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“Mensen zijn kwetsbare wezens. We worden geboren met onze harten 

wijd open. Maar soms maken we dingen mee die zo diep beschadigend 

zijn en zo ingaan tegen ons gevoel van veiligheid, ordening en voor-

spelbaarheid dat we ons volledig overweldigd voelen. De gebeurtenis 

lijkt te groot om te verwerken, de feiten te ondraaglijk om onder ogen 

te zien. Ons leven lijkt voorgoed veranderd. Zo’n ervaring noemen we 

traumatisch. Niemand van ons is hier immuun voor.” 

 

Dit citaat is voor mij een heel belangrijke inspiratiebron. Iedere keer 

als ik het lees breekt mijn hart opnieuw een beetje en weet ik weer 

precies waarom ik het werk doe dat ik doe. Ik weet uit eigen ervaring 

hoe verpletterend trauma kan voelen en ken de diepe eenzaamheid die 

er vaak mee verbonden is.  

 

In een les ‘trauma sensitieve yoga’ creëer ik als leraar een plaats en 

een moment waar het veilig genoeg is om stapje voor stapje het 

lichaam weer als een veilig thuis te ervaren. Groot verschil met een 

reguliere yogales is dat ik niet naar een doel toewerk en geen opdrach-

ten geef. Iedereen die mee doet wordt uitgenodigd in een eigen tempo 

en binnen eigen grenzen bewegingen en ademhalingsoefeningen uit te 

proberen. Niets moet, er is geen enkele druk.  

Ontspanning is een eerste en heel belangrijke stap op weg naar herstel. 

Om te kunnen ontspannen is een gevoel van veiligheid essentieel. 

Het prachtige van de bewegingsgroep van de VPSG is dat er een 

sterke onderlinge verbondenheid voelbaar is die een eigen structuur 

van veiligheid en ondersteuning creëert. Een zachte bedding waarin 

ieder volledig zichzelf mag zijn. 

Dat we dat als mensen met en voor elkaar kunnen doen vind ik een 

troostrijke gedachte. 

Ik ben ontzettend blij dat de VPSG dit project mogelijk maakt en diep 

onder de indruk van de prachtige en krachtige vrouwen in de groep. 

 

Kitty Steenvoort 

 

Citaat (vrij vertaald) uit: ‘Healing trauma through yoga’ van David 

Emmerson 
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Voorwoord 

 

Het houdt niet op 

Niet vanzelf… 

 

In het jubileumjaar van de VPSG werd via verhalen in de media heel 

duidelijk dat seksueel misbruik in allerlei domeinen van onze 

samenleving - sport, kerk, gezin en school - is voorgekomen en dat het 

niet ophoudt.  

 

Het houdt niet op 

Totdat jij iets doet… 

 

De VPSG gaat door met hulp verlenen. Daarbij spelen we in op 

ontwikkelingen, maken gebruik van digitale communicatiemiddelen 

zodat we gemakkelijk te bereiken zijn. We maken contact met nieuwe 

doelgroepen als ouderen, of vrouwen in interreligieus verband. 

 

Zonder woorden wordt er nooit gezegd… 

 

Niet te onderschatten is de rol die de VPSG als kenniscentrum speelt. 

De jarenlange ervaring en de vele persoonlijke contacten vormen een 

gewaardeerde bron van informatie voor mensen die onderzoek doen 

naar de gevolgen van seksueel misbruik. Twee onderzoeksters konden 

door bemiddeling van de VPSG gesprekken voeren met mensen met 

beschadiging door misbruik. Ze schreven er (geanonimiseerd) dikke 

boeken over met analyses en aanbevelingen. Hun werk wordt weer 

gebruikt bij voorlichting aan begeleiders, opvoeders en verzorgenden. 

 

Voeg de daad nu bij het woord    

dan breek je door de cirkel heen… 
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Wat er in 2016 is gezegd en gedaan, 

lees het in dit jaarverslag. 

En, we houden niet op! 

 

Fieke Klaver, voorzitter 

 

 

 

Christiane van den Berg-Seiffert - Ik sta erbuiten - maar ik sta wel te 

kijken 

Adriana Balk-van Rossum - De rol van godsbeelden in de 

levensverhalen van vrouwen met een incestervaring  

Kirsten Schneider- Het houdt niet op  

http://www.songteksten.nl/songteksten/365432/kirsten-schneider/het-

houdt-niet-op.htm 
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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 bewegingsmoge-

lijkheden. 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 gesprek-

ken: in een spreekkamer, per telefoon of email, als in andere vormen 

als lotgenotengroep of bewegingsgroep. 
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30 jaar VPSG: Het houdt niet op! 
Levensbeschouwelijke counseling is het hart van ons werk. Luisteren 

naar het onzegbare, aanmoedigen wat zich toont als kracht en/in 

kwetsbaarheid, uitdagen om een nieuwe stap te maken. Maar ook 

tevoorschijn luisteren wat voor iemand een bron is, wat lucht geeft en 

lichtheid, steeds weer kijken vanuit nu naar vroeger, helpen ontdekken 

wat gevangen houdt en moedeloos maakt, helpen afwikkelen van oude 

banden. Het is iedere keer weer nieuw en spannend. Geen weg is 

hetzelfde. Ook al is het soms een moeizame en lange tocht om weer 

meer van echt leven toe te laten en te ervaren, iedere keer valt op 

hoeveel vermogen er in mensen aanwezig is, en groeikracht, die als er 

grond voor is, ontkiemen doet. 

 

PASTORALE GESPREKKEN IN KAART GEBRACHT 
Jaar in  

H’lem 

of  

elders 

Per telefoon  

of e-mail,  

e-counseling 

whatsapp 

Totaal Aantal 

personen   

met 

regelmatig  

contact 

Vrouw/ 

Man 
Incidentele 

contacten         

(1-3keer ) 

Aantal  

personen 

2016 150 540 690 50 48/2 13 

2015 217 386 603 44 44/0 31 

2014 162 350 512 37 37/0 21 

2013 204 345 549 43 43/0 52 

2012 184 310 494 33 30/3 46 

2011 188 311 499 37 36/1 40 

2010 168 237 405 39 35/4 37 

2009 244 238 482 38 36/2 6 

2008 283 267 550 41 39/2 4 

2007 289 363 652 38 35/3 7 
 

 

We hadden door het jaar heen met 50 personen regelmatig contact 

waarvan er 19 nieuw waren. Het aantal face to face contacten is in 

2016 afgenomen in vergelijking met eerdere jaren. Anderzijds is het 

aantal contacten via telefoon en internet juist toegenomen. Dat is niet 

verwonderlijk als je bedenkt dat de mensen die een beroep doen op de 

VPSG veel vaker uit andere provincies komen dan Noord-Holland. 
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Woonplaatsen in Groningen, Overijssel of Brabant komen geregeld 

voorbij. In sommige gevallen kiezen de counselors ervoor een gesprek 

elders te hebben, zoals dat ook gebeurt bij ernstige gezondheids-

klachten. 

Met sommige mensen wordt gekozen voor een wandeling. Dit in 

navolging van de Naomidagen (voor vrouwelijke slachtoffers van 

seksueel misbruik) die Maddy de Bruin begeleidt in de Noordoost-

polder. Zij liep dit jaar de dag met één vrouw. Deze kon daardoor haar 

persoonlijke hulpvraag inbrengen en met een creatieve werkvorm en 

gesprek zoeken naar eigen antwoorden. Het samen koken, bidden, 

eten in het gastenverblijf van het klooster maakte het mede tot een 

bijzondere dag. 

 
Leeftijd 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

< 35 5 5 2 4 4 4 5 4 4 7 2 

35-45 10 8 2 5 3 5 3 10 11 7 8 

45-55 13 11 10 11 9 10 10 11 13 16 14 

55-65 12 10 10 9 10 13 16 10 9 4 8 

65-75 9 9 10 5 5 3 3 2 2 2 1 

> 75 1  3 4 2 2 2 1 2 2 2 

 Totaal 50 44 37 43 33 37 39 38 41 38 35 

 

Nieuw was dit jaar de e-counseling. Anders dan bij e-mailen spreek je 

hier een traject af over een bepaald onderwerp zoals bijv. lastige 

vragen waarover je makkelijker schrijft dan praat. Zoals bijv. 

‘Waarom greep God niet in, ik heb toch zo intens gebeden?’ Vragen 

die om enig denkwerk of nazoekwerk vragen. In zo’n traject is de tijd 

tussen de verschillende contactmomenten meestal korter dan bij face 

to face gesprekken. Je blijft als het ware in de buurt en kunt dan ook 

sneller tot verdieping komen. Om na een aantal keren weer af te 

sluiten. 

Voor een aantal mensen is het gebruik van WhatsApp prettig en 

helpend. Niet hele verhalen over en weer sturen, maar even kort 

verbinding maken, voeling houden. En we zijn heel voorzichtig 

gestart met gesprekken per skype. Juist nu er meer mensen van ver 

komen is het belangrijk om meerdere manieren van contact te kunnen 

aanbieden. 
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Religieuze achtergrond 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Rooms-Katholieke Kerk 9 13 12 10 7 8 14 14 12 

Protestantse Kerk in Nederland 11 17 16 15 12 11 15 10 15 

Oud-/Vrijgemaakt/Christ.  

Geref. 

7 2  2 - 1 2 3 3 

Evangelisch  6         

Niet (meer) kerkelijk gebonden 8 3 3 9 6 5 6 4 4 

Overig 9 9 6 7 8 12 2 7 7 

 

In veel gevallen speelt bij de keuze voor de VPSG de levensbeschou-

welijke insteek een rol, en met name dat er ruimte is voor religie. Het 

laatste jaar komen er meer jongere vrouwen die evangelisch zijn. Voor 

hen is geloof een belangrijk item in hun leven, ze willen dat ook be-

trekken in hun begeleiding en/of therapie. Soms zijn wij de eersten 

met wie ze echt praten over het misbruik. We hebben deze groep met 

een aparte rubriek aangegeven. 

De groep ‘overigen’ bestaat uit een breed en gevarieerd palet: zij 

behoren tot de Islam, Christengemeente, Zevendedags Adventisten, 

Sai Baba, Russisch-Orthodoxe kerk, Doopsgezinden, Remonstranten, 

Boeddhisme of noemen zich spiritueel. 

 

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 
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Het houdt niet op: HULP 
In 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.  
 

Kom op verhaal 
Het groepswerk is inmiddels een vast onderdeel van het werk van de 

counselors. In 2016 stonden er drie dagen gepland waarvan de middel-

ste kwam te vervallen. Dertien vrouwen hebben gebruik gemaakt van 

dit groepsaanbod. De keuze van thema’s wordt deels bepaald door wat 

de counselors tegenkomen in de gesprekken. Daarnaast wordt er in de 

evaluatie altijd gevraagd naar andere mogelijke thema’s. 

De eerste dag ging over zelfcompassie. Wat is compassie, heb ik ook 

compassie met mij zelf? Vaak lijkt het een makkelijker opgave om 

betrokken te zijn op anderen, om compassie te hebben met anderen 

dan jezelf met andere ogen te bekijken. 

De titel van de tweede dag was ‘ik en mijn verhaal’. Ik ben meer dan 

mijn verhaal, ik val er niet mee samen. Hoe ga ik met mijn verhaal om 

en hoe wil ik ermee omgaan? Moet ik alles vertellen? Hoe kan ik zo 

vertellen dat ik trouw blijf aan mijzelf, mezelf niet weggeef?  

  

We hebben inmiddels een helder format voor deze dagen. Elke dag 

heeft een inhoudelijk levensbeschouwelijk thema. Naast info over het 

thema is er een groepsgesprek waarin iedereen inbreng heeft. 

Persoonlijke verdieping zoeken we in een tekenopdracht en de bespre-

king daarvan. De dag eindigt steevast met een praktische uitwerking 

of een eerste nieuwe stap. Het levensbeschouwelijke laat zich zien als 

een rode draad door de dag heen.  

De groep is niet groter dan acht vrouwen, de twee counselors vormen 

de begeleiding. 

Ieder komt voor zichzelf en haar eigen verhaal, en samen leer je meer 

over en voor jezelf. Als counselors geven we graag aandacht aan het 

persoonlijke verhaal van een ieder, maar zo’n dag is ook een groeps 

gebeuren. Vrouwen hebben dezelfde soort ervaringen. Dat geeft een 

gevoel van veiligheid en herkenning. In het groepsgesprek over het 
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thema krijgt het lotgenoot zijn meer plek. Ook de pauzes lenen zich 

daarvoor. 

   

Wat valt op?  

Voor een aantal van de vrouwen werkt de groep als een soort gemeen-

schap. Er is een los maar geregeld verband, de dagen zijn intensief en 

geven de nodige stof om langer mee bezig te zijn. Men komt graag 

terug en het vervangt voor hen de individuele gesprekken. Anderen 

komen incidenteel of op een bepaald thema af. 

Op iedere themadag zijn er ook minstens twee nieuwelingen, waarvan 

de één blijft komen en de ander vertrekt omdat het niet biedt wat voor 

haar op dit moment nodig is. Zo groeit de kring langzaam maar 

gestaag. De nieuwe aanmeldingen komen niet alleen via de VPSG en 

SMPR (meldpunt seksueel misbruik in de kerk) maar ook van 

lotgenotengroepen zoals o.a. SKIP (St. Seksueel Kindermisbruik 

Instellingen Pleeggezinnen) en Revief. 

Bij de organisatie van de derde dag bleek dat er meerdere activiteiten 

van lotgenotenorganisaties gepland stonden op deze datum. Het heeft 

ertoe geleid dat er nu een forum is van betrokken organisaties die 

elkaar op de hoogte brengen van hun (lotgenoten)dagen e.d. Dat is 

winst op zich! 

 

De Kom op verhaal-dagen worden financieel gesteund door het Fonds 

Doopsgezinde Ziekenverpleging in Haarlem. 

 
 

Bewegingsgroep 
Elke dinsdag om de veertien dagen doet een groep vrouwen onder 

begeleiding van Kitty Steenvoort mee aan de yoga en bewegings-

lessen van de VPSG. Kitty is een ervaren yogadocente en zij heeft de 

training ‘trauma sensitieve yoga’ gevolgd. Uit wetenschappelijk 

onderzoek blijkt hoe vreugdevol het is om na ernstig trauma zoals 

seksueel misbruik weer te kunnen leven in je lichaam om zo de 

zeggenschap over jezelf stukje bij beetje terug te krijgen. Prof. dr. 

Bessel van der Kolk beschrijft in zijn boek Traumasporen in 

hoofdstuk 5 ‘Wegen naar herstel’ (blz. 359) de helende werking van 

yoga bij trauma.  
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De vrouwen die aan de yogalessen meedoen ervaren deze lessen als 

versterkend en ontspannend. Alle lessen volgen hetzelfde ritme van 

aankomen op de plaats waar je bent, daarna ontspannende en verster-

kende oefeningen voor o.a. rug en schouders. De les wordt afgesloten 

met een ontspanningsoefening en een eindmeditatie.  

Kitty doet de oefening voor en laat de verschillende variaties van de 

oefening zien. Zo kan een oefening op de mat of zittend op een stoel 

gedaan worden; een ieder krijgt alle vrijheid om de oefening naar 

eigen kunnen te doen. Na de yogalessen bestaat de mogelijkheid om 

thee te drinken bij de VPSG en na te praten over de les. 
 

Lotgenoten 
VPKK - Stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik.  

Sinds de oprichting van de VPKK houden we contact over de voort-

gang van de klachtenafhandeling in de RK kerk. Soms komen mensen 

die in de RK kerk zijn misbruikt voor gesprekken bij de VPSG. Ook 

geven we regelmatig een workshop op een lotgenotendag van de 

VPKK. Het VPKK organiseerde in samenwerking met Atria (Kennis-

instituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis) een oral history 

project onder de titel ‘Niemand zal je geloven’. Daarin werden zes 

vrouwen uitvoerig door een professional geïnterviewd op film over 

hun ervaringen met misbruik in de RK kerk. De presentatie hiervan en 

de overdracht van de complete interviews aan het archief van Atria op 

9 september in Den Haag werd bijgewoond door Judith van der Werf 

en Jeannette Deenik. Een deel van de levensverhalen is te bekijken op 

de website van de VPKK. 
 
 

Ouderen 
In 2015 begonnen we aan een nieuw onderzoek naar hoe ouderen het 

ervaren om oud en soms ook afhankelijk en/of zorgbehoeftig te wor-

den wanneer in hun jeugd seksueel misbruik een rol heeft gespeeld. 

Heeft het één effect op het ander? Betekent de ouderdom dat er be-

hoefte is aan afsluiten en niet meer over praten of juist het tegenover-

gestelde ‘schoon schip maken’. De ervaring van sommige van de 

oudere vrouwen waarmee de counselors contact hebben leerde ons dat 

toegenomen kwetsbaarheid, verlies van autonomie, het door verzor-

genden ‘zomaar’ aangeraakt worden vaak een extra lading krijgt die 
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terug voert naar eerdere onaangename ervaringen. Maar iemand wil 

haar verhaal ook niet aan iedereen vertellen, laat staan een etiket te 

krijgen als ‘slachtoffer’.  

Dat riep bij ons de vraag op of wij deze problematiek breder aan de 

orde zouden kunnen stellen bijvoorbeeld bij geestelijk verzorgers en 

in de wereld van verpleging en verzorging. 

Besloten werd om een expertmeeting te organiseren met geestelijk 

verzorgers in verzorgings- en verpleeghuizen en ouderenpastores 

werkzaam in gemeenten en parochies. Een consultatie in november 

met negen pastores leverde veel inzichten op. We spraken aan de hand 

van een tevoren door ons gemaakte casus uit onze praktijk. Uitvoerig 

is gesproken over de handelingsmogelijkheden van de geestelijk ver-

zorgers zelf. Dat viel nogal verschillend uit en is sterk afhankelijk van 

de organisatie en cultuur binnen een huis. ‘Bejegening’ is het kern-

begrip. Wat betekent dat allen die hulp verlenen in tehuizen daarop 

alert moeten zijn en dus om te beginnen voldoende geschoold. 

Onbegrepen angsten moeten als een signaal worden opgevat.  

Het gesprek leverde genoeg onderwerpen op om mee verder te gaan. 

Pastores kunnen verbindingen zoeken met andere werkers en binnen 

tehuizen proberen (meer) invloed te krijgen op nascholing. De VPSG 

zou daarvoor een klinische les kunnen ontwikkelen.  

Een aantal pastores gaf aan betrokken te willen blijven bij het vervolg 

dat de VPSG gaat ontwikkelen. Met hen wordt een vervolgbijeen-

komst georganiseerd. 

  

Goed oud worden 

Met medewerking van Jeannette Deenik is in de Oude Lutherse kerk 

in Amsterdam een project opgezet over Goed oud worden. Allereerst 

zijn er vier kerkdiensten gehouden waarin verschillende aspecten van 

oud worden en oud zijn aan de orde zijn gekomen, gerelateerd aan 

bijbel en geloof. Ouderdom en oud-zijn hebben in onze maatschappij 

vaak een negatieve lading. Maar hoe willen we daarover in de kerk 

spreken? Natuurlijk zijn verlies en dood verbonden aan ouderdom, 

maar ook goede herinneringen, wijsheid en verdieping. De levens-

verhalen van ouderen zijn nu eenmaal zeer verschillend; ook trauma-

tische gebeurtenissen uit het verleden, zoals misbruik kunnen heftig 

gaan opspelen. Na elke kerkdienst was er met ongeveer vijftien 
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mensen en de betrokken predikanten een korte geanimeerde  

nabespreking. Daarvan is ook steeds een verslagje gemaakt.  

 

Het houdt niet op: 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.  

 

Hoofddorp Tamargroep 
Na een kerkdienst waarin het Bijbelverhaal van de verkrachting van 

Tamar door haar halfbroer Amnon (2 Samuel 13) centraal stond heeft 

zich een groep gevormd van vrouwen die zich in het verhaal herken-

den. Zij noemen zich de Tamargroep. Op uitnodiging van de groep gaf 

Jeannette Deenik advies over een opzet van een vervolgkerkdienst in 

april.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Project Traditie en seksualiteit 
Is het mogelijk om met vrouwen afkomstig uit verschillende gods-

diensten en culturen over seksualiteit en seksueel geweld te praten? 

Na inleidende gesprekken in 2015 over samenwerking met de vrou-

wen van de website hagar-sarah (dialoog joodse – christelijke – 

moslimvrouwen  www.hagar-sarah.nl) en de stichting Kezban 

(Kezban zet zich in voor het voorkomen en bestrijden van huiselijk 

geweld in allochtone kring www.stichtingkezban.nl) zijn we er in 

2016 in geslaagd om een paar stappen verder te zetten. En wel met 

gesprekken van vrouwen uit joodse, christelijke en islamitische 

tradities over seksualiteit en seksueel geweld. Een eerste insteek was 

om op een verkennende manier ervaringen uit te wisselen. Daarbij 

stond de vraag centraal welke boodschappen ieder vanuit de eigen 

traditie over seksualiteit had meegekregen. Met opzet was er gekozen 

voor traditie in plaats van religie, omdat we vermoedden dat het 

onderscheid tussen religie en cultuur niet a priori helder is. Bovendien 

hebben sommigen wellicht enige afstand genomen tot de godsdienst 

en/of cultuur waarin ze zijn grootgebracht. 

In april is er een eerste pilot-bijeenkomst geweest met elf vrouwen, 

voor het grootste deel verbonden met Kezban. Afkomstig uit Turkije, 

Marokko, Iran, Kroatië, Nederland. Met behulp van de socratische 

http://www.hagar-sarah.nl/
http://www.stichtingkezban.nl/
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gespreksmethode werd gesproken over de weg die ieder vanuit haar 

opvoeding met haar seksualiteit was gegaan. Door de veilige en open 

methode was het gesprek geanimeerd en gewaardeerd. Er was veel 

herkenning, ongeacht de heel verschillende afkomst. ‘Zo praat je 

eigenlijk nooit over seksualiteit.’ Allen waren goed opgeleide 

vrouwen en ervaren in het werken met groepen. Afgesproken werd om 

dit gesprek nog eens te herhalen en dan ook te bespreken hoe dit naar 

andere groepen kan worden uitgerold. We proberen ook joodse 

vrouwen te betrekken. 

Op 29 augustus volgde een tweede pilot, met tien gedeeltelijk dezelfde 

vrouwen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

De inzet was nu om vanuit het begrip kuisheid te praten, maar hier 

stuitten we op een taalbarrière: we waren lang bezig om het begrip 

helder te krijgen. In de kennismakingsronde kwam uitvoerig ieders 

religieuze achtergrond ter sprake. Drie vrouwen hebben een christelij-

ke achtergrond, de anderen islamitisch. Voor de christelijke vrouwen 

gold in hun jeugd dat geloof en cultuur ongeveer samenviel. In een 

communistisch land betekende geloven beperkingen in mogelijkheden 

van ontwikkeling en arbeid. Onder de islamitische vrouwen bleek een 

grote verscheidenheid aan ervaringen met godsdienst. Sommigen zijn 

niet actief door hun ouders hierin opgevoed of hebben geen last gehad. 

Anderen wel, maar hebben eigen keuzes gemaakt. Veel is een mengsel 

van godsdienst en cultuur. 

Allen vonden dit gesprek bijzonder en gaven aan betrokken te willen 

blijven bij het vervolg van het project. 

 

Digitale nieuwsbrieven 
Van pastores wordt verwacht dat zij professioneel kunnen optreden in 

veel situaties. Dat vraagt veel. Niet alleen alertheid op maatschappelij-

ke ontwikkelingen maar ook voortdurende studie en bijscholing. Nu 

het de afgelopen decennia wel duidelijk is geworden hoeveel mensen 

leven met ervaringen van seksueel misbruik, uit hun jeugd of meer 

recent, is het duidelijk dat ook pastores moeten beschikken over 

kennis en vaardigheden om met de vele kerkleden die het betreft om te 

gaan. Uit onderzoeken blijkt dat het aantal slachtoffers in christelijke 

kring ongeveer gelijk is aan het gemiddelde van 30% van de vrouwen 

en meer dan 12% van de mannen in ons land.  
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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 ziet de VPSG voor 

zichzelf als een belangrijke opdracht. 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 ontwikkelingen 

bekend, bespreken we boeken, artikelen en films. En we maken 

natuurlijk scholingsactiviteiten die de VPSG organiseert bekend zoals 

studiemiddagen voor theologen en conferenties. 

De digitale nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Er zijn er inmiddels 

vijftien verschenen waarvan twee in 2016. 

 
 

Themanummer Contextuele Berichten en Studiedag 
Vanuit de redactie van het blad Contextuele Berichten was de VPSG 

gevraagd om mee te werken aan een themanummer over seksueel mis-

bruik. Judith van der Werf, redactielid van genoemd blad, interviewde 

Marthe Link over haar werk als pastoraal counselor in gesprek met 

mensen met misbruikervaringen. Hoe luister je en wat is precies dat 

ingewikkelde woord ‘tevoorschijn luisteren’? Wat is helpend, is er een 

methode? Wat betekent het om er te zijn voor je pastorant, om partij-

dig te zijn? 

Maddy de Bruin en Jeannette Deenik schreven samen een casus uit de 

praktijk van de counselor, waarin veel herkenbaars zat, waarop 

anderen konden reflecteren.  

Judith van der Werf schreef een exegese over de dochters van Lot uit 

Genesis 19:30–38, een incestverhaal.  

Er kwam een aantal positieve reacties op het blad, maar ook een 

kritische noot dat er niet specifiek is ingegaan op seksueel misbruik 

van jongens en mannen. 

Voor ons als team was het een grote uitdaging om van ons te laten 

horen in het werk wat we doen en op de wijze waarop we dat doen. Al 

in het interview werd duidelijk hoe lastig luisteren is, zonder de ander 

op een of andere manier in te vullen. Het vraagt van de counselor 

steeds weer alert te zijn om niet een mal op iemand te leggen, het 

beter te weten wat de ander nodig heeft, of iemand een richting in te 

sturen waar hij of zij niet is.  
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Er zijn ook verschillen op te merken in de werkwijze van de VPSG en 

het contextuele pastoraat. Bij contextueel pastoraat ligt de focus o.a. 

op het in gesprek blijven met ouders en familie, en zo toewerken naar 

dialoog. Terwijl de praktijk, het leven van individuele mensen vaak zo 

complex is dat dit een brug te ver is of opnieuw als dwang ervaren 

wordt.  

Met een studiemiddag op 15 november voor theologen over dit 

nummer hebben we dit project afgerond. 

In de week tegen kindermisbruik organiseerden Jeannette Deenik en 

Judith van der Werf een studiemiddag voor theologen (pastores en 

geestelijk verzorgers) naar aanleiding van de casus uit het herfstnum-

mer van Contextuele Berichten over seksueel misbruik. Er kwam een 

twintigtal mensen op af om te praten over wat ze tegenkomen in hun 

werk. De casus was het uitgangspunt, de middag bood ruimte voor 

vragen als bijv. wat raakt je als pastor, wat is je verlegenheid, waar 

bots je, welk accent zou jij leggen, hoe te meanderen?  Niet alleen 

luisteren naar de ander, ook luisteren naar jezelf en je eigen proces als 

counselor/pastor. Daarnaast was ook Marthe Link aanwezig om een en 

ander toe te lichten vanuit haar jarenlange ervaring. Er werden vele 

ervaringen gedeeld. In de groepen ontstond een soort gesprek als 

tijdens de afwas of aan de keukentafel: intiem, dichtbij, praten waar-

over je normaliter niet praat, maar wat voor jezelf wel voelbaar is en 

soms ook een drempel is bij het werk. Het werd als zeer waardevol 

ontvangen. 

 

Studiebijeenkomst RK diakenkring bisdom Haarlem-

Amsterdam op 19 januari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Tijdens de reguliere vergadering heeft Jeannette Deenik een inleiding 

gehouden over pastoraat aan slachtoffers van seksueel misbruik en het 

werk van de VPSG. Daarna volgde een geanimeerd gesprek met de 

ongeveer twintig aanwezigen over hun eigen mogelijkheden in 

pastorale contacten. 

 

Artikel Trouw 
Vanaf januari zijn we bezig geweest om te proberen op Stille Zaterdag 

een artikel in dagblad Trouw te krijgen. Wij wilden een pleidooi 

voeren over uithouden met het lijden, vooral gericht op ‘omstanders’ 
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van mensen die lijden. Daarbij wilden we natuurlijk ervaringen van de 

mensen die bij ons komen ter sprake brengen. Zij vertellen soms dat 

zij niemand hebben die hun verhalen nog willen horen: het moet nu 

maar eens klaar zijn volgens hun omgeving. Voor een door ons ge-

schreven artikel was geen plek. Wel is er op 3 mei een interview met 

Gezien van der Leest en Jeannette Deenik geweest naar aanleiding van 

het jubileum van de VPSG. Uiteindelijk verscheen het interview op 15 

augustus in de krant. Het vraagt van ons veel alertheid en doorzet-

tingsvermogen om de zorgvuldigheid te blijven benadrukken. We 

waren dan ook heel blij met de vele positieve reacties op het artikel en 

de nieuwe aanmeldingen. 
 

Het houdt niet op: VIEREN EN GROEI  
In 2015 en 2016 stonden we stil bij ons 30-jarig bestaan. Met onze 

problematiek is ‘vieren’ een vreemd woord. Het feit dat een luisterend 

oor en begeleiding al dertig jaar nodig is en het einde nog niet in zicht 

is ernstig. Niet voor niets hebben we als slogan gekozen “Het houdt 

niet op!” Seksueel misbruik houdt (nog) niet op maar wij ook niet. En 

daar zit dan toch ook wel weer een viermoment in. Goed dat we er 

kunnen zijn en goed dat onze aanwezigheid en hulp gewaardeerd 

worden. 

 

Zo’n jubileum is natuurlijk wel een goede kans om iets publiekelijks 

te doen en die kans hebben we dan ook groots aangegrepen. 

Het past bij ons om te beginnen met een viering die gehouden werd op 

28 februari 2016 in de Nieuwe kerk in Haarlem. Deze viering werd 

voorbereid met ds. Tom de Haan en kerkelijk werker Nadia Kroon. 

Thema: Het houdt niet op! Voor een goed gevulde kerk preekte Judith 

van der Werf over de ontmoeting van Jezus met de Kananese vrouw. 

Een verhaal waarin de stilte doorbroken wordt en de vasthoudendheid 

van een moeder heling van een dochter brengt. De preek is te lezen op 

onze website www.vpsg.nl/lezen/preken 

Na de viering voltrok zich een feestelijke opening van de tentoonstel-

ling (on)breekbaar – kunst over kwetsbaarheid en kracht in de Grote- 

of Sint-Bavokerk. De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door 

samenwerking met de Kunstcommissie van deze kerk. 

 

http://www.vpsg.nl/lezen/preken
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Onder grote belangstelling en met mooie woorden van ons bestuurslid 

Niny van Oerle, theater door Mieke de Wit, muziek van Beirau  

(vierkoppig jazzensemble afkomstig van het Conservatorium van 

Amsterdam) en wereldhapjes werd de tentoonstelling geopend.  

Twee maanden lang waren in de prachtige (en koude) kerk tientallen 

kistjes/reisaltaartjes/koffertjes te zien over het thema Kwetsbaarheid 

en Kracht. De kistjes waren gemaakt door kunstenaars, buurtkunste-

naars, kinderkunstenaars, studenten uit Eindhoven en omstreken 

(www.onbreekbaar.com); ook waren er kistjes die gemaakt waren 

tijdens de Kloosterdriedaagse (zie onder).    

Rondom de tentoonstelling in Haarlem hebben we met kerkelijk 

werker Nadia Kroon allerlei activiteiten aangeboden.  

In de Kloosterdriedaagse, voorafgaand aan de tentoonstelling, hebben 

we met een groep vrouwen eigen kistjes gemaakt rond het thema 

Kwetsbaarheid en kracht. Opnieuw bleek hoe seksueel misbruik diepe 

sporen na laat in mensenlevens. Naast die kwetsbaarheid werd in deze 

dagen ook de kracht gevoeld en verbeeld in de kistjes. Kunstenares 

Jeannette Claessen (ComunicArte.nl) stond ons in alle activiteiten bij 

en was een inspirerende steun met haar inzet en volharding. 

Andere activiteiten waren een lezing over kwetsbaarheid en kracht 

door prof. dr. Christa Anbeek met aansluitend een rondleiding langs 

de expositie, een workshop kleine kistjes maken en een rondleiding 

met de kinderkunstenaars die hun kistjes exposeerden. Helaas gingen 

niet alle aangeboden workshops door wegens te weinig belangstellen-

den. 

Elke dag bezochten mensen uit de hele wereld de kerk en ook onze 

tentoonstelling. Het gastenboek illustreert dat het thema Kwetsbaar-

heid en Kracht en ook seksueel misbruik in alle landen en talen 

herkend wordt. VPSG-folders en trooststenen werden meegenomen. 

Een paar kistjes gingen na de tentoonstelling ‘op reis’ en werden 

uitgeleend. 

Het was enorm druk en we kregen goede hulp van Truus Cohen die 

hielp met PR, planning en organisatie.  

Al deze activiteiten lieten onze vitaliteit zien en gaven ons ook 

energie. Het werken met beelden en creativiteit leverde ons ook weer 

goede inzichten op. We kregen van kunstenares Jeannette Claessen als 

team een workshop kistjes maken aangeboden in haar atelier in Eind-

hoven. Het was voor ons een mooie manier om ook zelf iets te ervaren 

http://www.onbreekbaar.com/


20 

 

aan het werken met de kistjes en ons te bezinnen op het thema Kwets-

baarheid en Kracht in relatie tot ons werk. 

Daarnaast zorgde het jubileum ook weer voor nieuwe aandacht voor 

de VPSG, nieuwe contacten en nieuwe ideeën. Zo willen we in 2017 

opnieuw een Kloosterdriedaagse organiseren en het idee van ‘het 

kistje op reis’ verder uitwerken. 
 

Deskundigheidsbevordering 
Waar mogelijk bezoeken we interessante studiedagen om zo onze 

kennis op peil te houden en collega’s te ontmoeten. 

- Maddy de Bruin en Judith van der Werf volgden op 9 april de 

module ‘Schrijven en imaginatie in therapie en coaching’ (School 

voor Imaginatie) van Christine de Vries. Christine vertelde hoe 

schrijven en imaginatie een hulpmiddel kunnen zijn bij het verwerken 

van trauma. Met name de woordgedichten over wat zwaar is en wat 

steunt kunnen goed ingezet worden. Ze geven structuur en veiligheid. 

Het is fijn om zo nieuwe methodieken aangereikt te krijgen. 

- Maddy de Bruin bezocht op 25 april met een pastorante de themadag 

'De lange weg van herstel’ van Stichting Geheim Geweld. De dag was 

bedoeld voor lotgenoten die willen loskomen van hun traumatische 

kindertijd alsook voor professionals die met deze groep mensen wer-

ken. Het was een krachtige dag met veel goede informatie. Bijzonder 

dat er op deze dag een grote groep jonge mensen (16-18 jaar) aanwe-

zig was. De Stichting Geheim Geweld is intussen opgeheven, maar de 

lezingen van deze dag zijn nog te vinden op de site: 

stichtinggeheimgeweld.nl 

- Judith van der Werf deed in het najaar de vierdaagse postacademi-

sche cursus ‘Trauma en Geestelijke Zorg’ aan de VU. In deze cursus 

wordt het thema trauma verkend en de impact die het heeft, niet alleen 

op wie het overkomt, ook op de omgeving en de hulpverlener. Juist 

die terugkoppeling naar wat het met jezelf doet als mens en hulpver-

lener/counselor maakte dat deze cursus praktisch, persoonlijk en to the 

point was. Met zestien deelnemers uit een joodse, christelijke, huma-

nistische of boeddhistische werksetting hebben we gekeken hoe 

trauma’s een rol spelen in de levensloop, in de vroege jeugd binnen 

het gezin, bij de bepaling van je identiteit, hoe de culturele achter-

grond daarbij een rol speelt, hoe het doorspeelt bij ouderen. Vanuit 

verschillende specialismen waren er bijdragen. 
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Op gebied van zingeving was er aandacht voor de confrontatie met het 

kwaad en stigmata als betekenisgevers, immers we zijn wie we zijn 

door onze lotgevallen en dragen dat ons leven door. Er was aandacht 

voor religie en geweld, hoe deze zich verhouden tot elkaar. Ruard 

Ganzevoort reikte helpende woorden aan. In zijn optiek hebben verzet 

en bevrijding de voorkeur boven troost en berusting. Wat betekent dat 

voor geestelijke zorg en hoe kun je in de praktijk van alledag, in 

vieringen daaraan vormgeven? 

Op de laatste dag kwamen ook vergeving en verzoening in beeld in 

hun beperkingen en kansen. Een bijzondere leergang! 
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2. Bestuur, medewerksters en organisatie 
Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

Fieke Klaver, voorzitter 

Marijke Beelen-Christophe, penningmeester en boekhouder 

Niny van Oerle-van der Horst, lid en aanspreekpunt voor de 

medewerksters 

Ranfar Kouwijzer, lid 
 

Het bestuur vergaderde vier keer.  

De viering van het jubileum vroeg de nodige tijd en aandacht. 

Een mijlpaal in 2016 was de toekenning van ‘Erkend Goed Doel’ van 

het CBF, Centraal Bureau Fondsenwerving. Dit betekent dat de VPSG 

voldoet aan de geldende normen van de erkenningsregeling voor 

goede doelen. Daar zijn we trots op en het is een zichtbaar en 

vertrouwenwekkend signaal voor donateurs. 

De vernieuwde VAR-wetgeving en de mogelijkheden voor een 

dienstverband voor de counselors waren ingewikkelde materie en ze 

vroegen veel tijd en uitzoekwerk. In 2017 zal het proces worden 

afgerond. 

In de Jaarvergadering brainstormden bestuur en medewerksters samen 

rond het thema publiciteit en zichtbaarheid.  

Nieuwe penningmeester en boekhouder Marijke Beelen nam de 

boekhouding ter hand. Financiële draagkracht is een terugkerend 

onderwerp op de bestuurlijke agenda. 

 

Niny van Oerle kwam regelmatig langs op het kantoor voor een 

belangstellend gesprek en voerde ook de functioneringsgesprekken 

met de medewerksters. 
 

Het medewerkstersteam bestond gedurende het hele jaar uit Maddy de 

Bruin-Meijer, Jeannette Deenik-Moolhuizen, Judith van der Werf en 

Gezien van der Leest. 

Maddy en Judith voerden de meeste pastorale gesprekken, ontwikkel-

den de Kom op verhaal-dagen en leverden bijdragen aan het project 

‘Het houdt niet op!’ Maddy leverde bijdragen aan het ouderenproject 

en Judith heeft veel tijd besteed aan het nummer van Contextuele 

Berichten en de studiedag. 

Jeannette zorgde voor kennisvergroting via de digitale nieuwsbrieven 
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en zette zich in voor het onderdeel van KENNIS van ons project, o.a.  

het ouderenproject en project Traditie en seksualiteit.  

Gezien coördineerde het team en het werk en zorgde voor de samen-

hang. Daarnaast hield ze zich bezig met het project ‘(on)breekbaar’ en 

de activiteiten rond de viering van het jubileum. 

Door alle drukte waren de teambijeenkomsten soms moeilijk in te 

plannen. Toch zijn dit belangrijke momenten om terug te kijken, te 

leren en nieuwe plannen te ontwikkelen. Ook zorgen van allerlei aard 

krijgen tijd en ruimte binnen het overleg. 

 

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.  

Er is steeds meer vraag naar een digitale versie van het Jaarverslag en 

Nieuwsbrief. Dit spaart tijd, papier en kosten. 

Beide publicaties worden tevens gebruikt voor fondswervings-

doeleinden. 
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3 Financiën 

Resultaten 2016, begroting 2017 en balans 
        

Inkomsten 2016 2016 2017 

        

  begroting werkelijk begroting 

Kerk- en geloofsgemeenschappen 15.000,00  11.713,04 15.000,00 

Fondsen/instellingen 15.000,00  12.500,00 13.000,00 

RK-PCI -      

Donateurs 16.000,00  9.750,76 10.000,00 

Bijdragen pastoranten 1.500,00  1.793,50 1.700,00 

Rente 500,00  310,85 300,00 

Incidentele giften particulier   1.646,91   

Doorberekende kosten projecten   0,00   

Sponsoractiviteiten/Verkoop materiaal   324,00   

Project 1: Onbreekbaar 6.000,00  130,00 1.000,00 

Project het houdt niet op: HULP 12.000,00  8.819,85 13.000,00 

Project het houdt niet op: KENNIS 7.000,00  3.292,50 1.800,00 

Project het houdt niet op: VIEREN EN 

GROEI 12.500,00  18.924,90   

Project: Traditie en seksualiteit     2.000,00 

        

TOTAAL 85.500,00  69.206,31  57.800,00  

        

Uitgaven 2016 2016 2017 

        

  begroting werkelijk begroting 

Salaris medewerksters 12.000,00  18.733,11 20.000,00 

Nota's Counselors 21.000,00  15.072,26 16.000,00 

Scholing/supervisie   1.385,00   

Reiskosten 2.500,00  3.776,21 3.500,00 

Huur/Huisvestingskosten 6.000,00  6.395,08 6.500,00 

Organisatiekosten 5.000,00  1.850,53 2.500,00 

Bestuurskosten 500,00  866,40 1.000,00 

Computers/ICT   720,48   

Onvoorzien/overige kosten   993,89   

PR-nieuwsbrieven-jaarverslag 2.000,00  1.642,07 2.000,00 

Project 1: Onbreekbaar 6.000,00  130,00 1.000,00 

Project het houdt niet op: HULP 12.000,00  8.819,85 13.000,00 

Project het houdt niet op: KENNIS 7.000,00  3.292,50 1.800,00 

Project het houdt niet op: VIEREN EN 

GROEI 12.500,00  16.316,21   

Project: Traditie en seksualiteit   1.194,70 2.000,00 

        

TOTAAL 86.500,00  81.188,29  69.300,00  

        

Saldo positief       

Saldo negatief 1.000,00  -11.981,98 -11.500,00 
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Projecten 2016 

Project 1: Onbreekbaar   Inkomsten Uitgaven 

Saldo per 1-1-2016   3.732,66   

Div. ontvangsten   130,00   

Doorberekende uren in vieren en jubileum       

Externe kosten in vieren en jubileum       

TOTAAL   3.862,66 0,00 

Saldo per 31-12-2016 Reserve 2017   3.862,66   

        

Het houdt niet op: HULP       

Saldo per 1-1-2016   529,31   

Vrienden Joannes de Deo   1.500,00 toegezegd  

St. Jacobs Godshuis   1.500,00   

St. Ziekenf. Doopsgez.Gem   1.685,00   

Maria Strootfonds   2.000,00   

Stichting Coelombie   1.500,00   

Opbrengst themadagen   130,00   

Bijdragen bewegingslessen   504,85   

Uren     7.434,60 

Reiskosten     61,09 

Materiaal     48,80 

Docent bewegingslessen     2.230,00 

Exploitatie VPSG     0,00 

Kst Website VPSG     0,00 

Externe kosten     0,00 

TOTAAL   9.349,16 8.799,49 

Saldo per 31-12-2016 Reserve 2017   549,67   

        

Het  Houdt niet op: KENNIS       

St. Jacobs Godshuis   1.500,00   

Srichting Coelombie   1.500,00   

Opbrengst lezingen en workshops   292,50   

Div. externe kosten     67,97 

Uren     2.988,45 

TOTAAL   3.292,50 3.056,42 

Saldo per 31-12-2016 Reserve 2017   236,08   

        

      
 Het houdt niet op: VIEREN EN 

JUBILEUM   12.500,00   

Div. giften en collecte   2.224,90   

Conf. Ned. Religieuzen   4.200,00   

Uren     4.008,50 

Div. externe kosten     11.262,68 

Doorberekende uren HULP     795,00 

Externe kosten HULP     250,03 

TOTAAL   18.924,90 16.316,21 

Saldo per 31-12-2016 Afboeken in 2016   2.608,69   
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Project: Traditie en seksualiteit       

Uren     1.152,00 

Div. ext. Kosten     42,70 

TOTAAL     1.194,70 

Saldo per 31-12-2016 Afboeken in 2016   -1.194,70   

 

Toelichting op de financiën 

Allereerst hebben wij dit jaar uitgebreid afscheid genomen van Mar 

Blonk na 30 jaar trouwe dienst als vrijwillig boekhouder. Dit gebeurde 

op zijn verzoek met een gezellig dinertje en een cadeau. Uiteraard 

wensen wij hem nog vele goede jaren toe. 

 

Ook vierden wij dit jaar het 30-jarige bestaan van het VPSG. Dit 

gebeurde door diverse memorabele momenten. Voor deze festiviteiten 

hadden wij in 2015 al een mooi bedrag gereserveerd.  En natuurlijk 

hebben wij getracht alle activiteiten binnen het begrote bedrag te laten 

plaatsvinden en dat is goed gelukt. Er bleef zelfs nog een saldo over 

en dat hebben wij weer terug laten vloeien in de algemene reserve. 

 

Om ook financieel maatschappelijk verantwoord bezig te zijn, 

zijn wij overgestapt van diverse banken naar de Triodos Bank.  

Jammer genoeg krijgen wij dan nu over het saldo geen rente meer. 

 

De fondswerving via (extra) nieuwsbrief voor diaconieën in Noord 

Holland had een goed effect. 

 

Om het tekort over het jaar 2016 te kunnen dekken heeft het bestuur 

besloten de post Voorziening Personeelsverplichting te gaan verlagen 

met € 20.000,00. 

Dit om financieel armslag te hebben voor het komende jaar, maar ook 

omdat wij verwachten zo’n grote reserve in de nabije toekomst niet 

nodig te hebben. 

Tevens omdat het niet de bedoeling is om in onze organisatie geld op 

te potten. 

  

De boeken werden gecontroleerd door een onafhankelijke 

kascommissie bestaande uit de heren W. van Diepenbeek 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 

Drs. Niny van Oerle-van der Horst, Haarlem 

Drs. Ranfar Kouwijzer, Haarlem 

Marijke Beelen-Christophe, penningmeester en boekhouder, Haarlem 

 

Medewerksters 

Maddy de Bruin-Meijer, pastoraal counselor 

Jeannette Deenik-Moolhuizen, projecten 

Gezien van der Leest, coördinator  

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, voormalig burgemeester van Haarlem  

 

 

 

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: NL81 TRIO 0212 2657 17 

        

mailto:info@vpsg.nl
http://www.vpsg.nl/

