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VOORWOORD 

De vraag waarmee ik terugkeek naar 2013 was hoe ‘kwetsbaarheid en kracht’ een rol 
speelden. In het maatschappelijke domein zag ik dat ons bekende mensen zijn ontvallen 
die ik met dat thema associeer. Margaret Thatcher, the iron lady, roept vooral herinneringen 
op aan macht en misbruik ervan. Pas in de film die over haar is gemaakt zien we ook een 
ontroerende kwetsbare kant. Van Sienie Strikwerda, eerste voorzitter van het Komitee 
Kruisraketten Nee, herinner ik me bevlogen toespraken, bezorgd als ze was voor het 
kwetsbare machtsevenwicht in de wereld. En Nelson Mandela is door zijn ervaringen 
als revolutionair en gevangene uitgegroeid tot een symbool van de mogelijkheid tot 
verzoening.
Allemaal leefden ze rond de negentig jaar, de leeftijd der sterken, en hebben generaties 
beïnvloed. Hun dood bracht thema’s als kwetsbaarheid, machtsmisbruik en vergeving weer 
even op de grote maatschappelijke agenda.
De VPSG opereert op het kleine maatschappelijke en interpersoonlijke vlak.  
In de begeleidingsgesprekken, maar ook op voorlichtingsbijeenkomsten en onze 
conferenties gaat het om een direct contact tussen mensen.
In 2013 bezonnen we ons binnen de VPSG op de visie van waaruit we dit doen.
Ons werk wordt gedragen door een sterk verlangen naar een meer humane samenleving  
en de bereidheid mee te willen werken aan een zinvol bestaan voor ieder mens.
Daarbij worden we geïnspireerd en gesterkt door de grote verhalen van onze religieuze 
traditie en van grote mensen. In de ontmoeting met de mensen die op ons een beroep doen 
zoeken we, na de erkenning van de kwetsuur en het onrecht, ook samen naar bronnen om 
kracht uit te putten. Niet alleen vertellen en luisteren, ook bewegen en kijken naar kunst 
zijn wegen naar die bronnen. 
Dit jaarverslag vertelt hoe die wegen zijn gegaan door kwetsbare en krachtige vrouwen en 
mannen.

Fieke Klaver, voorzitter
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COLUMN

‘Een mooi thema, spreekt mij aan’ mailde ik naar VPSG. En dan de vraag of ik daar iets 
over wil delen, dat doe ik graag en ook met angst in mijn hart …
Het beste kan ik het verwoorden met wat beeldspraak. Nu is het winter, ik zie uit naar 
voorjaar als de eerste bloembollen (vaak sneeuwklokjes, een krokus) aarzelend boven de 
grond komen, nog zo teer, en ja zo kwetsbaar. Als dan ruwe wind, harde stormslagen op een 
zo kwetsbare bloem komen, dan breekt het kopje. Ach eerst richt het zich nog eens wat op, 
misschien nog wel eens, maar er komt een dag dat het niet meer bestand is tegen geweld 
van buitenaf. Het blijft ondergronds, niet meer de moed om te bloeien, niet meer de moed 
om de wereld te verkennen, niet meer de moed om tegen de storm in opstand te komen, niet 
meer de moed om te leven, echt te leven. 
In de grond, onzichtbaar en stil zoekt het daar wat wegen om te gaan.
Soms probeert het nog even te zien of de wereld al wat anders is, maar even hard stormt 
het weer. 

Zo’n bloem, zo kwetsbaar is ook een kind, was ik als kind

In koude grond
Geworteld
Geen voedingsbodem
Waarin leven is
Geen wortels
Om tot bloei te komen
En toch

Als echt alles donker is, zo gebroken, niet meer durf te geloven dat er iemand is die gelooft 
van de storm en hoe bang het was. Dan toch zo onverwachts en nooit meer durven hopen, 
een mens die in die woeste grond stil blijft staan, niet met grote stappen vertrapt, niet 
voorbij gaat maar ziet dat kleine, dat kwetsbare, de gebrokenheid. 
Heel zorgvuldig biedt het bescherming, probeert te geven wat het nodig heeft, en dat kleine 
vertrapte, omver gestormde kind dat ik ooit was mag na zoveel jaren delen van de angst, 
van de pijn, het zwijgen doorbreken. En voel ik me kwetsbaar… want steeds maar die 
angst: mag ik wel, kan ik wel, durf ik wel en vooral word ik wel geloofd en mag ik keer op 
keer delen van de ruwe wind en koude regen. 

Kwetsbaar, zo kwetsbaar en hier bij de VPSG is het veilig.
En mag ik niet een keer, niet een paar weken, niet een paar maanden, een jaar. Nee, al jaren 
mag ik kwetsbaar zijn, vallen en opstaan, delen en heel langzaam tot leven komen. 

Waar kracht (en dat is voor in mijn beleving het zo nabij blijven, het zo kunnen horen van 
de afschuw, het jaren uithouden met mij) een schuilplaats biedt, komt kwetsbaarheid tot 
leven.

(deze tekst werd geschreven door iemand die liever anoniem wil blijven,  
voor de viering over kwetsbaarheid en kracht op 22 december, zie pagina’s 10 en 14).
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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)

Hulp bij de verwerking van seksueel geweld
De gesprekken met vrouwen en mannen, die beschadigd zijn door vormen van seksueel 
misbruik vormen het hart van de VPSG. Het kan gaan over misbruik in de kinderjaren, 
maar ook op volwassen leeftijd. Soms gepleegd door vreemden, maar toch vooral binnen de 
intieme sfeer van gezin en familie. Betreft het een kind of jongere dan valt het onder incest. 
Maar ook aanranding en verkrachting op latere leeftijd door een nabije naaste, partner, 

collega, vrienden, kerkelijk werkers, artsen, enz. berokkenen grote en complexe schade, 
die op allerlei gebied mensen verhindert om voluit en vrij hun leven te leiden. Incest 
gepleegd door vertrouwde personen binnen het gezin: vaders of soms moeders, broers, maar 
ook binnen de intieme sfeer van het gezin, zoals een aardige oom, opa, oppas, leerkracht 
bezorgen een kind grote schade op het gebied van een vrije en ontspannen ontwikkeling 
op lichamelijk, geestelijk en seksueel gebied. Bij seksueel misbruik speelt altijd een grote 
machtsongelijkheid mee, niet alleen bij kinderen, maar daar wel in het bijzonder, echter 
ook bij misbruik op volwassen leeftijd. Geschonden vertrouwen, angst, isolement, wankel 
zelfbeeld en vervreemding van eigen lijf en seksualiteit belemmeren in hoge mate een 
gezonde en vrije ontwikkeling. Omdat seksueel misbruik zich altijd afspeelt in het geheim 
en de pleger de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer legt door haar/hem te beschuldigen 
van uitdaging zal het slachtoffer vaak zwijgen. Ook de schaamtegevoelens en verwarring 
over de eigen rol maken dat het misbruik geheim gehouden wordt tegenover anderen die 
misschien voor haar/hem in de bres zouden kunnen springen. Het is deze zwijgcultuur die 
de VPSG aan het licht probeert te brengen door haar slogan ‘Praat erover’, een uitnodiging 
van een luisterend oor kan een opening bieden voor verheldering, voor het zien van 
verbanden, voor werkelijke hulp, voor het doorbreken van isolement.
Mensen vinden ons via internet, waar een advertentie staat; maar ook onze website, de 
media en aanbeveling door pastores of vrienden kunnen leiden tot het zoeken van contact. 
Via e-mail, telefoon, vaak anoniem, aarzelend, zoekend: ‘zijn ze te vertrouwen?’ Dit leidt 
niet altijd tot een werkelijke afspraak, maar er is contact gelegd. Een daad van opstand, 
van de regie nemen over eigen leven, een zoektocht naar wat wel de moeite waard is, wat 
nieuwe inspiratiebronnen kan opdelven. Daar is grote dapperheid voor nodig en vaak, zeker 
bij een eerste afspraak, komt seksueel misbruikervaring niet aan de orde, maar problemen 
in intieme relatie, met kinderen, werk, sociale relaties, kerk, beschermen nog steeds hun 
diepste geheimen, die ten grondslag liggen aan hun problemen. Maar onze counselors 
vragen door, benoemen, geven woorden aan wat onzegbaar leek, leggen verbanden, leggen 
ook machtsongelijkheid bloot. En pas als die dieper liggende oorzaken aan het licht kunnen 
komen, is er kans op bevrijding. Maar niet altijd: de erkenning en het zich gehoord weten 
geeft wel ruimte; maar soms is de geleden schade te groot, dat zij/hij een werkelijke 
bevrijding kan ervaren. Dan toch als counselor volhouden en de pijn en eenzaamheid 
verduren biedt een veilige plek. Ook als de pastorant/e andere keuzen maakt, zich afsluit 
voor sociale contacten of nieuwe inspiratiebronnen; soms zelfs kiest voor een ultieme 
bevrijding in een zelfgekozen dood zullen onze counselors deze keus open bepraten, maar 
nooit haar of hem daarom veroordelen of het gesprek afbreken. Een dergelijke keuze raakt 
ons natuurlijk in hoge mate en maakt dat we middels intervisie en supervisie ondersteuning 
bij het proces zoeken.
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PASTORALE GESPREKKEN IN KAART GEBRACHT
Jaar in Haarlem 

of elders
per telefoon  

of e-mail
Totaal Aantal personen met 

regelmatig contact
Vrouw/Man incidentele contacten 

(1-3 keer p.p.)
Aantal personen

2013 204 345 549 43 43/3 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

2006 411 233 644 35 31/4

2005 268 157 425 27 24/3

2004 264 171 435 30 28/2

2003 316 173 489 32 31/1

2002 420 172 592 35 35/0

2001 414 108 522 31 31/0

2000 287 65 352 30 30/0

In het afgelopen jaar werden er weer meer contacten gelegd en bleven al bestaande contacten 
bestaan. Wel neemt het aantal e-mail en telefonische contacten toe. Dat komt ook doordat wij 
als enige organisatie de samenhang aanbrengen tussen de oude spirituele en godsdienstige 
bronnen en ruimte bieden voor het zoeken en opdelven van vruchtbare bronnen.
Afstand kan een belemmering zijn voor de gesprekken in onze spreekkamer, contact via 
de website en e-mail biedt dan toch een kans op contact. Het vergt van de counselors grote 
deskundigheid en het zoeken en ontwikkelen van andere methodieken. Daarin proberen ze 
zich ook te scholen, waarvoor de VPSG ook de ruimte biedt. 

Leeftijd  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

< 35 4 4 4 5 4 4 7 2 1 5 5

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

45-55 11 9 10 10 11 13 16 14 15 10 9

55-65 9 10 13 16 10 9 4 8 1 3 2

65-75 5 5 3 3 2 2 2 1 2 2 3

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

 Totaal 43 33 37 39 38 41 38 35 27 30 32

 2013 2012 2011 2010 2009 2088 2007 2006

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

Protestantse Kerk in Nederland 15 12 11 15 10 15 14 9

Oud-/Vrijgemaakt/ Christelijk Gereformeerd 2 - 1 2 3 3 4 2

Niet (meer) kerkelijk gebonden 9 6 5 6 4 4 7 6

Overig 7 8 12 2 7 7 6 8

 

De cijfers in de bijgevoegde staatjes geven ook aan waar veranderingen zijn en wat 
hetzelfde is gebleven. Wat vooral hetzelfde is gebleven is de inzet, vakbekwaamheid en 
volharding van de counselors; dat is voor een groot deel ook bepaald door de onderlinge 
intervisie, zo nodig supervisie en gelegenheid tot bijscholing. Maddy volgt de opleiding tot 
biografisch coach. De lesstof kan ze gebruiken om de pastorale gesprekken te ondersteunen 
en te verdiepen.
Maddy heeft ook de training ‘Begeleiden van slachtoffers van huiselijk geweld uit 
reformatorische kring’ gevolgd waarin zij handvatten kreeg om aan te kunnen sluiten bij de 
taal en cultuur van reformatorische cliënten en zo taboeonderwerpen als huiselijk geweld en 
seksueel misbruik met hen te kunnen bespreken.
Ook is zij naar de training ‘Sexting en Grooming’ van Steunpunt seksueel geweld van GGD 
Amsterdam geweest. Op deze training kreeg zij informatie over digitaal seksueel misbruik, 
een onderwerp waar we in de toekomst meer mee te maken zullen krijgen.

De VPSG hoopt nog lange tijd een dam op te werpen tegen de gevolgen van seksueel 
misbruik. Onze spreekkamers worden vaak ervaren als een heilige ruimte, waar vertrouwen 
ontstaat en waar de Geest van leven aanwezig is; niet alleen voor de hulpzoekende, maar 
ook voor de hulpbiedende. 
(tekst: Marthe Link)

We blijven altijd nadenken over hoe we de mensen die bij ons komen kunnen steunen in 
wat ze nodig hebben. Jarenlang was er vooral behoefte aan individuele counseling, het 
aanbod voor lotgenotengroepen liep niet. Nu komen de vragen naar lotgenotencontact weer 
regelmatig voor. 
Sinds 2012 helpen we twee nieuwe vormen van pastoraat en lotgenotencontact te 
ontwikkelen.
Maddy begeleidt als counselor bij de VPSG samen met dominee Mirna Visschers de 
wandelingen en de ontmoetingsdag van de oecumenische werkgroep ‘Naomi’. Dit is een 
groep voor vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik, opgericht door Evelyne Fleer en 
pastor Marita Fennema. Evelyne Fleer heeft voor dit werk voor slachtoffers voor seksueel 
misbruik in 2012 de Pater Grasveldpenning gekregen. De werkgroep organiseert in het 
voor- en najaar een wandeling voor vrouwen met een ervaring van seksueel misbruik 
en een jaarlijkse ontmoetingsdag. Maddy bereidt het inhoudelijke programma van deze 
wandelingen en de ontmoetingsdag voor met o.a. werkvormen van de VPSG.
Een ander aanbod is de ‘bewegingsgroep’. De lessen worden gegeven door Yogadocente 
Kitty Steenvoort. Zij schrijft er het volgende over:
“Het voelt als thuis komen bij mijzelf”
“Na de les voel ik me meer compleet”

Sinds september 2012 geef ik op verzoek van de VPSG op dinsdagochtend yogalessen 
aan een hele leuke groep vrouwen. Tijdens de lessen bewegen we, doen we 
ademhalingsoefeningen en meditaties. Dit alles ondersteund door muziek. 
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Door een sfeer van rust en veiligheid te creëren ontstaat er bijna als vanzelf een gevoel van 
diepe ontspanning bij de deelnemers. Dit is een belangrijke stap op weg naar heling.  
Op weg van overleven naar leven.
Traumatische ervaringen kunnen een gevoel geven van losgezongen zijn van jezelf.  
Alsof een belangrijk deel van je niet meer in je huist maar aan een vliegerkoord ver buiten 
je zweeft.
De lessen kunnen helpen dit vliegerkoord langzaam weer in te rollen. De prachtige reacties 
van deelnemers waarmee ik dit stukje begonnen ben omschrijven dit proces in mijn ogen 
heel treffend. 
Ik ben heel blij deze lessen te mogen geven”. 

Ook ontstond via het contact met de vrouwelijke slachtoffers van kerkelijk kindermisbruik 
(VPKK) de behoefte aan een lotgenotengroep in Noord-Holland. Deze zal in 2014 van start 
gaan (zie pagina 11) en valt onder het project ‘Weet wat er speelt’.

Netwerken en vertegenwoordigingen
Met bestuur en medewerksters proberen we, waar mogelijk, interessante en nuttige 
bijeenkomsten bij te wonen. 
Afscheid IKONpastoraat. Door bezuinigingen bij de publieke omroep is het 
IKONpastoraat gedwongen te stoppen. Op 24 mei werd een slotdag gehouden. We leverden 
een aantal malen een workshop op hun ontmoetingsdagen. 
SA-Nederland. Jeannette bezocht op 29 mei de eerste informatiebijeenkomst voor 
therapeuten en pastores van SA-Nederland (Sexaholics Anonymus). Parallel aan de AA 
(Alcoholics Anonymus) heeft zich sinds vier jaar deze organisatie van seksverslaafden 
ontwikkeld. 
Marthe en Maddy bezochten de themamiddag ‘Geschonden vertrouwen’ seksueel misbruik 
in een religieuze context van het KSVG (Kenniscentrum voor levensbeschouwing en 
geestelijke volksgezondheid).
Maddy ging naar de boekpresentatie Mantel der Liefde van Henrieke Groenwold in 
boekhandel Goedhart in Zwolle. Mantel der liefde is een roman over seksueel misbruik in 
orthodox-christelijke kring. Het was een indrukwekkende en integere bijeenkomst.
Samen met de Groenmarktparochie in Haarlem organiseren we een keer per jaar een 
viering. Dit jaar vierden we op 22 december met het thema: Geloof in kwetsbaarheid, 
passend bij het thema van het nieuwe project ‘(on)breekbaar’. Woorden geven aan 
kwetsbaarheid in de adventtijd gaf een bijzondere band. Veel mensen bleven napraten en 
deze samenwerking met de ‘buren’ krijgt door de jaren heen meer diepgang.
Met Jody van der Velde, coördinator van het Aanloopcentrum van Diaconaal centrum 
Stem in de Stad in Haarlem werd kennisgemaakt en gepraat over mogelijkheden tot 
samenwerking. Dit resulteerde in samenwerking in 2014 in het wekelijkse middaggebed 
Adempauze, dat door Stem in de Stad en de Groenmarktparochie is gestart. We zijn blij met 
een nieuwe samenwerking op de Groenmarkt die ‘de sociale boulevard’ wordt genoemd. 
Ook is afgesproken verder te denken over een samenwerking in 2014 rond het thema van 

project ‘(on)breekbaar’ voor de doelgroepen en vrijwilligers van Stem in de Stad.
Maddy en Marthe zijn samen vertrouwenspersoon voor de Nederlandse Leverpatiënten 
Vereniging.
Marthe is al heel lang lid van de klachtencommissie van de Sint Josephstichting der Zusters 
Ursulinen van Bergen.

PROJECTEN

Project ‘Weet wat er speelt’ 2013
Het project is erop gericht om pastores en predikanten van diverse kerken te informeren 
over, bij te scholen en te trainen op het gebied van seksueel misbruik. Omdat bijna 30% van 
de vrouwen en minstens 10% van de mannen die tot de kerken worden gerekend ervaring 
hebben met een vorm van seksueel misbruik, vormen pastores en predikanten belangrijke 
intermediairs bij het bereiken van slachtoffers van seksueel misbruik en preventie. 
Bovendien is er bij slachtoffers met een religieuze achtergrond dikwijls sprake van een 
vermenging van seksueel misbruik- en religieus trauma.
KPV training UMC St. Radboud - Opnieuw werd een trainingsochtend verzorgd over 
pastoraat aan betrokkenen bij seksueel misbruik voor pastores uit diverse 
kerkgenootschappen die de KPV-training volgen. Bovendien komt steeds ook de eigen 
mogelijke kwetsbaarheid voor misbruik in een pastorale relatie aan de orde. De Klinisch 
Pastorale Vorming is een intensieve training van drie dagen per week gedurende 16 weken 
in pastorale gespreksvoering in de setting van een gespecialiseerd trainingscentrum onder 
leiding van gecertificeerde supervisors. 
Conferentie 25 november 2013 - Regelmatig worden wij benaderd door de media om mee 
te werken aan uitzendingen.  
Dit jaar hadden we een uitgebreid gesprek met een redactrice van het IKON-programma 
Spraakmakende Zaken.
Begin mei werden we benaderd door een kerkenraadslid van een klein dorp waar de EO een 
tv-programma wilde opnemen over terugkeer van een zedendelinquent na gevangenisstraf. 
Zowel de kerk als de burgerlijke gemeente werden hierdoor overvallen. Hen werd gevraagd 
om commentaar te leveren op de terugkeer van deze man. Voor de kerkenraad een groot 
dilemma omdat de EO al had uitgezocht dat de man kerklid was. Er waren twijfels over de 
integriteit van de doelstelling van de omroep en de gevolgen voor het samenleven in het dorp. 
Wij hebben uitvoerige begeleiding gegeven aan het kerkenraadslid tot en met de opnames.
Deze zaak, maar ook onze eigen ervaringen met media hebben ons geïnspireerd om een 
conferentie te organiseren voor pastores en andere belangstellenden onder de titel  
Is spreken goud en zwijgen zilver? de rol van de media bij seksueel misbruik: dilemma’s  
en handvatten’. Het ging ons erom pastores inzicht te geven in de mogelijke dilemma’s 
wanneer zij plotseling worden geconfronteerd met media, en handvatten te bieden voor hun 
praktijk. Daarbij lieten we mensen die seksueel geweld hebben ervaren aan het woord om 
van hen te horen waarom zij ervoor kozen om met hun verhaal in de media te komen en wat 
een optreden in de media met hen heeft gedaan. Velen beseffen niet hoe media werken en 
hoe je daarmee plotseling kunt worden geconfronteerd. Een communicatiedeskundige 
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bracht in hoe we zelf media kunnen inzetten voor onze zaak. In workshops kon dieper op  
de verschillende aandachtspunten worden ingegaan. Er waren ruim 60 deelnemers.
Mede ter voorbereiding op onze conferentie werd deelgenomen aan een door de PKN 
georganiseerde studiedag Omgaan met de media.
De conferentie genereerde ook zelf weer media-aandacht en met name het Reformatorisch 
Dagblad besteedde twee keer een artikel aan het onderwerp.
Digitale nieuwsbrief - We zijn doorgegaan met het maken van digitale nieuwsbrieven met 
nieuws, nieuwe inzichten, aankondigingen van boeken, trainingen en cursussen gericht op 
de praktijk van predikanten en pastores. Ze worden verstuurd aan ongeveer 70 mensen en 
ook verspreid via de website van de Oecumenische vrouwensynode. Zo konden we ook 
aandacht vragen voor de boeken van een paar slachtoffers van seksueel geweld die daarover 
contact met ons hadden gezocht.
Vrouwenplatform kerkelijk misbruik VPKK - Naar aanleiding van het werk van de 
tweede Commissie Deetman heeft zich naast de lotgenotengroep KLOKK, waarbij vooral 
mannen zijn aangesloten, de lotgenotengroep van vrouwen VPKK (Vrouwen Platform 
kerkelijk kindermisbruik) geformeerd. Wij onderhouden contact met hen en bezochten hun 
eerste ontmoetingsdagen op 20 april en 29 november. Uit het contact zijn twee activiteiten 
voortgekomen: opzetten en begeleiden van een lotgenotengroep in Noord-Holland en 
voorbereiding van een workshop over de impact van geloof/religie op de ervaringen van 
(seksueel) geweld door kerkelijke functionarissen. 
Movisie - Al een paar jaar zijn we betrokken bij een project van Movisie gericht op 
preventie van seksueel misbruik in kerken. Movisie heeft daarvoor inmiddels van het 
ministerie van veiligheid en justitie een projectsubsidie ontvangen. Het project Herder  
op zijn hoede richt zich vooral op de orthodoxe gereformeerde kerken. De materie van 
verbanden tussen seksueel misbruik en geloof/kerk/godsdienst was vreemd voor de mensen 
van Movisie. Onze rol is vooral geweest introductie in deze wereld en te laten zien wat er  
in de loop van de tijd op dit punt al tot stand is gebracht.
(tekst: Jeannette Deenik-Moolhuizen)

De fondswerving voor het tweede jaar van ‘Weet wat er speelt’ verliep goed. Een tweetal 
fondsen zagen het belang en wilden de doelstellingen ondersteunen. We zijn de 
gezamenlijke religieuzen verenigd in de PIN en de J.C. Ruigrokstichting dankbaar voor hun 
bijdragen. Deelnemers aan de conferentie betaalden voor hun deelname zodat er ook een 
flink bedrag bij de inkomsten kon worden genoteerd.

Project ‘Levenslessen op zoek naar waarde in relaties en 
seksualiteit’
Levenslessen is in 2011 als onderzoeksproject van start gegaan. Maddy de Bruin-Meijer 
is de projectleidster en zij wordt, waar nodig, geassisteerd door de andere teamleden. 
In het jaar 2011 is er met de hulp van twee groepen mensen gezocht naar materialen en 
werkvormen om dit gevoelige onderwerp op respectvolle wijze aan de orde te stellen 
en van hieruit kwam het advies om contact te zoeken met scholen. In 2011 hebben we 
contact gezocht met Arkade-Cilon in Amsterdam. Deze organisatie adviseert en begeleidt 

basisscholen op het gebied van levensbeschouwing en identiteit en ontwikkelt projecten 
en leskisten over verschillende onderwerpen voor het basisonderwijs. In de eerste 
ontmoetingen met hen werd er enthousiast gereageerd op ons project. Het plan was om 
in 2012 een studiegroep te beginnen, maar het lukte vanuit Arcade-Cilon nog niet om het 
project te bemensen. Zodoende hebben wij in 2012 de ontwikkelingen afgewacht en geen 
fondsen aangeschreven. 
In 2013 hebben we de samenwerking concreet kunnen maken en is er een projectgroep 
samengesteld, die bestaat uit drie mensen van Arcade-Cilon, een docent van de IPABO 
Amsterdam en Gezien van der Leest en Maddy de Bruin namens de VPSG. De VPSG doet 
mee vanuit het standpunt, dat een positieve seksuele ontwikkeling mogelijk preventief 
kan werken tegen seksueel misbruik/seksueel geweld. In 2013 zijn we bijeengekomen om 
op basis van eigen ervaringen, literatuuronderzoek, interviews met leerkrachten te gaan 
onderzoeken welke vraagstukken en dilemma’s er bestaan binnen de praktijk van opvoeden 
tot intimiteit en een natuurlijke seksuele vorming. Na dit gezamenlijk onderzoek zijn we tot 
de volgende uitgangspunten gekomen:

• De eigen ontwikkeling van het kind staat centraal.
• Levensbeschouwelijke en religieuze waarden zijn van belang.
• Er is ruimte voor diversiteit.
• Een sensitieve en narratieve begeleiding is passend.

Vervolgens hebben we een ontwerp gemaakt voor drie pilot-bijeenkomsten over de 
ontwikkeling van intimiteit en seksualiteit voor IPABO-studenten, leerkrachten en ouders. 
Deze bijeenkomsten hebben als doel om inzicht te krijgen in wat volwassen mensen 
nodig hebben om de aan hen toevertrouwde kinderen te begeleiden op het gebied van een 
natuurlijke seksuele vorming. Naar aanleiding van deze onderzoeksbijeenkomsten is het 
plan om in 2014 een project of een product te gaan ontwikkelen. We hebben goed met 
elkaar kunnen samenwerken met betrokken en enthousiaste mensen, die de moed hebben 
om het belang van een positieve seksuele vorming als preventie van seksueel geweld te 
kunnen onderschrijven. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt zodat in 2014 Arcade-Cilon 
zich bezig zal gaan houden met de projectontwikkeling. Gezien van der Leest en Maddy de 
Bruin zullen deelnemen aan de klankbordgroep die het project begeleidt, maar zij kunnen 
ook ingezet worden voor trainingen over intimiteit, relaties en seksualiteit aan leerkrachten. 
(tekst: Maddy de Bruin)

Project ‘(on)breekbaar - kunst over kwetsbaarheid en kracht’

In ons werk met slachtoffers (v/m) van seksueel misbruik in hun jeugd waarbij we speciaal 
aandacht hebben voor spiritualiteit en zingevingsvragen, komen wij dagelijks in aanraking 
met kwetsbaarheid en kracht. En ook dat het onzegbare dat meekomt met seksueel 
misbruik een groot obstakel is in het vinden van een weg waarin het zwijgen doorbroken en 
gedeeld kan worden. Met beeldend kunstenaar Jeannette Claessen (ComunicArte) hebben 
we gesprekken gevoerd hoe we op dit vlak kunnen samenwerken. Want juist kunst kan 
verbeelden wat aanvankelijk niet op een andere manier lukt. 
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In 2013 hebben we gezamenlijk gewerkt aan een projectplan. Kern van het project is 
het kistje/reisaltaartje/koffertje dat door kunstenaars ingevuld wordt rond het thema 
Kwetsbaarheid en Kracht en daarna geëxposeerd. Mensen die de expositie bezoeken 
kunnen het kistje lenen en mee naar huis nemen om er een eigen proces mee aan te gaan en 
de eigen verhalen en beelden over kwetsbaarheid en kracht vorm te gaan geven. Ook is het 
mogelijk dat in workshops over kracht en kwetsbaarheid zelf kistjes van inhoud voorzien 
worden. 
We willen in 2014 en 2015 een begin maken in onze eigen buurt: ComunicArte in de 
krachtwijk Doornakkers in Eindhoven en de VPSG op de Groenmarkt met onze doelgroep, 
buren en netwerkpartners. 
In ons proces van nadenken over het project organiseerden we op zondag 22 december 2013 
samen met de Groenmarktparochie een thematische viering over ‘Geloof in kwetsbaarheid’. 
Het was opmerkelijk hoeveel mensen zich aangesproken voelden door het thema en het idee 
van ons project. In al onze gesprekken krijgen we veel positieve feedback. 
Ook kregen we via de VPSG Nieuwsbrief veel positieve geluiden en enkele financiële 
bijdragen. De Graalbeweging gaf een gift om de eerste stappen te kunnen zetten.
Gezien van der Leest zal voor de VPSG het project gaan trekken.

2 BESTUUR, MEDEWERKSTERS 
 EN ORGANISATIE

Het bestuur bestond uit Theo van Driel, Govert Jeronimus, Niny van Oerle-van der Horst 
en Fieke Klaver. Theo gaf de voorzittershamer in maart over aan Fieke. Theo heeft sinds 
2008 vanuit een grote betrokkenheid en met veel inzet zijn krachten aan de VPSG gegeven. 
Govert is de penningmeester en houdt een vinger aan de pols. Nieuw gekomen in het 
bestuur is Hilda Reijm-Helder. 

Mar Blonk doet al vanaf de oprichting van de VPSG de boekhouding. We vonden dat dit 
vele, vrijwillige werk beloond moest worden met publieke eer. Op 26 april 2013 werd hij 
onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau door burgemeester mevrouw Faber 
van Zaandam.
In de toelichting schreven we: 
“Omdat Mar van feiten hield hebben we wat cijfers en feiten op een rijtje gezet:
Mar Blonk heeft in de jaren van de VPSG 22 x een Balans en Staat van baten en lasten 
opgesteld (met voorafgaand altijd in september een voorspelling op basis van negen 
maanden cijfers). Naast een computer gebruikte hij altijd A3 formaat ruitjespapier waarop 
hij zijn hele boekhouding in potlood had genoteerd en ook kon terugvinden!
Het grootste negatieve resultaat was in 1997 en bedroeg 35.300 gulden en het grootste 
positieve resultaat was € 54.806 in 2000.
In totaal ging er € 1.527.374,17 in de 27 jaar langs Mar zijn kritische oog. Zelf heeft hij 
er nooit wat van gekregen, hij deed het graag en vrijwillig. En vond het belangrijk dat het 
besteed werd aan waar het geld voor gegeven was. 
De VPSG heeft diepe waardering voor zijn werk en inzet. Het heeft enorm geholpen om 
altijd een inzichtelijk financieel overzicht te kunnen tonen en zijn cijfers zijn een belangrijke 
basis onder de fondswerving voor ons werk door de jaren heen.”
We hopen dat Mar het werk nog lang kan blijven doen.

Het bestuur kwam vier keer bijeen en stak veel tijd in het bespreken en bijstellen van de 
Visie en Missie van de VPSG. Ook de jaarvergadering met de medewerksters ging dieper 
in op het woorden geven aan wat we dagelijks doen. Verder geeft het bestuur feedback bij 
lastige dilemma’s en helpt met allerlei klussen.
Niny van Oerle is aanspreekpunt voor de medewerksters en voerde met hen functionerings-
gesprekken.
Fieke werkte mee in de voorbereidingscommissie van de conferentie en ook 
communicatiedeskundige Ewoud Nysingh dacht mee en had een aandeel in de conferentie. 
Dankzij de bemoeienis van Ewoud kregen we een groot interview met Marthe en Gezien in 
de Volkskrant met de titel: Religie als schaamlap. Geloof versterkt de eenzaamheid  
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(30 maart 2013). Het artikel maakte veel los en een aantal mensen mailden of belden  
met ons.
Ook verscheen op 12 maart een artikel in het Noord-Hollands Dagblad over de specifieke 
problematiek van seksueel misbruik en religie: “Greta voelde altijd de ogen van een 
straffende God”.
De conferentie werd door het Reformatorisch Dagblad aangegrepen om twee artikelen 
te schrijven over de problematiek. Voorafgaand aan de conferentie werd Jeannette 
geïnterviewd en ook was er een verslaggever aanwezig op de dag zelf. Het is duidelijk  
dat inhoudelijke, genuanceerde artikelen in de media veel losmaken bij mensen. Het is ook 
duidelijk dat het niet meevalt om het voor elkaar te krijgen.
Het medewerkstersteam bestond uit: Marthe Link, Maddy de Bruin-Meijer, Jeannette 
Deenik-Moolhuizen en Gezien van der Leest. 
Marthe en Maddy voerden de pastorale gesprekken. Maddy was actief in het project 
‘Levenslessen’. 
Jeannette heeft al haar tijd in het project ‘Weet wat er speelt’ gestopt. 
Gezien is het eerste aanspreekpunt, begeleidt het team en doet PR en fondswerving en 
ondersteunt waar nodig. Daarnaast is ze de contactpersoon naar het bestuur en maakt ze de 
verslagen van de bestuursvergaderingen.
Het team bespreekt de plannen en de gang van zaken regelmatig in haar werkoverleg.  
We besteden aandacht aan de zorg voor onze pastoranten en onze eigen draagkracht daarbij, 
doen verslag van activiteiten buiten de deur en besteden aandacht aan de projecten.

Natuurlijk verscheen ons Jaarverslag in het voorjaar en in het najaar de gebruikelijke 
Nieuwsbrief. Beide publicaties worden goed gelezen en we krijgen altijd flink wat reacties, 
vragen en aanmoedigingen. Ook worden beiden gebruikt om fondsen te werven bij 
donateurs en instellingen.
Ook de website vervult een goede functie. Mensen vinden ons vaak via de website en ook 
geeft de website nuttige informatie over het thema seksueel misbruik en zingeving. Niet 
alles bevalt even goed aan de website zodat we besloten hebben in 2014 een nieuwe website 
te gaan maken die handiger is in het onderhoud en makkelijker te gebruiken is.

3 FINANCIËN
 
Resultaten VPSG 2013 en begroting 2014

Inkomsten 2012 2013 2013 2014

 werkelijk begroting werkelijk begroting

in € in € in € in €

 Diakonie PKN 5.993 6.000 8.472  8.500 

 RK instellingen 10.703  9.000  6.300  6.000 

 Fondsen/instellingen 12.289 14.000 12.410 14.000 

 Donateurs 14.410 13.000 13.026 16.000 

 Incidentele giften 4.078  3.000 1.161 3.000 

 Bijdragen pastoranten 1.844  2.000 2.664  3.500 

 Rente 1.798  1.400  1.324  1.400 

 Lezingen/workshops 502 100  154  - 

 Sponsoractiviteiten 1.404  - - 1.500 

 Doorberekende kosten 3.722  4.000  3.810 4.000 

 Project 1 Weet wat er speelt 19.063 17.200 18.615 18.150 

 Project 2 Levenslessen 0 6.650 3.000  -

 Project 3 Onbreekbaar (44,5%)   2.427 20.020 

 Project 4 Bewegingslessen   -  - 2.000 

 Uit vermogen/tekort 710  -  3.450  - 

 Totaal 76.514  76.350  76.813 98.070

 werkelijk begroting werkelijk begroting

in € in € in € in €

 Salaris coördinator 18.291  18.500  16.772  17.000 

 Pastoraat /Counselors  19.909  16.500  20.456  22.000 

 Scholing/supervisie  218  500  666  1.000 

 Reiskosten  2.997  2.500  2.445  3.000 

 Huur  5.716  5.750  5.508  5.750 

 Administratiekosten  1.150  500  421  500 

 Projectkosten aan VPSG  3.893  3.500  3.256  4.000 

 Bestuurskosten  838  750  119  800 

 Materiaalkosten  290  850  552  850 

 Publiciteit  2.176  2.500  2.168  2.500 

 t.l.v. voorziening  689  -  -  - 

 Onvoorzien  170  500  254  500 

 Project 1 Weet wat er speelt  15.152  17.200  17.830  18.150 

 Project 2 Levenslessen  1.114  6.650  2.972  - 

 Project 3 Onbreekbaar (44,5%)   -  139  20.020 

 Projecten saldo  3.911   3.101  

 Project 4 Bewegingslessen   -  154  2.000 

 Totaal  76.514  76.350  76.813  98.070
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Resultaten 2013 en Begroting 2014 van de Projecten

Project 1 Weet wat er speelt     

   2012 2012 2013 2013 2014

 Uitgaven  Begroting  Werkelijk  Begroting  Werkelijk  Begroting 

 Personeelskosten      10.500     10.392     10.500     10.342    10.500 

 Externe project kosten         3.500         2.050       2.000      2.348       2.400 

 Reiskosten         1.000             681           700           718           750 

 Organisatiekosten         1.500         1.200       1.200       1.200      1.200 

 Materiaalkosten          1.500             668        1.000            998       1.000 

 Publicaties en PR              500         1.500        2.024       2.000 

 Website             250             160           200           200           200 

 Onvoorzien             100             100                       835 

 Saldo           3.911             785                   - 

 Totaal       18.850      19.063      17.200     18.615    18.150

      

 2012 2012 2013 2013 2014

 Inkomsten  Begroting  Werkelijk  Begroting  Werkelijk  Begroting 

 Diaconien Prot.          2.000              150                   

 Stichting Union                     -          3.000                     -                    -  

 Ziekenverpleging Haarlem                      -          3.000                     -                    -  

 Haella stichting          2.000                      -                     -                    -  

 Maria Strootfonds             2.000                     -                    -  

 J.C Ruigrokstichting      3.000

 Bijdrage deelnemers          1.500              913             900       1.704      2.000 

 Commissie PIN       10.000       10.000        10.000               10.000  

 Eigen bijdrage VPSG          1.500                      -         3.000        pm       1.000 

 Overige bijdrage          1.500                      -       9.000               14.365 

 Saldo/reserve  2012/2013                       -         3.900       3.911           785 

 Totaal      18.500       19.063     17.200     18.615    18.150 

Project 2 Levenslessen     

   2012 2012 2013 2013

 Uitgaven  Begroting  Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 Personeelskosten       4.500        1.114       4.500     2.227 

 Externe project kosten        1.000  0          250         300 

 Reiskosten           675  0          800         398 

 Organisatiekosten           500  0          600              - 

 Materiaalkosten           300  0          250             - 

 Publicaties en PR          100  0              -  

 Website           100  0            50              - 

 Onvoorzien   0          200           47 

 Saldo/reserve                -          28 

 Huur           300  0              -  

 Totaal        7.475  1.114       6.650      3.000 

     

   2012 2012 2013 2013

 Inkomsten  Begroting  Werkelijk  Begroting   Werkelijk 

 Stg Ziekenverpleging        1.500  0                  - 

 PCI RK       1.250  0     

 Gift Diaconie en Parochie          500  0                     - 

 Congregaties        1.500  0          2.000 

 Fondsen           450  0       5.650     1.000 

 Diaconie Haarlem           500  0                    - 

 Eigen bijdrage VPSG       1.500  1.114       1.000             - 

 Totaal       7.200  1.114       6.650    3.000 

 
Project 3 (On)breekbaar    

 Uitgaven 2014 2014 2015

  Begroting  Werkelijk  Begroting 

 Materiaalkosten   16.000           11.000 

 Publiciteit      3.000                750 

 Kunstenaars, externe kosten    11.000              2.500 

 Coördinatie    14.000            10.500 

 Onvoorzien                -                 250

 Totaal      44.000                25.000 

    

 Inkomsten 2014 2014 2015

  Begroting   Werkelijk  Begroting 

 Crowdfunding, donaties     4.000            4.000        

 Stichting Pandor (toezegging)     5.000            

 Bijdrage voor workshops/activiteiten     1.500            1.500 

 Fondsen     34.280          19.500 

 Totaal 44.000              25.000 
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Toelichting op de financiën

Ook dit jaar was het spannend of we de financiën op orde kregen en of er voldoende binnen 
kwam om alles te kunnen betalen.
We zijn dan ook dankbaar voor alle gulle giften en danken de gevers voor de financiële 
ondersteuning om ons werk te kunnen uitvoeren en zichtbaar te maken. In het overzicht 
Financiën van de VPSG staat het totaal verantwoord. De afzonderlijke projecten zijn apart 
aangegeven.
Het project ‘Weet wat er speelt’ heeft dit jaar een klein overschot van €785,00. 
Het project ‘Levenslessen’ is nu een samenwerkingsverband met Arcade-Cilon geworden 
en zal niet meer op onze begroting drukken.
Naast deze twee projecten is in 2013 een derde project ‘(on)breekbaar’ gestart en loopt het 
project ‘Bewegingslessen’ goed en beide projecten worden ook in 2014 voortgezet.  
De belangrijkste kostenpost voor de VPSG zijn de salarissen en de kosten van onze 
counselors. In 2013 bedroeg dit samen ruim €37.000,-. 
Voor de projectfinancieringen wordt ruim €85.000,- begroot. Hiervoor moet extra 
inspanning worden gedaan om deze financiën rond te krijgen. Het project ‘(on)breekbaar’ is 
een samenwerkingsproject en voor de VPSG begroten we dit op 44,5%. 
Fondsen en instellingen hebben ons dit jaar opnieuw gesteund en ons tekort is beperkt 
gebleven tot €3.450,- Onze reserve is daardoor wel weer afgenomen van €7.485,- tot 
€4.035,- 
De VPSG houdt als voorziening een jaar werkkosten en salarissen aan om onze 
afhankelijkheid te beperken en onze pastoranten en projecten minimaal een jaar te 
blijven ondersteunen. Deze reserve van €70.000,- is op de balans aangegeven als 
personeelsverplichtingen. 
De kosten van de salarisadministratie zijn meer dan gehalveerd, door een ander 
salarisbureau te kiezen. Ook hebben we voldaan aan de voorwaarden om het ANBI 
keurmerk te mogen voeren en de giften zijn dan ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
De belastingdienst stelt per 1 januari 2014 niet meer als eis om giften drempelvrij te mogen 
aftrekken door een overeenkomst voor minimaal 5 jaar bij de notaris te laten opmaken. 
Dit kan nu een overeenkomst zijn tussen gever en ontvanger, eenvoudig en kosteloos. 
Formulieren voor een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ zijn te downloaden op onze 
website of op te vragen bij ons secretariaat of bij de belastingdienst.
Het kantoor en spreekruimten aan de Nieuwe Groenmarkt voldoen uitstekend, we hebben 
een kleine organisatie en de kosten zijn dan ook tot een minimum beperkt.
De heer Mar Blonk onze boekhouder op vrijwillige basis zijn we weer grote dank 
verschuldigd voor het nauwgezet bijhouden van de cijfers. De boekhouding werd 
goedgekeurd door de kascommissie te weten dhr. B. Kroon en mw. H. Reym-Helder.
We zijn dankbaar voor alle hulp zowel financieel als met menskracht om het werk ook in 
2014 weer te kunnen voortzetten.

G.J. Jeronimus, penningmeester VPSG
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STICHTING VPSG

Bestuur 
Drs. Theo van Driel, voorzitter tot maart 2013, Apeldoorn
Drs. Fieke Klaver, voorzitter vanaf maart 2013, Vijfhuizen
Dhr. Govert Jeronimus, penningmeester, Haarlem
Drs. Niny van Oerle-van der Horst, Haarlem
Mevr. H. Reym-Helder, Westbeemster

Medewerksters
Mw. Maddy de Bruin-Meijer, pastoraal counselor en projectleidster ‘Levenslessen’
Drs. Gezien van der Leest, coördinator en projectleidster ‘(on)breekbaar’
Mw. Marthe Link, pastoraal counselor
Drs. Jeannette Deenik-Moolhuizen, projectleidster ‘Weet wat er speelt’
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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 of NL71RABO333945042 

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

