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Anglicanen
betuigen
spijt over
racisme

Redactie kerk

LONDEN. De Church of England
heeft dinsdag in Londen spijt
betuigd over racisme binnen
de kerk. Aartsbisschop Justin
Welby zei zich te „schamen”
voor de vijandige houding
van veel anglicanen tegenover
nieuwkomers.

De kerkleider verwees dinsdag
op de generale synode van de Kerk
van Engeland naar de zogenoemde
Windrush-generatie, mensen uit
onder meer de Caraïbische gebie-
den die tussen 1948 en 1971 naar
het Verenigd Koninkrijk kwamen.
Ze waren vaak niet welkom in de
parochies.
„Ik heb me vaak afgevraagd hoe

het kwam dat de Duitse kerk in de
jaren dertig niet inzag wat er met
de Joden gebeurde”, zei Welby. „Ik
denk dat ze het gewoon niet echt
hebben gemerkt. Misschien geldt
dat ook voor de manier waarop
we ons sinds Windrush hebben
gedragen.”
De generale synode boog zich

dinsdag ook over maatregelen om
stress en burn-out bij geestelij-
ken tegen te gaan. In een rapport
wordt het belang van coaching en
mentoraat benadrukt. Het bevor-
deren van het welzijn van predi-
kanten en andere geestelijken is
een gezamenlijke opdracht, aldus
de synode.

Meer openheid over
seksueel misbruik in kerk
Klaas van der Zwaag

Over seksueel misbruik in

de kerk kan steeds opener

worden gesproken. Tegelijk

neemt misbruik nieuwe

vormen aan, constateert

Gezien van der Leest, co-

ordinator van de stichting

VPSG, die 35 jaar actief is

op het gebied van seksueel

geweld en zingeving.

D
insdag was er een jubile-
umbijeenkomst in Haar-
lem. De afkorting VPSG
staat voor ”Vrouwen

Pastoraat Seksualiteit Geweld”,
maar die naam wordt niet meer
gebruikt omdat ook mannen wel-
kom zijn voor hulp. En pastoraat
is een woord dat veel mensen
niet kennen. De stichting is een
kleine oecumenische organisatie
die wordt gerund door pastoraal-
levensbeschouwelijk counselors
met deskundigheid op het gebied
van godsdienst, zingeving en
traumaverwerking.

Geloofsvragen 

De stichting werd 35 jaar
geleden opgericht om een stem
te geven aan vrouwen die zijn
misbruikt, licht Van der Leest
toe. „In een tijd waarin vrouwen
zich emancipeerden, kwamen er
tegelijkertijd veel verhalen over
seksueel misbruik naar boven.

Dat leidde tot veel geloofsvragen:
hoe kan er incest plaatshebben
als we geloven dat God alles ziet?
Waarom greep God niet in? In de
begintijd hoorde je weleens de op-
merking dat seksueel misbruik en
incest niet in de kerk voorkomen,
maar we zijn er inmiddels achter
dit niet klopt.”
Volgens Van der Leest wordt het

probleem van seksueel misbruik
steeds vaker herkend. „In het
verleden konden slachtoffers het
misbruik soms tientallen jaren
verbergen. Nu komt het veel
meer aan de oppervlakte en is er
aandacht voor de zingevingsvra-
gen die hierdoor zijn ontstaan.”

Helaas gaat het seksueel geweld
na 35 jaar nog steeds onvermin-
derd door, constateert Van der
Leest. „Er is dus nog een hele
wereld te winnen. Je ziet zelfs dat
het seksueel geweld nieuwe vor-
men heeft aangenomen, bijvoor-
beeld in sexting en groepsver-
krachtingen. Seksueel misbruik
heeft in de meeste gevallen te
maken met macht. Mensen weten
nog steeds niet dat zij grenzen
moeten respecteren.”
Door de MeToo-beweging is het

bewustzijn gegroeid dat seksueel
geweld veel vaker plaatsvindt
dan eerder voor mogelijk werd
gehouden. „Veel vrouwen hebben
een stem gekregen. Toch zijn er
nog veel verhalen die in het ver-
borgen blijven; mensen die hun
hele leven onder de gevolgen van
misbruik lijden.”

Werkschrift

Een van de slogans van de
VPSG is: ”Praat erover!” Mensen
moeten misbruik „in het licht
brengen, erkennen van wat er is.
Hoe lastig en pijnlijk dat ook is.”
De VPSG is een kleine organisa-

tie. Van der Leest is samen met
een viertal medewerkers goed
voor amper één fte. De stichting
ontvangt steun via collecten van
kerken en organisaties.
De VPSG presenteerde dinsdag

het eerste werkschrift van de
reeks ”Ik ga door – werken aan
zingeving na seksueel misbruik”.
Dat gaat over schaamte en
schuld.Gezien van der Leest.  beeld RD

„Praat vooral
over misbruik,
hoe lastig en
pijnlijk dat
ook is”

Kerkverlating Noord-Rijnland-Westfalen
In de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen hebben vorig jaar ruim 120.000 mensen de kerk verlaten. Dat is een stijging van 36 procent ten opzichte van 

2018, zo maakte de nieuwsdienst Idea dinsdag bekend. Het gaat om zowel rooms-katholieken als protestanten. Foto: de Dom in Keulen, de grootste kerk in 

Noord-Rijnland-Westfalen. In de regio Keulen was de kerkverlating het grootst. Meer dan 10.000 mensen lieten zich uitschrijven. beeld Getty Images/iStockphoto

MEDITATIE

„Die in Hem gelooft, wordt
niet veroordeeld; maar die
niet gelooft, is alrede veroor-
deeld, omdat hij niet geloofd
heeft in de Naam van de enig-
geboren Zoon van God.”
Johannes 3:18

Zal God van ons eisen op
Christus te vertrouwen als Hij
dat niet waard is? Zal Hij ons
bevelen te vertrouwen op iets
wat ons niet redden zal? Zal
God ons bevelen te doen wat
wij niet kunnen doen, behalve
als we niet goed bij ons ver-
stand zijn?
Als het niet veilig was op

Christus te vertrouwen,
konden we het ook niet doen,
tenzij we in een waanvoor-
stelling verkeerden. Het zou
een zware les zijn datgene te
moeten doen, waarvoor geen
reden is. Ja, God beveelt ons,
op straffe van verdoemenis, te
vertrouwen op Christus. „Die
in Hem gelooft, wordt niet
veroordeeld; maar die niet
gelooft, is alrede veroordeeld”
(Johannes 3:18).
Maar als er geen zekerheid

is in het geloof in Hem, is er
ook geen reden dat we gestraft
zouden worden voor het niet
geloven in Hem. Zal God
mensen vervloeken omdat zij
hun hoop op de hemel niet op
zand gebouwd hebben? Zal Hij
hen in de hel werpen, omdat
zij niet vertrouwd hebben op
iemand aan wie ze zich niet
toevertrouwen kunnen?
Verder wordt dit bevel nog

bekrachtigd met de belofte
van zaligheid: „Die in de Zoon
gelooft, die heeft het eeuwige
leven” (Johannes 3:36).

Salomon Stoddard, 
predikant te Boston 
 
(”Showing the Virtue of Christ’s 
blood”, 1717)

Geloofsbevel
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GEREF. GEMEENTEN
Beroepen: te Terwolde-De
Vecht, M. Joosse te Ede; te Urk,
A. J. de Waard te Nieuwdorp.

Rinke Eigenhuis
directeur Donatus
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ROSMALEN. Rinke Eigenhuis
is benoemd tot directeur van
kerken- en monumentenver-
zekeraar Donatus. Hij volgt
vanaf 1 maart Kees Veenhof
op.

Eigenhuis gaat samen met Al-
phons van der Voorn de direc-
tie vormen, zo maakte Donatus
Verzekeringen dinsdag bekend.
Eigenhuis (49) studeerde eco-

nomie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Hij was werkzaam
in onder meer de financiële
dienstverlening.
Veenhof was sinds april 2018

tijdelijk directeur van Donatus.


