevoel maken wij ons op voor ons jubileum-jaar.
In deze Nieuwsbrief een komen en gaan van mensen. We namen afscheid
NL37INGB0000390070
van Marthe Link,
vijfentwintig jaar verweven met de VPSG, het is even
wennen! En verwelkomen Judith van der Werf als nieuwe collega.
Ook heel veel nieuwe initiatieven: Themadagen, een lotgenoten-groep
voor vrouwen die slachtoffer werden in de Rooms-Katholieke kerk, een
bijeenkomst voor vrouwelijke theologen over Schaamte, en een nieuwe
groep die op zoek gaat naar nieuwe geloofstaal.
En niet te vergeten…. Een nieuw boek! De lezingen, artikelen, gedichten
en preken van Marthe Link werden gebundeld in een prachtig boek
‘Samen redden wij het wel’. Ook daar gaan we nog heel wat van laten
horen.
Onze Yoga- of bewegingsgroep blijft en ook het project ‘(on)breekbaar’,
maar we nemen afscheid van ons project ‘Weet wat er speelt’, dat velen
op de hoogte hield van nieuwe ont-wikkelingen rond seksueel geweld en
godsdienst en verant-woordelijk voor mooie, inspirerende en leerzame
studiedagen en conferenties.
Deze dertig-jarige blijft nog even. Om toch het verschil te maken!
Veel leesplezier,
Gezien van der Leest, coördinator VPSG
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Kennismaken met Judith van der Werf
Sinds juli is het team van de VPSG versterkt met Judith van der Werf als opvolgster van Marthe Link.
Judith is niet alleen al vele jaren actief betrokken bij allerlei initiatieven rond seksueel misbruik, ze heeft
een lange staat van dienst als pastor. Eerst werkte ze als gemeentepredikant in Schiedam en Peize,
daarna als geestelijk verzorger in een psychiatrisch ziekenhuis en vervolgens 22 jaar in het IKONpastoraat.
Bij het IKON-pastoraat was jarenlang het meldpunt gevestigd van de SMPR (Samenwerkingsverband
tegen seksueel misbruik in pastorale relaties, van acht kerkgenootschappen). Zo’n 25 jaar geleden ging
een groep mensen zich bezighouden met seksueel misbruik in pastorale relaties, omdat vrouwen die
slachtoffer waren bij de kerken aan de bel trokken, Judith was snel lid van de werkgroep. Het was een
pioniersfase. Zo werd toen ook een meldpunt bij het KRO-omroeppastoraat ingericht. Als ze nu terugkijkt
kwam ze eigenlijk op al haar werkplekken in aanraking met seksueel misbruik.
Ook de VPSG was zeker geen onbekend gebied voor Judith, al in 1996 voerden IKON-pastoraat en VPSG
samen een televisiekerkdienst uit over seksueel misbruik.
Voor het IKON-pastoraat maakte Judith onder andere de website Levensvragen, waarbij gaandeweg vele
thema’s uit het gewone leven ter sprake werden gebracht, als schuld, sterven, spiritualiteit, scheiding,
werkeloosheid. Telkens gekoppeld aan de vraag: wat zijn nú je bronnen? Veel werd ook geïnvesteerd in
groepswerk, zoals rouwgroepen. Uit dit werk dringt zich de vraag op hoe mensen dingen van het
verleden op een goede manier kunnen integreren in hun leven, een vraag die ook in het werk van de
VPSG telkens aan de orde komt. In haar huidige werkzaamheden wil ze deze vraag nader gaan verdiepen.
Die werkzaamheden zijn naast het counselorschap bij de VPSG het geven van geestelijke begeleiding aan
mensen, waarvoor ze een uitvoerige opleiding heeft gevolgd.
Heel veel gevarieerde ervaring, leergierigheid, zorgvuldigheid, spiritualiteit en muzikaliteit brengt Judith
de VPSG binnen. Onder begeleiding van het door Eli Wiesel geformuleerde bon mot: “Herinneren is het
vermogen in ieder mens om het verleden te bevrijden en aan een toekomst te binden die open ligt.”
Jeannette Deenik-Moolhuizen, projectleidster VPSG


Terugblik op het afscheid van Marthe Link
Op 14 oktober jl. nam Marthe Link afscheid van de VPSG waar ze meer dan 25 jaar als
levensbeschouwelijk counselor gewerkt heeft. Er waren ruim 80 genodigden verzameld in de
Doopsgezinde kerk in Haarlem om met haar en haar naasten deze overgang te maken en beleven:
huidige en eerdere pastoranten, eerdere en huidige collega’s, vrienden en vriendinnen van Marthe o.a.
uit de vrouwenbeweging, de Graal, kerkelijke organisaties en donateurs van de VPSG. Te midden van dit
alles was Marthe stralend en kleurrijk, bescheiden en feestelijk aanwezig.
Fieke Klaver, bestuursvoorzitter van de VPSG en dagvoorzitter, heette iedereen en Marthe in het
bijzonder van harte welkom, waarna Hanneke Meulink-Korf, em. univ. docente praktische theologie, een
indrukwekkend en gelaagd verhaal hield over wat schaamte is en doet, met als titel: ‘Schaamte, een teer
punt in een kostbaar leven’. Schaamte is een weerbarstig gevoel, vaak met zwijgen omgeven, het laat
zich alleen als een trage vraag tevoorschijn luisteren. Het is gaandeweg ontdekken wat te doen en wat
werkt wil je je schaamte voorbij leven. Hanneke benadrukte hoe belangrijk het is om eigen woorden en
beelden te vinden voor wat als schaamte wordt ervaren en daar als gesprekspartner oor en oog voor te
hebben. De reacties uit de zaal bevestigden dat dit een lezing is om over door te praten en te denken!
(U kunt de tekst vinden op onze website www.vpsg.nl). Voor de pauze werden alle medewerkers van de
VPSG voorgesteld alsook het bestuur, waaronder de nieuwganger Ranfar Kouwijzer, directeur van Stem
in de Stad.

Na de thee volgde een interview met Marthe door Gezien van der Leest, coördinator van de VPSG. We
kregen een inkijkje in de persoon van Marthe en hoe ze haar werk heeft ervaren, nl. als een voortgaand
leren van en leren met pastoranten en voorbijgangers. Als antwoord op de vraag wat voor haar zo’n
leerpunt was, noemde Marthe het omgaan met grenzen, hoe en tot waar kun je met iemand gaan op de
weg van een nieuw zelfverstaan, hoe ver reikt verbondenheid en kun je afstemmen op de ander?
Prachtig speelde Marijke de Jong een compositie voor fluit solo als dank voor het samen optrekken.
Een aantal van de eerdere collega’s had de viering voorbereid ‘Over schoonheid die troost’. Heel
zorgvuldig gaven zij woorden aan het verband tussen schoonheid en troost. Aan het wonder van geraakt
te worden door het schone, vaak in het kleine, en hoe dat Marthe moed gaf om haar werk vol te houden.
Wellicht het hoogtepunt in deze viering was het lied ‘Delf mijn gezicht op’ van Huub Oosterhuis, intens
en ingetogen gezongen door Elisabeth Posthumus Meijes, begeleid door Aart Mak en gedanst door
Paulien Haakma. Het lied vouwde zich langzaam open, het beeld van een mens kwam aan het licht. Hoe
ontroerend!
Als dank en als afsluiting van haar werkzame leven werd Marthe vol in het zonnetje gezet. Ina Beemster
las een gedicht. Fieke Klaver verraste Marthe namens de VPSG met de bundel ‘Samen redden wij het
wel’, een compilatie van Marthe’s eigen werk in de vorm van gedichten, lezingen, preken en liederen,
verzameld tot een heus boek met een ISBN nummer, zoals collega Maddy de Bruin aangaf. Een prachtig
naslagwerk voor wie in dit werkveld doende is, uitgegeven door Narratio met op de voorkant een
schilderij van Ite Siegers. (Te bestellen bij de VPSG!) Dat schilderij kreeg Marthe vervolgens ook als
cadeau van de aanwezigen, uit handen van Gezien van der Leest.
Het schilderij van Judith Holdert dat voor Marthe altijd zo haar werk vertegenwoordigde, mocht ze
overhandigen aan haar opvolgster Judith van der Werf, voormalig pastor van het IKON-pastoraat.
Daarna was er gelegenheid om Marthe persoonlijk te bedanken onder het genot van een hapje en
drankje. Er werd veel gepraat en gelachen, herinneringen opgehaald, kortom een feest zoals het kan zijn.
Judith van der Werf, pastoraal/levensbeschouwelijk counselor VPSG


Nieuw. Een oproep aan vrouwelijke theologen.
Op onze website is de lezing over Schaamte te vinden die dr. Hanneke Meulink-Korf hield op het
afscheidssymposium van Marthe Link. De lezing biedt zo veel dat we die graag willen bespreken
met een groep vrouwen die theologie hebben gestudeerd. Hanneke Meulink heeft al toegezegd
om daarbij aanwezig te zijn.
We, dat zijn Judith van der Werf en Jeannette Deenik, denken aan een bijeenkomst overdag in
Haarlem, Amsterdam of Utrecht in januari of begin februari.
Nu doen we bij dezen een oproep aan vrouwelijke theologen die hiervoor belangstelling hebben
om dat ons te melden, graag ook met een voorkeur voor een bepaalde dag in de week en een
plaats.


Neem eens een kijkje op onze website. Met behulp van Thomas de Bruin van PLAY! Interaction Design is de
website nieuw, fris en bij de tijd. Ook is het achter de schermen gebruiksvriendelijker geworden wat veel tijd
scheelt.
Zo’n website is natuurlijk nooit klaar en we hebben er nog allerlei plannen mee, meer schrijven, meer reacties,….
We blijven altijd dromen.
Heeft u suggesties voor verbetering? GRAAG! www.vpsg.nl

Recensie van Marthe Link, Samen redden wij het wel. Narratio 2014
Titelbeschrijving en uiterlijke vormgeving suggereren dat we hier met een boek van Marthe Link te
maken hebben, maar het ligt iets anders. Het is een bundel, samengesteld door een redactie, van
artikelen, columns, lezingen, preken en ingezonden stukken die Link tussen 1988 en 2013 geschreven
en/of gepubliceerd heeft, afgewisseld met liederen en gedichten, ook van haar hand. De redactie bestaat
uit Maddy de Bruin-Meijer, Jeannette M. Deenik-Moolhuizen, Gezien van der Leest en Frans Zoer. Zij
hebben gewerkt in opdracht van de Stichting VPSG, ter gelegenheid van het afscheid van Link van deze
Stichting, nadat zij daar dit jaar 25 jaar gewerkt heeft.
De redactie heeft goed werk verricht. En als de inhoud op tal van plaatsen niet zo hartverscheurend was,
zou je het ook zeker een leuk boek kunnen noemen gezien de variatie in het materiaal. De lezer krijgt
een duidelijk beeld van de thema's waarmee Link bezig is geweest en haar visie daarop. De twee centrale
thema's zijn de pastorale of levensbeschouwelijke hulp aan vrouwen die, meestal in hun jeugd, seksueel
misbruikt zijn en het bespreekbaar maken van seksueel geweld in kerkelijke kring.
De meeste teksten beschrijven delen van het hele palet: wat zijn de oorzaken van seksueel misbruik, wat
is de rol van maatschappij, geloof en kerk en wat moet daar veranderen, en hoe bied je misbruikte
vrouwen goede hulp. Ook de rol van de Vrouw-en-Geloof-Beweging en de VrouwenHulpVerlening als
bronnen voor de VPSG komt aan de orde. Veel van de teksten bevatten bovendien ervaringsverhalen van
vrouwen, die de nood heel duidelijk maakt, evenals de noodzaak van hulp en veranderingen in kerk en
maatschappij.
Bijzonder vind ik dat de bundel opent met een zelfonthulling van Link over haar eigen ervaringen (p. 7-9,
oorspronkelijk onder pseudoniem gepubliceerd). In de weergave van haar lezing ‘De onheilige drieeenheid: godsdienst, seksualiteit en geweld’ (p. 19-32) legt zij uit hoe deze drie samenhangen en hoe
intens ondermijnend voor het hele leven van misbruikten de combinatie is. “Een geloofsoverdracht in
een incestueus getekend bestaan doet alle normen en waarden, alle kwaliteiten van het godsbestaan in
hun tegendeel veranderen” (p. 27). Veel aandacht besteedt zij ook aan maatschappelijke verhoudingen
als oorzaak van seksueel geweld. In tal van artikelen beschrijft zij hoe bijbelteksten, liederen en
geloofsopvattingen werden en worden gebruikt om het misbruik te legaliseren. Een aantal concrete
aanwijzingen voor de begeleiding geeft zij in het artikel ‘Seksueel geweld en de pastorale praktijk’ (p. 7584). Uitgangspunt is het belang van het vertellen van het (verschrikkelijke) verhaal. Omdat, zoals de Baäl
Sjem Tov al zei: “Vergeten leidt tot ballingschap; de herinnering is het geheim van de bevrijding” (p. 83).
Essentieel voor de begeleiding blijken te zijn trouw en partijdigheid. Uiteraard schrijdt ook op dit veld de
tijd voort, wat leidt tot verschillende dilemma's, ook voor Link zelf (p. 103-107). Uitgesproken kritisch
laat zij zich uit over (natuurlijk) H. Oosterhuis (p. 43 noot), het CDA (p. 60 noot) en de bekende
contextueel therapeut Nagy (p. 108-116).
Voor mij blijft onduidelijk wat schuilgaat onder de naamswisseling van Kosian naar Link Kosian naar Link.
Nou gaat dat de buitenstaander natuurlijk ook niet echt aan, maar wel een opmerking daarover plaatsen
en dit niet uitleggen (p. 5) is toch een beetje half werk.
“Samen redden wij het wel”. Een mooie meerduidige titel. Een toelichtende ondertitel was overigens wel
dienstig geweest. Om te weten wat “samen” volgens Link allemaal kan betekenen leze men dit boek! Dat
raad ik trouwens iedereen aan die hart heeft voor anderen, en zeker diegenen die anderen begeleiden.
Het bevat veel informatie, aanwijzingen en inzichten die helpen misbruikte vrouwen tot steun te zijn.
Dr. Anneke de Vries
predikant PKN, geestelijk verzorger en KPV-trainer Radboudumc Nijmegen, vrijgevestigd pastoraal
supervisor

Het boek ‘Samen redden wij het wel’ is te bestellen bij de VPSG. Kosten: € 15 plus verzendkosten.
In 2015 wordt een studiedag gehouden rond dit boek. Houd de agenda op de website www.vpsg.nl in de gaten
of meld je aan voor een uitnodiging via info@vpsg.nl

Yoga, traumaverwerking door vriendelijke beweging
Al een paar jaar geeft yoga-docente Kitty van Steenvoort eens in de veertien dagen op de
dinsdagochtend yoga en ontspanningslessen voor de VPSG. Het wordt steeds meer bekend dat bij
traumaverwerking naast het kunnen spreken over alles wat er gebeurd is ook lichaamsgerichte therapie
van groot belang is. Het lichaam is immers de drager van het verhaal.
David Emerson en Elisabeth Hoper schrijven in hun boek ‘Traumaverwerking door Yoga’ dat er aan
slachtoffers van trauma zoals seksueel misbruik vaak fysieke methoden als zelfverdediging of
vechtsporten wordt aangeraden, omdat zij zich dan fysiek sterker en daardoor veiliger kunnen voelen. In
de praktijk blijkt echter dat deze vormen van beweging te agressief zijn en allerlei ongewenste heftige
pijnlijke herinneringen oproepen.
Ze schrijven verder dat het juist voor traumaslachtoffers van belang is om op een vriendelijke
opbouwende manier in hun lichaam aanwezig te kunnen zijn. Voor iedereen vergt het veel oefening om
vriendelijke zachte en zorgzame keuzes te maken, maar voor mensen die seksueel misbruik hebben
meegemaakt is het extra belangrijk dat zij vooral vriendelijk, zacht en zorgzaam met zichzelf mogen
omgaan en keuzes mogen maken wat betreft hun lichaam. Precies al die dingen, die bij een trauma
weggenomen worden.
Yoga-docente Kitty van Steenvoort heeft een vriendelijke en een veilige yogavorm voor de pastoranten
van de VPSG ontwikkeld. In de groepslessen krijgt iedereen de ruimte om de oefeningen op de eigen
manier te kunnen doen om zo te leren het lichaam te versterken, maar ook om te leren ontspannen. En
als het pijnlijk is mag je altijd stoppen. Kitty herhaalt tijdens alle lessen dat een ieder persoonlijk altijd de
keuze heeft om met de oefening te stoppen of door te gaan. Elke yogales heeft dezelfde opbouw; er
wordt rustig begonnen, daarna wordt er wat steviger geoefend en de lessen worden afgesloten met een
ontspanningsoefening. Het zijn veelal eenvoudige oefeningen, waarvan een aantal gewoon op ieder
moment in het dagelijks leven gedaan kunnen worden als er de behoefte is om te kunnen ontspannen
of sterk te zijn.
De vrouwen die meedoen aan de yoga geven terug dat zij genieten van het in een rustige sfeer met
mooie muziek mogen oefenen op het matje of op de stoel. Ieder kan een eigen ruimte maken binnen
een groep mensen die elkaar respecteert.
Maddy de Bruin-Meijer, pastoraal/levensbeschouwelijk counselor VPSG
Boek: Traumaverwerking door yoga, geschreven door David Emerson en Elisabeth Hopper, ISBN
9789401301442

Themadagen: Echt leven ! Wat heb ik nog nodig om dit te kunnen doen ?
In de wandelgangen rond de VPSG horen we mensen nog al eens het volgende zeggen: Jarenlang heb ik
hard gewerkt, veel therapie gehad en mijn verhaal heb ik kunnen vertellen. Het seksueel geweld/misbruik
wat mij is aangedaan is verder op de achtergrond gekomen, maar toch blijft het altijd een deel van mij. Ik
kan steeds meer leven, maar er zijn bepaalde thema’s die terug blijven komen. Thema’s die ik zou willen

verkennen of uitdiepen om zelf te ontdekken, hoe ik die thema’s in mijn eigen leven zou kunnen
integreren om steeds meer te kunnen worden wie ik eigenlijk ben.
De VPSG organiseert voor mensen die door therapie/pastoraat al een eind in hun verwerkingsproces zijn
gekomen in 2015 drie zaterdagen waarop specifieke levensthema’s met behulp van verschillende
werkvormen onderzocht kunnen worden om zo meer zicht te krijgen op ons leven nu, en op mogelijke
stappen die iets van een ander perspectief laten zien. De dagen kunnen onafhankelijk van elkaar gevolgd
worden. De eerste zaterdag is:

Zaterdag 21 maart van 10.00-16.00: 'De plek waar ik sta, waar ik ben'
Op deze dag verkennen we de volgende vragen: Waar sta ik nu in het leven? Wat kom ik nu tegen, wat
belemmert mij om te zijn wie ik ben, waar vind ik steun, en wat verlangt in mij?
Opgeven graag vóór 17 maart 2015 per email j.vanderwerf@vpsg.nl of m.debruin@vpsg.nl,of anders bel
023-5328222
Locatie: de locatie wordt later bekend gemaakt, maar zal gemakkelijk per openbaar vervoer te bereiken
te zijn.
Kosten (incl. koffie/thee en soep en lunch): €10, Begeleiding: Judith van der Werf en Maddy de Bruin-Meijer (counselors bij de VPSG)
Voor in de agenda: De tweede themadag zal gehouden worden op zaterdag 13 juni 2015 van 10.00-16.00
uur. De derde themadag zal in het najaar gehouden worden.
Verdere informatie komt op de website van de VPSG www.vpsg.nl. U kunt ook bellen voor informatie op
dinsdag of woensdag van 10.00-16.00, telefoonnummer: 023-5328222.
Judith van der Werf en Maddy de Bruin


Project ‘(on)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht’
Er is een jaar voorbij gegaan waarin we met veel enthousiasme vorm gegeven hebben aan de ideëen rond
‘(on)breekbaar’.
Er is veel gedaan, dat past niet allemaal in deze Nieuwsbrief, daarom zomaar wat hoogtepunten:










In Haarlem vulden gasten en vrijwilligers van diaconaal aanloopcentrum Stem in de Stad zelf kistjes in drie
workshops over kracht en kwetsbaarheid.
In de wijk Doornakkers te Eindhoven zijn door kunstenaars en wijkbewoners, waaronder mensen van verschillende leeftijden, sociaal-culturele en etnische achtergronden, 47 kistjes gemaakt.
Ook werd dit najaar deelgenomen aan Social&, een programma in het kader van Dutch Design Week in
Eindhoven met workshops en een expositie in een groot zorgcentrum. Alle generaties zaten om de tafel en
vulden hun mini-kistjes met verhalen en ervaringen. Ook was een aantal kistjes te zien die gemaakt zijn door kunstenaars.
De kleine kistjes deden ook mee aan Kunst en Allerzielen, een bijzondere dodenherdenking op de begraafplaats van
Doornakkers.
Er is een website voor dit project: www.onbreekbaar.com Hier leest u nog veel meer. Met foto’s !
Er komt een tentoonstelling in Doornakkers, waarbij alle kistjes die tot nu toe in Eindhoven gemaakt zijn, tentoongesteld
worden. Het is de bedoeling dat de kistjes daarna gaan reizen.
Deze tentoonstelling vindt van 21 februari t/m 5 maart 2015 plaats. De officiële opening is op
zaterdag 21 februari om 15.00u in de Kruisruimte, de expositieruimte van St. Complex,
generaal Bothastraat 7, Eindhoven. Houd de website in de gaten voor meer informatie.
Er was een superleuk programma in Spanje in 2014 en dat gaat opnieuw plaatsvinden van 20 -26 juli 2015.
Vul je eigen kistje in een prachtige omgeving.



Ook in Haarlem komt in het najaar een expositie van de kistjes met uitleenmogelijkheid. Houd de website in de gaten.
Gezien van der Leest


Einde project ‘Weet wat er speelt’
Eind 2014 heeft de door radio 538 georganiseerde actie Serious Request zijn plek gevonden in Haarlem.
Elk jaar halen zij geld op voor wat zij een stille ramp noemen, dit jaar voor meest door milities verkrachte
vrouwen in Afrika. Wij hopen van harte dat hun actie veel geld binnenhaalt en doen daaraan ook met
een aantal activiteiten mee.
Seksueel misbruik, veelal in gezinnen, waarmee de VPSG zich bezighoudt is ook wat je een stille ramp
kunt noemen. Het meeste misbruik vindt plaats in het verborgene, in gezinnen. Elk jaar maken volgens
de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 66.000 kinderen voor het
eerst seksueel misbruik aan den lijve mee. Met recht is dit een stille ramp te noemen. En al kunnen de
cijfers van jaar tot jaar verschillen, we kunnen er rustig van uit gaan dat dit 30, 40 , 50 of 60 jaar geleden
niet anders was. De mensen die toen zijn misbruikt zijn nu volwassenen die vaak levenslang met de
gevolgen te kampen hebben. Als VPSG vragen we daarvoor aandacht. Altijd maar weer. En we proberen
mensen die een belangrijke rol zouden kunnen spelen in het opvangen van slachtoffers te informeren en
bij te spijkeren.
Daarvoor is drie jaar geleden het project Weet wat er speelt begonnen, vooral gericht op pastores en
vrijwilligers van kerken. Dat project loopt nu ten einde. Een van de middelen die zijn ontwikkeld is een
digitale nieuwsbrief met nieuws op het gebied van kennis van de materie, ontwikkelingen, nieuwe
boeken, bijeenkomsten. Daarvan zijn er inmiddels elf verschenen, met een abonneebestand van
inmiddels rond de 100 personen. Sommigen daarvan verspreiden de inhoud ook weer verder.
Daarnaast zijn op diverse plekken lezingen, preken, cursussen en trainingen gegeven. Dat varieerde van
een bijdrage op een 8-maart bijeenkomst, een bijeenkomst in het kader van de 40-dagentijd, waar
diverse vormen van geweld aan de orde waren tot een aantal keren een bijdrage aan de KPV-training
(Klinische Pastorale Vorming, een langdurige intensieve training van pastores) op in het RadboudUMC.
Ook werden bijgedragen geleverd aan het door de overheid gefinancierde project van kenniscentrum
Movisie Herder op zijn hoede, gericht op het ontwikkelen van preventieactiviteiten in kerken.
Overal waar we maar een kans hebben om een op maat gesneden activiteit te ontplooien grijpen we die
aan. Dat betekent wel dat we dikwijls afhankelijk zijn van anderen. Soms weet men bijvoorbeeld niet
genoeg deelnemers te werven of loopt de organisatie in de soep en kan onze al voorbereide bijdrage
daarom niet doorgaan.
We organiseerden ook zelf een aantal activiteiten. Dat waren lezingen gericht op pastores, onder andere
over jongens en mannen als slachtoffer, casusbesprekingen en conferenties zoals ‘Is spreken goud? Over
seksueel geweld aan de orde stellen in de media’.
Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport Deetman over seksueel misbruik in de RoomsKatholieke kerk werden verschillende activiteiten ontplooid. Verschillende bijeenkomsten werden
bezocht en er werd contact gelegd met lotgenotengroepen. Daaruit is een blijvende verbinding met de
VPKK (Vrouwenplatform kerkelijk kindermisbruik) voortgekomen, inclusief activiteiten als workshops en
begeleiding lotgenotengroep Noord-Holland.
Zoals wij al eerder aangaven zijn onze projecten altijd een organisch geheel. Dat wil zeggen dat we
steeds kansen proberen te grijpen, waarbij we wat we op de ene plek ervaren weer in andere activiteiten
proberen uit te bouwen. Het project waarvoor voor drie jaar geld was gegeven, loopt per 1 januari af,
maar het aanbieden van scholing- en informatieactiviteiten voor pastores moet doorgaan.
Jeannette Deenik-Moolhuizen, projectleidster ‘Weet wat er speelt’

Lotgenoten Rooms-Katholieke kerk
Uit de contacten met het VPKK (Vrouwenplatform kerkelijk kindermisbruik) vloeien voor de VPSG
inmiddels een aantal werkzaamheden voort. We waren aanwezig op al hun landelijke lotgenotendagen,
met gesprekken en materiaal. Op een van deze dagen verzorgden we een workshop onder de titel
‘Dreiging en troost. Wat heeft religie betekend in je geschiedenis?’ De deelneemsters wilden op een
volgende lotgenotendag graag verder praten. Met lotgenoten uit Noord-Holland is een groep gevormd
die al vijf maal in onze ruimte onder onze leiding bijeen is geweest. Er is onnoemelijk veel behoefte bij de
vrouwen om eindelijk hun zo lang geheim gehouden verhalen te vertellen. Maar dan doemen er ook veel
vragen op zoals: moeten we dit aan onze kinderen vertellen? En wat doen we onze partners aan? In een
lotgenotengroep kunnen de deelneemsters dan gelukkig ook elkaar raad geven. Zo praten we regelmatig
over de vraag hoe het elk van hen is gelukt om weer een (goed) leven op te bouwen.
Jeannette Deenik-Moolhuizen, projectleidster bij de VPSG


Groep ‘Op zoek naar nieuwe geloofstaal’
“Hebben jullie ook een groep waarin je kunt praten over geloofstaal?”, vroeg iemand. “Door mijn
ervaringen ben ik op zoek naar eigen taal, een herijking van oude geloofswoorden. Veel van die oude
woorden spreken niet meer, ze zeggen me niets meer of ze zijn vervuild geraakt. Met welke woorden
kan ik verder? Hoe vind ik wat voor mij belangrijk is? Hoe kunnen anderen voor mij en ik voor anderen
daarin behulpzaam zijn?”
Als je deze vragen herkent en wilt deelnemen aan zo’n groep, meld je dan bij Maddy de Bruin en/of
Judith van der Werf via info@vpsg.nl. Wij inventariseren de vragen en wensen van eventuele
deelnemers en leggen de contacten. Op de website komt steeds een update van de stand van zaken.
We stellen ons voor dat de groep op een centraal punt start, bijv. in Utrecht, en een aantal keren bij
elkaar komt, afhankelijk van de vraag van de deelnemers.
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