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Voorwoord
Recht en onrecht
In de Bijbel staat een parabel over een vrouw, die haar recht komt eisen bij een onrechtvaardige
rechter. Ze staat zo vaak bij hem op de stoep, dat hij tenslotte wel toe moet geven, niet uit
medelijden, maar uit angst voor de gevolgen als hij niet naar haar luistert.
Deze parabel speelt in mijn achterhoofd als ik denk aan alles wat speelt in de publiciteit en de
persoonlijke levens van mensen, die getekend zijn door de gevolgen van seksueel misbruik.
Van dichtbij maakte ik onlangs een situatie mee, die ik u niet wil onthouden.
Ergens in een grote plaats wordt op het gemeentehuis een tentoonstelling gehouden met
kunstwerken, die een protest vormen tegen seksueel misbruik. Het lijkt mij een goed initiatief.
En ik verwacht dan ook hier een goed klimaat te vinden om dit misbruik aan de orde te stellen.
Daarom ga ik hoopvol met een slachtoffer van diefstal en aanranding naar het politiebureau om
van beide zaken aangifte te doen. De diefstal wordt correct afgehandeld.
We staan aan de balie en vragen aan de beambte of we meteen een afspraak kunnen maken voor
de andere zaak. Dat is niet mogelijk. We mogen bellen voor een afspraak aan de open balie, terwijl
iedereen ons kan horen. Dan maar later bellen. Nadat ik een paar keer namens het slachtoffer het
verhaal heb gedaan, krijg ik eindelijk de juiste afdeling aan de lijn. De agente belt later terug en ik
doe opnieuw het verhaal. Ze vraagt het slachtoffer aan de lijn, die echter dichtklapt als er aan de
telefoon verteld moet worden wat er is gebeurd. Ik neem de telefoon over en geef uitleg en vraag
of ik mee mag komen als begeleider. Bits zegt de agente: U mag mee tot aan het bureau, maar u
mag niet bij de aangifte aanwezig zijn. Maar mevrouw, zeg ik, misschien kan dat ondersteunend
werken. Zo zijn onze regels, zegt ze, op een andere manier werken we niet. Ik ben verbijsterd over
deze gang van zaken. Bij de aangifte van diefstal mocht ik aanwezig zijn en hierbij niet? Wie heeft
hier nu eigenlijk de minste rechten, de dader of het slachtoffer?
Ik hervind mezelf als ik terugdenk aan deze parabel en besluit het onrecht aan de kaak te stellen.
De betreffende persoon heeft natuurlijk allang afgehaakt door deze gang van zaken. Maar ik zal
vechten totdat er recht gedaan wordt.
En ondertussen voel ik mij gesteund door het kader waarin de parabel wordt verteld. Met het oog
op de noodzaak om te blijven bidden. Al zullen mensen ons onrecht doen, er is een God die ons
recht zal verschaffen, daar ben ik heilig van overtuigd.
Van harte wens ik onze medewerksters deze inspiratie toe bij hun werk!
Theo van Driel, voorzitter VPSG
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1. Het werk van de VPSG
Visie en missie
De stichting VPSG is een kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot zingeving
en godsdienst. Ieder kan er terecht met vragen rond vormen van relationeel geweld. Daarbij is de
VPSG als oecumenische stichting gespecialiseerd in het leggen van verbanden tussen seksueel
geweldtrauma’s en godsdienst- of zingevingtrauma’s. Hiermee richt de VPSG zich op een element
dat vaak ontbreekt in de reguliere hulpverlening.
De VPSG is er voor ieder die hulp nodig heeft 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.
In de eerste plaats biedt de VPSG training en scholing aan professionals en vrijwilligers in de
verschillende kerken om hen te helpen de problematiek van seksueel geweld in samenhang met
geloofsvraagstukken in de kerken aan de orde te stellen en adequate ondersteuning te bieden aan
slachtoffers.
In de tweede plaats biedt de VPSG aan seculiere hulpverleners haar kennis en inzicht in de geloofof zingevingcomponent binnen trauma’s ontstaan door seksueel geweld.
Onder de noemer Praat erover! wil de VPSG openheid over seksueel geweld bevorderen, het
zwijgen van betrokkenen en omstanders doorbreken en adequate hulpverlening voor slachtoffers
bieden.
Het werkterrein van de VPSG beslaat in principe de provincie Noord-Holland.
2010: moed voor morgen ….
Het jaar 2010 stond voor ons allereerst in het teken van ons 25-jarig bestaan. Je kunt zeggen dat
er niets te vieren valt als je als stichting al 25 jaar bezig bent met het hulp bieden aan slachtoffers
van seksueel geweld en dat het er niet naar uitziet dat het op korte termijn anders zal zijn. Met
deze gedachte in het achterhoofd wilden we toch vooral dit jubileum aangrijpen om aandacht te
vragen voor de problematiek van seksueel geweld. Ook wilden we degenen eren die 25 jaar
geleden de VPSG begonnen en hen die het die 25 jaar steeds weer opgepakt en verder gebracht
hebben. Het vraagt passie, doorzettingsvermogen en veel empathie en kracht om met deze
problematiek bezig te zijn en te blijven. Daarnaast heeft de VPSG in die 25 jaar voor velen een
grote steun betekend. Ook in de activiteiten ter gelegenheid van het jubileum kregen we kaartjes
en brieven waarin mensen vertelden hoe het luisterend oor en de deskundige begeleiding hen
geholpen hadden om hun leven voort te zetten. Dat is op zich natuurlijk al een enorme stimulans
om door te gaan en steeds weer te zoeken naar wat in deze tijd nodig is. Wat gebleven is vanaf
het allereerste begin zijn de twee werkterreinen. We willen enerzijds mensen die bezig zijn de
ervaringen met seksueel geweld in hun leven te verwerken helpen en bijstaan. Anderzijds willen
we de mensen er omheen en dan met name professionals en vrijwilligers in kerken informatie
geven over seksueel geweld en hoe om te gaan met het onderwerp en de mensen die het
meegemaakt hebben. 25 jaar geleden noemden we dat al Zorgen voor …. en Zorgen dat … Dat is
niet veranderd. Wat wel is veranderd zijn de manieren waarop, we geven nu veel meer
begeleiding via telefoon en computer in plaats van het gesprek in de spreekkamer. Het
verstrekken van voorlichting en informatie vindt nu veel meer plaats in afgebakende projecten en
er is veel meer aandacht gekomen voor preventie en specifieke deskundigheidsbevordering.
Onze jubileumactiviteiten dit jaar gaven een kijkje in die VPSG-keuken.
3

Wat 2010 ook tekende waren de vele berichten over seksueel misbruik in de kerken, in
kinderdagverblijven en in de jeugdzorg. Nog nooit is seksueel misbruik zo lang en uitvoerig in het
nieuws geweest en het lijkt voorlopig nog niet over te zijn. We hebben aan verschillende kerkelijke
instanties onze hulp aangeboden en werden veel en vaak gevonden door mensen die hun verhaal
kwijt wilden bij een kerk-onafhankelijke instantie. Veelal waren het mensen die misbruik aan den
lijve hadden ervaren, maar ook familieleden van slachtoffers die door de vele berichten nu
eigenlijk pas begrepen wat er met hun familielid aan de hand was geweest. Verder wilden veel
kerkbetrokken mensen hun afkeer, zorg, verdriet en wantrouwen t.a.v. de kerk delen en belden
bezorgde ouders over signalen of voorvallen op scholen en voorzieningen van hun kinderen. Bij elk
nieuw schandaal dat in de openbaarheid kwam piekte het getal van de bezoeken aan onze
website. Voor veel mensen werd 2010 zo een jaar van verdriet en boosheid. Veel diep weggestopt
verdriet en pijn kwamen weer boven en (oude) wonden gingen weer open. Dit is duidelijk terug te
zien in onze cijfers; nog nooit hebben we zoveel incidentele gesprekken ( 1 tot 3 keer per persoon)
gevoerd. In totaal spraken we met 37 verschillende mensen via de e-mail of telefoon.
Zoveel actualiteit maakt het aan de andere kant mogelijk om het onderwerp hoog op de
(kerkelijke) agenda te plaatsen. ‘Praat erover!’ is niet voor niets ons motto. We konden de
actualiteit gebruiken om ons aanbod te doen, om mee te denken over adequate hulp en
antwoorden en konden ons eigen hulpaanbod inzetten.
Zo is 2010 een jaar van terugzien en vooruitkijken, zoals blijkt in dit verslag.
Naar aanleiding van onze jubileumviering verwoordde iemand de VPSG zo:
VPSG
Zoeken naar een plek
waar gister mag zijn.
Waar moed voor morgen
wordt gevonden.
Een plek
om vandaag
even thuis te zijn.
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Hulp bij de verwerking van seksueel geweld
Wat houdt die verwerking in? De counselors beschrijven hun aanbod in een folder als volgt:
Vrij bewegen
tussen herinnering en toekomst
geeft ruimte om te leven.

Tot spreken word je hier gehoord
tot nieuwe levenskracht
Je staat misschien op een kruispunt in je leven, waarbij je er niet aan ontkomt om ook
achterom te kijken. Pijn, rouw, eenzaamheid en woede leken je levensweg te bepalen
door doorgemaakte ervaringen met seksueel misbruik of andere vormen van relationeel
geweld.

Ervaring eerder nooit verwoord
wordt aan het licht gebracht
Nu zoek je een ander perspectief, andere spirituele of levensbeschouwelijke inspiratie, een
hoopvolle toekomst. Samen met jou willen de counselors van de VPSG zoeken naar een
nieuwe levensoriëntatie.

Wij zoeken samen woord voor woord
de taal die ons bevrijdt
Doe het maar; durf het maar; stap in de ruimte van het leven.
De stap zetten om met je verhaal naar buiten te komen is een bijzonder moeilijke. Vaak rust er
veel dreiging en schaamte op openbaarmaking. Vaak is het ook een verhaal dat al in veel
eenzaamheid en donkerte gedragen is; dan hang je die vuile was niet zo maar buiten. Mensen die
bij ons komen zeggen achteraf dat het over de drempel gaan en het verhaal vertellen een van de
moeilijkste beslissingen in hun leven is geweest.
Als de stroom woorden dan begint te komen is er vaak geen houden meer aan. De counselors
moeten soms de zeilen bij zetten om te zorgen dat mensen niet ten onder gaan in de zee van
verdriet, boosheid, schuldgevoel en schaamte.
In 2010 waren er 19 nieuwe mensen met wie we nu regelmatig contact onderhouden; dit gebeurt
via de telefoon of e-mail of ze komen naar Haarlem. Dit is beduidend meer dan vorige jaren.
In maart hebben we naar aanleiding van de vele publiciteit over seksueel misbruik in de kerk
besloten een zogenaamde Google add te plaatsen. De advertentietekst: Een luisterend oor nodig?
Seksueel misbruik: Praat erover! Stichting VPSG: hulp en goede raad. www.vpsg.nl komt op het
beeldscherm bij zoekwoorden rond misbruik, seksueel geweld, kindermishandeling etc. Het is een
goede mogelijkheid om ons aanbod onder de ogen te brengen. Veel mensen die bellen of mailen
hebben de advertentie gezien.
In totaal waren er in 2010 negenendertig hulpvragers met wie we regelmatig contact hadden:
vijfendertig vrouwen en vier mannen. De gesprekken werden grotendeels gevoerd door de
pastorale counselors Marthe Link en Maddy de Bruin.
Een aantal contacten werden afgesloten in de loop van het jaar.
De grote aandacht voor misbruik in de media brachten ons veel meer incidentele contacten dan
normaal. In totaal waren dat er in 2010 zevenendertig. Ter vergelijking in 2009 hadden we er zes,
in 2008 vier. Twaalf (zes vrouwen, zes mannen) van de zevenendertig bellers hebben direct te
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maken gehad met misbruik in de Rooms-Katholieke kerk en reageerden op de berichtgeving rond
Hulp en Recht en de Commissie Deetman. De meeste mensen wilden hun verhaal kwijt, vroegen
hulp om een afweging te maken of ze zich zouden melden als slachtoffer of niet; voor een enkeling
verzorgden we de melding bij de commissie Deetman en anderen werden naar de commissie
verwezen. Veel van onze eigen pastoranten hadden last van alle media-aandacht. Het rakelde veel
emoties weer op. Velen gaven aan hoe ze delen van hun eigen proces van openbaarmaking en de
reacties daarop weer beleefden.
Omdat we in alle gemeentegidsen in Noord-Holland staan in de rubriek hulporganisaties worden
we nogal eens gebeld voor andersoortige problematiek. Vaak kunnen we de bellers aan een goed
adres en telefoonnummer helpen.

PASTORALE GESPREKKEN IN KAART GEBRACHT

Jaar

in
per
Totaal Aantal
Haarlem telefoon
personen
of elders of emet
mail
regelmatig
contact

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

168
244
283
289
411
268
264
316
420
414
287

237
238
267
363
233
157
171
173
172
108
65

405
482
550
652
644
425
435
489
592
522
352

39
38
41
38
35
27
30
32
35
31
30

Vrouw/Man Incidenteel
contacten
(1-3 keer
p.p)
Aantal
personen
35/4
37
36/2
6
39/2
4
35/3
7
31/4
24/3
28/2
31/1
35/0
31/0
30/0

Hier is duidelijk te zien dat de gesprekken in de spreekkamer dit jaar veel minder waren..
Het aantal mensen dat hulp vraagt blijft per jaar ongeveer gelijk. Dit aantal kunnen we aan zonder
wachtlijsten en met twee counselors die zo’n achttien uur per week beschikbaar zijn voor
begeleiding. We zien dat de computer een medium is waar veel slachtoffers gebruik van maken,
op zoek naar informatie, contact en hulp. We verwachten in de toekomst steeds meer virtuele
counseling te doen. Het wordt ervaren als laagdrempelig en veilig. Voor counselors is het
ingewikkeld om mensen goed te begeleiden zonder ‘plaatje’ erbij. Ook zit er een kostenvraag bij.
Mensen die bij ons gesprekken komen voeren betalen naar draagkracht een bijdrage. Betalen voor
e-mail consulten is geen haalbare zaak en lijkt in strijd met het soort contact. Als steeds meer van
onze tijd gaat zitten in kosteloze e-mail consulten moeten we gaan zoeken naar fondsen die
dergelijke hulp mede willen financieren. Dankzij een bijdrage voor individueel pastoraat van
stichting ISCC hadden we dit jaar hier geen problemen mee.
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De verdeling in leeftijdscategorieën ziet er als volgt uit:

Leeftijd 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
< 35 5
35-45 3

4
10

4
11

7
7

45-55 10

11

13

55-65 16

10

65-75 3
> 75

2

Totaal 39

2
8

1
5

5
7

5
10

7
7

6
10

6
11

16 14

15

10

9

9

5

5

9

4

8

1

3

2

3

6

4

2

2

2

1

2

2

3

6

4

3

1

2

2

2

3

3

3

3

-

1

38

41

38 35

27

30

32

35

31

30

Oecumenisch werken is vanaf het ontstaan van de VPSG een belangrijk uitgangspunt geweest. Het
feit dat wij oog hebben voor zingevingsvragen (breed geformuleerd) of geloofsdilemma’s is vaak
de reden voor mensen om naar de VPSG te komen. Dat wij niet van één kerk zijn wekt vertrouwen
bij mensen. Wel zoeken zij bewust iemand die de geloofstaal wel kan begrijpen en spreken. Soms
wordt door verwezen naar meer specifieke, reformatorische of evangelicale hulp.

2010 2009 2008
Rooms-katholieke Kerk 14 14 12
Protestantse Kerk in
15 10 15
Nederland
Oud-/Vrijgemaakt/
2
3
3
Christelijk
Gereformeerd
Niet (meer) kerkelijk 6
4
4
gebonden
Overig
2
7
7

2007 2006 2005 2004 2003
7
10
9
7
12
14
9
10
19
14
4

2

1

1

1

7

6

3

2

4

6

8

4

1

1

Naast de betrokkenheid bij elk individu worden de counselors ook gevraagd voor advies en
overleg met hulpverleners zoals psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkenden. Ook
worden gesprekken gevoerd met familieleden.
Een aantal keren werd telefonisch advies gegeven aan een pastor die in zijn/haar gemeente te
maken had met seksueel misbruik. Het gaat dan altijd om lastige situaties waarin het kan helpen
om als buitenstaander die weet heeft van de patronen de goede vragen te stellen en dilemma’s te
verhelderen.
We voerden een gesprek met leden van de vertrouwenscommissie Seksueel misbruik van het
Bisdom Haarlem over taakopvatting, communicatie en hulpaanbod. Contact met de Commissie
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Deetman zorgde ervoor dat het aanbod van de VPSG werd opgenomen in de verwijsgids van de
commissie. Daarnaast gaven we desgevraagd in een aantal interviews (Schepper&Co radio, Opzij,
VolZin) onze mening over het thema misbruik in de kerken.
Maddy de Bruin ging samen met bestuurslid Theo van Driel voor in een themadienst over seksueel
geweld. Hierin stond het misbruik in de kerk centraal naar aanleiding van het Bijbelverhaal over de
Goede Herder. Voorafgaand aan de viering was een interview te lezen met beide voorgangers in
het Noord-Hollands Dagblad.
Als het mogelijk en nuttig is werken we mee aan werkstukken van scholieren en studenten. In
2010 gaven we o.a. informatie over gender-specifieke hulpverlening en zwangerschap na seksueel
geweld.

Netwerken, workshops, lezingen en vertegenwoordigingen
Het is voor een kleine organisatie als de onze niet mogelijk om op alle uitnodigingen in te gaan.
Binnen de mogelijkheden van tijd en energie proberen we de contacten te onderhouden.
Maddy de Bruin bezocht een bijeenkomst van het Bisdom Haarlem rond jongeren en seksualiteit.
Zij ging ook naar de dag van de Oecumenische Vrouwensynode (OVS) in Deventer.
Jeannette Deenik-Moolhuizen bezocht het symposium ter ere van de negentigste verjaardag van
Catharina Halkes (gewaardeerd lid van ons comité van aanbeveling).
Marthe Link en Gezien van der Leest gaven een workshop over seksueel geweld in het Graalhuis in
Utrecht.
Jeannette Deenik-Moolhuizen hield een lezing over seksueel geweld voor het Beraad van kerken in
Almere. Ook was zij aanwezig bij bijeenkomsten van een OVS-groep in Amsterdam Zuidoost, die
regelmatig (huiselijk) geweld bespreekt.
Maddy de Bruin is onze vertegenwoordigster in de VSK (Vereniging tegen Seksuele
Kindermishandeling), een platform van zelfhulp- en belangen-organisaties betreffende seksueel
geweld. Zij bezoekt de platformbijeenkomsten en brengt daar onze specifieke invalshoek in.
Marthe Link is al heel lang vanuit haar expertise als pastoraal counselor lid van de
klachtencommissie van de Sint Josephstichting der Zusters Ursulinen van Bergen.

Projecten
Afronding project Dwars-liggen
In de afgelopen drie jaar liep het project ‘Dwarsliggen. Speurtocht naar heilzame seksualiteit’.
Jeannette Deenik-Moolhuizen heeft deze kar getrokken. Als project is dit eind 2009 geëindigd,
maar de thematiek blijft op onze agenda. Als er één ding tijdens de afgelopen jaren duidelijk is
geworden, dan is het wel hoeveel schroom er is om over seksualiteit te praten. Gelukkig werd
daarmee wel ervaring opgedaan. Mede op basis van die ervaringen hebben we materiaal gemaakt
zodat groepen daarmee ook zelfstandig aan het werk kunnen gaan. Maar de medewerksters van
de VPSG blijven natuurlijk beschikbaar om ter plaatse zaken rond seksualiteit ter sprake te
brengen.
Voorjaar 2010 brachten we het boekje uit met de titel: ‘Seksualiteit: praat erover! Lichamelijkheid
en seksualiteit ter sprake brengen in de kerken’. Het boekje bevat overzichtsartikelen, persoonlijke
verhalen en werkmethoden. Counselor Maddy de Bruin werkte samen met Jeannette DeenikMoolhuizen aan het schrijven van het boekje.
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Studiemiddag: Seksualiteit, praat erover! Hoe brengen we lichamelijkheid en seksualiteit ter
sprake in de kerken?
Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, organiseerden we een studiemiddag rond het boekje.
Het eerste onderdeel was: Taal en taboe. Wat maakt het zo ingewikkeld om over seksualiteit te
praten? Waarom hebben we daar zo veel moeite mee? Voor seksuologen is praten dagelijkse kost,
hoe hebben zij dat geleerd? De inleiding werd gehouden door mevrouw drs. H. van Herwerden,
seksuologe. Jarenlang gaf zij onderwijs aan medische studenten en huisartsen aan de VU te
Amsterdam.
Daarna volgden een aantal presentaties door en gesprek met mensen uit de praktijk. Ervaren
pastores en docenten: ds. Joop Bos, predikant in gemeente en huis van bewaring; mevrouw drs.
Jos van Steen, Rooms-katholiek basispastor in Wormer; mevrouw Anne-Marieke Codée-Breugem,
coördinator Kind en Jeugdige bij de Christelijke Hogeschool Ede en cursusleider lichamelijkheid en
seksualiteit in kerken, vertelden hoe zij in hun praktijk seksualiteit ter sprake hebben gebracht.
Ieder van hen gaf daarna een workshop. Ook kon er meteen worden geoefend met de
werkvormen uit het nieuwe VPSG-boekje.
Er waren over de zestig aanwezigen. Bij de uitgang kreeg ieder een rugzakje met het nieuwe
boekje en ander materiaal mee.
Voorafgaand aan de studiemiddag gaven Jeannette Deenik-Moolhuizen en bestuurslid Agaath van
den Hogen een interview aan het Noordhollands Dagblad. Over de studiemiddag verscheen een
artikel in de Nieuwsbrief van de OVS (Oecumenische Vrouwen Synode).
Als uitvloeisel van de studiemiddag kwam prof. L. Koffeman praten met de medewerksters van de
VPSG over de ervaringen in het project met het spreken over seksualiteit in de kerken. In het
kader van een herbezinning over seksualiteit en homoseksualiteit, gekoppeld aan het zegenen van
niet-huwelijkse relaties, heeft de synode van de PKN eind 2009 besloten het Expertisecentrum van
deze kerk opdracht te geven om een handreiking voor gesprek in de gemeenten te maken. Het
Expertisecentrum organiseerde ter voorbereiding een expertmeeting waarvoor ook de VPSG werd
uitgenodigd. Jeannette Deenik-Moolhuizen nam deel aan deze bijeenkomst. Ter plekke werd
reclame gemaakt voor ons boekje over seksualiteit. De handreiking is nog niet verschenen.

Project PR
Van Stichting Ziekenverpleging in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente kregen we geld voor
advies rond PR om onze boodschap zo aansprekend mogelijk te brengen en voor informatie over
de mogelijkheden van gebruik van nieuwe media. Daarnaast wilden we nieuw materiaal
ontwikkelen zoals informatiefolders en uitdeelmateriaal. We hebben het geld kunnen besteden
aan adviezen van een grafisch adviesbureau over logo en huisstijl en van een
communicatieadviseur over de vormgeving en inhoud van onze folder. Op basis van deze adviezen
is een nieuwe folder en poster gemaakt die er aansprekend en eigentijds uitzien. Meer inzicht in
het gebruik van nieuwe media en het ontwikkelen van kort informatief materiaal blijven op ons
verlanglijstje staan.
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Jubileum-activiteiten
De viering van ons 25-jarig jubileum zou je ons project voor 2010 kunnen noemen. We wilden het
jubileum aangrijpen om achterom te kijken: Waar komen we vandaan? En vooruit te zien: Hoe
gaan we verder? Elke keer is het een uitdaging om een zwaar en beladen onderwerp als seksueel
geweld onder de aandacht te brengen. Hoe hebben we dat gedaan en hoe kunnen we dat blijven
doen? Met bestuur en medewerksters maakten we rond die vragen plannen voor een aantal
activiteiten.
Voor de expertmeeting nodigden we (oud-) bestuursleden, (oud-) medewerksters, leden van het
comité van aanbeveling en (oud-) leden van de commissie financiën en fondswerving uit om met
ons van gedachten te wisselen. De huidige bestuursleden en medewerksters van de VPSG
formuleerden de volgende vragen aan haar ‘voorgang-st-ers’:
- Is de VPSG geworden wat u ervan verwachtte?
- In hoeverre ziet u het elan en de ambities van het eerste uur terug? Wat zou u anders willen?
Ter illustratie werden de doelstellingen zoals geformuleerd in 1988, 1996 en 2009 meegenomen.
Het geheel stond in het teken van uitdagingen en kansen ten aanzien van het specifieke aanbod
van de VPSG in de toekomst. Twintig mensen bogen zich een middag over die vragen. Het werd
een geanimeerd gesprek met elkaar en in groepen.
Een samenvatting in de woorden van bestuurslid Ernst Meyknecht:
“De VPSG heeft veel te bieden aan ervaring, inzicht, deskundigheid en netwerken. Dat
vruchtbaar te maken voor een jongere generatie is de grootste opgave. Temeer omdat
juist zij die religieuze bedding missen die voor ons zo vanzelfsprekend is. Maar dat is nu
ook juist wat de VPSG zo bijzonder maakt. Is de ziel immers niet ook een deel van onze
intimiteit? Kleine stapjes vragen om duidelijke keuzes. Keuzes in doelgroepen, keuzes in
methoden. Maar kleiner wil niet zeggen bescheidener. Wij zullen harder moeten roepen en
duidelijker. Dit is wie wij zijn, dit is wat wij willen en dit is wat wij te bieden hebben.
Betrokken mensen, gelovend in een droom, staande in een traditie en deskundig in
nabijheid als je geschonden bent in het meest intieme van je lichaam, … en je ziel!”
Wensplein voor vrede 26 juni 2010
In de maanden mei en juni werd in de Muiderkerk aan de Linnaeusstraat in Amsterdam een
speciale uitgangscollecte gehouden voor de VPSG. Hieraan was het idee gekoppeld om dan ook op
een zaterdagmiddag de kerk open te stellen zodat ook buurtbewoners kennis konden maken met
het werk van de VPSG. En dit gekoppeld aan een speciaal kunstwerk gericht op vrede dat de
Muiderkerkgemeente heeft laten maken na de moord op Theo van Gogh, ook in de
Linnaeusstraat. De kerk wil bijdragen aan vrede in de buurt en ver weg en gaat daarover in
gesprek met buurtbewoners. Dit kunstwerk stelt een ketting met kleurige kralen voor. De kralen
zijn cassettes waarin allerlei, onder andere in kerken, scholen en moskeeën verzamelde,
vredeswensen zijn opgenomen. Wie wil kan zelf wensen toevoegen.
Op een zonnige zaterdag zetten we tafels buiten met allerlei informatie, hingen aansporende
teksten in de bomen en aan lantarenpalen, en richtten de kerk in met zitjes, een tafel met
verkoopspullen, koffie en thee en billboards met poëzie. We hadden allerlei activiteiten
voorbereid. In elk geval werden voorbijgangers aangesproken voor een gesprekje over seksueel
geweld. Bovendien werden ze uitgedaagd om een wens te schrijven en die aan het kunstwerk te
bevestigen. Het liefst een wens die met geweld in huis/vrede in huis, seksueel misbruik of het
ophouden daarvan te maken had. Het was moeilijk om mensen de kerk binnen te krijgen, maar
buiten in gesprek gaan lukte wel en ook het schrijven van wensen. Twee van die wensen:
 Ik wens iedereen een heel gelukkig leven zonder GEWELD!!!
 Ik wens liefde en respect voor elkaar. Laten we samenleven in vrede. Stop mishandeling.
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Vieringen
Bestuursleden en medewerksters gingen door het jaar heen voor in vieringen. In de vieringen
kwam het actuele thema van seksueel misbruik in de kerken en de gevolgen daarvan en het werk
van de VPSG aan de orde. Zoals al gezegd gingen Theo van Driel en Maddy de Bruin voor in een
themaviering in Hoorn over de Goede Herder. Jeannette Deenik-Moolhuizen ging voor in
Amsterdam en preekte over de tekst: Leid ons niet in bekoring. Theo van Driel ging ook voor in
Oosterblokker. Op 7 november werd tot slot de oecumenische viering ter gelegenheid van het 25jarig jubileum gehouden in de Groenmarktkerk in Haarlem. Een voorbereidingsteam van Lien
Kenselaar, Theo van Driel, Maddy de Bruin en Ria Weener-Haakma zette het werk van de VPSG in
de schijnwerpers onder de titel: Pleisterplaats voor spoorzoekers. De viering werd zeer goed
bezocht en was indrukwekkend. Een paar impressies van een deelneemster:
“De dienst begon met het zingen van ‘zomaar een dak boven wat hoofden’. Zomaar een
dak boven zomaar wat hoofden in deze kerk, wat is het goed om samen te zijn en zo 25
jaar VPSG te vieren. Zomaar een dak boven zomaar wat hoofden, zoals de ruimte van de
VPSG wil zijn, hoofden waarin zoveel chaos kan zijn en waar medewerkers ruimte in
scheppen door gewoonweg te luisteren, er te zijn. (…) Daarna werden kaarsen
aangestoken, een moment dat mij ook intens ontroerde. Licht om onder ogen te zien, wat
kan dat moeilijk zijn. Licht om aan het licht te brengen, daar is ook zoveel moed voor
nodig, de VPSG is daarin een hartverwarmend licht. Licht om duisternis van geweld te
doorbreken, er is nog zoveel Licht nodig. Licht om ons hart te verwarmen, de wereld kan
zo koud zijn. Met het zingen van ‘Als alles donker is’ werd het aansteken van de kaarsen
bekrachtigd. (…)
Tot slot zongen we ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.’
Ik kende het lied niet, de ballingschap wel en het dromen ook… verlangen om ooit eens
een God van Liefde te mogen leren kennen, om ooit eens de angst van het verleden ook
echt verleden te laten zijn, verlangen om het zo beschadigde kind in mij te kunnen
troosten, te koesteren, lief te hebben. Op die zo eindeloze weg door de woestijn is het goed
om de oase van de VPSG te mogen kennen, er nooit tevergeefs een beroep op te doen.
25 jaar VPSG, ja goed om dat met elkaar te vieren, al is het met tranen in het hart. Maar
juist die tranen krijgen stem bij de VPSG en dat is om te vieren.”
Symposium
Op 25 november - de VN heeft die dag uitgeroepen tot Internationale Dag tegen geweld tegen
vrouwen - hielden we ons jubileumsymposium. We gaven het de titel: ‘Elkaar tot spreken horen’,
naar het gedicht van Lies Thielens, omdat we dát dóen in het werk van de VPSG: horen opdat er
gesproken kan worden. Maar ook spreken over dat wat gehoord wordt: pastoraal en profetisch. In
een volle zaal kwamen een viertal spreeksters (v/m) aan het woord: prof. dr. Erik Borgman is
hoogleraar systematische theologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij doet onderzoek naar het
grensvlak van religie en hedendaagse cultuur en becommentarieert de actualiteit in diverse
media. Hij sprak over seksueel geweld in de kerken.
Drs. Marijke Baljon werkt als vrijgevestigd klinisch psycholoog-psychotherapeut. Ze heeft een
dagbehandelingprogramma ontwikkeld voor in hun jeugd misbruikte mannen binnen het TRTC
(Topreferent traumacentrum), onderdeel van GGZ Drenthe te Assen. Haar onderwerp was
mannen als slachtoffer van seksueel geweld.
Jagoda Paukovic is Senior Policy Advisor bij Justitia et Pax Nederland. Haar werk omvat de
problematiek van seksueel geweld in de D.R. Congo en het thema van diversiteit en sociale
cohesie in Centraal en Oost-Europa. Haar toespraak ging over het geweld tegen vrouwen in Congo
en het met de VPSG ontwikkelde handboek als hulpmiddel bij de verwerking van seksueel geweld.
Tussen de lezingen door hielden medewerksters van de VPSG korte interviewpresentaties over het
werk van de VPSG in 25 jaar. Het publiek kon in gesprek gaan met de sprekers en de VPSG; hier
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werd uitgebreid gebruik van gemaakt.
Drs. Anoushka Boet, werkzaam als adviseur bij MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke
ontwikkeling, afdeling Aanpak Seksueel en Huiselijk Geweld sloot het lezingengedeelte af met een
historisch verhaal over ontwikkelingen en veranderingen in de omgang met en het denken over
seksueel geweld.
Tot slot zong de Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen het ‘Gezongen monument.
Geweld tegen vrouwen herdacht’. Dit zijn gregoriaanse gezangen afgewisseld met hedendaagse
teksten over het geweld tegen vrouwen.
In de extra VPSG Nieuwsbrief verscheen een uitgebreid verslag over het symposium.
Benefietconcert en maaltijd
Als sluitstuk van het jubileumjaar was er het concert met het Aioloskwartet. In de mooie
Adelbertuskerk gaven vier vrouwen een prachtig fluitconcert. Aansluitend kon gegeten worden op
de nieuwe locatie van Vincent’s Eethuis. Hoewel er wat minder mensen waren dan voorgaande
jaren was de sfeer zeer goed en het eten ouderwets lekker.

2. Bestuur, medewerksters en organisatie
Het bestuur bestond in 2010 uit Theo van Driel, voorzitter, Govert Jeronimus, penningmeester,
Agaath van den Hogen en Niny van Oerle-van der Horst. In de loop van het jaar namen we
afscheid van Stan Baars en kwam Ernst Meyknecht het bestuur versterken. Ernst werkt voor de
Diocesane Caritas van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en voelt zich betrokken op het werk van
de VPSG.
Het bestuur kwam zes keer bijeen en besteedde tijd aan strategiebepaling ten aanzien van de
berichtgeving over seksueel misbruik in de kerken en de positie en bijdrage van de VPSG hierbij,
financiën, de inhoud van de nieuwe folder en poster, de ontwikkeling van nieuwe projecten en
personeelszaken. Op de jaarvergadering werd het jaarverslag 2009 inhoudelijk besproken en
vragen en gedachten geformuleerd voor de op handen zijnde expertmeeting, waar de
bestuurleden ook aanwezig waren. Verder verleenden zij hand en spandiensten bij de diverse
jubileumactiviteiten.
Met de medewerksters werden functioneringsgesprekken gevoerd en de contracten bijgewerkt.
Het medewerkstersteam bestond uit: Marthe Link, Maddy de Bruin, Jeannette Deenik-Moolhuizen
en Gezien van der Leest. Marthe en Maddy voeren de pastorale gesprekken waarbij de zeer
ervaren Marthe nieuwkomer Maddy helpt en superviseert. Maddy schreef mee aan ons boekje
over seksualiteit en neemt haar ervaring als pleegmoeder en trainster in de pleegzorg mee.
Jeannette rondde haar project Dwars-liggen af met de publicatie van het boekje en de uitvoering
van de studiemiddag. Verder deed ze veel organisatorisch en uitvoerend werk in alle
jubileumactiviteiten.
Gezien hield te midden van alle extra drukte oog op het kompas en zorgde ervoor dat alles op tijd
klaar was. Zij organiseerde het symposium, deed de PR en zorgde voor fondswerving. 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 veel aandacht aan de zorg voor onze pastoranten en onze eigen draagkracht daarbij.
Ook evalueren we zorgvuldig onze publieke optredens om ervan te leren en goed te voelen waar
de mogelijkheden voor de VPSG liggen.
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In het kader van deskundigheidsbevordering gingen Maddy en Marthe samen naar een cursus
over meditatie en autobiografisch schrijven. Het was voor henzelf een goede voedingsbron maar
gaf ook weer aanknopingspunten voor het pastorale werk.
Maddy volgde een cursus over existentiële zielszorg.
Door het jaar heen werden extra mailings gedaan om donateurs en andere belangstellenden op de
hoogte te brengen van de jubileumactiviteiten.
De website is een belangrijk medium om mensen buiten de vaste kring te informeren. Zeker sinds
we de advertentie op Google hebben wordt onze website meer bezocht en er wordt ook veel
materiaal besteld. Er is nog veel te verbeteren aan de website maar door tijdgebrek is dat er nog
niet van gekomen.
Op alle bijeenkomsten deelden we onze nieuwe materialen uit zoals het boekje over seksualiteit,
de nieuwe folder en de nieuwe poster.

Maart 2011,
Gezien van der Leest, coördinator
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3. Financiën
Inkomsten
Diakonie PKN
RK instellingen
fondsen/instellingen
Donateurs
Incidentele giften
Bijdragen pastoranten
Rente
Lezingen/workshops
Sponsoractiviteiten
Doorberekende kosten
Project Weet wat er
speelt
Project Levenslessen
Eenmalige bijdragen

2009
2009
2010
2010
2011
2011
begroting
werkelijk
begroting
werkelijk begroting werkelijk
€ 12.008
€ 12.000
€ 7.743
€ 10.000
€ 12.000
€ 3.820
€ 4.000 € 14.500
€ 10.000
€ 6.500
€ 15.000
€ 15.000 € 13.850
€ 13.500
€ 10.000
€
10.197
€
12.000
€ 12.538
€ 10.000
€ 13.000
€ 3.510
€ 3.500
€ 1.889
€ 3.500
€ 1.000
€ 3.275
€ 3.000
€ 1.570
€ 1.500
€ 2.500
€
2.141
€
2.500
€ 2.073
€ 1.500
€ 2.000
€ 580
€ 1.000
€ 1.359
€ 1.000
€ 1.500
€ 2.397
€ 2.000
€ 4.250
€ 2.500
€ 2.000
€
2.430
€
2.500
€
827
€ 4.000
€ 3.500

€ 9.811

€ 21.500
€ 10.000
€0

€ 57.500 € 70.410

€0
€ 89.000

€ 1.135

Saldo
Totaal

Uitgaven
Salaris coördinator
Pastoraat
Scholing/supervisie
Reiskosten
Huur
Administratiekosten
Organisatiekosten
Bestuurskosten
Materiaalkosten
Publiciteit
t.l.v
fondsen/voorziening
Onvoorzien
Project Weet wat ..
Project Levenslessen
Onvoorzien
TOTAAL

€ 54.000

€ 56.493

2009
2009
2010
2010
2011
begroting
werkelijk
begroting
werkelijk begroting
€ 17.150
€ 19.000 € 18.253
€ 19.000
€ 16.000
€ 19.780
€ 20.000 € 24.557
€ 20.000
€ 20.000
€
1.457
€
2.000
€
655
€ 1.500
€ 2.000
€
2.326
€
3.000
€ 3.239
€ 2.000
€ 2.000
€ 5.603
€ 6.000
€ 5.637
€ 5.600
€ 6.000
€
1.100
€
1.200
€
1.100
€ 1.100
€ 1.200
€
3.646
€
4.000
€ 3.842
€ 4.000
€ 4.000
€ 597
€ 800
€ 373
€ 800
€ 1.000
€
485
€
600
€
1.226
€
1.000
€ 1.000
€ 1.973
€ 2.000
€ 4.532
€ 2.000
€ 2.000
€ 3.000

€0

€0
€ 500

€ 676

€ 500

€ 11.811
€ 362

€ 55.700

€ 57.793

€ 59.100

€0
€ 75.587

2011

€0
€ 500
€ 21.500
€ 10.000
€0
€ 89.000
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Begroting 2011 en begroting projecten 2011
Begroting 2011
Inkomsten

begroting

Uitgaven

Diakonie PKN
RK instellingen
fondsen/instellingen
Donateurs
Incidentele giften
Bijdragen pastoranten
Rente
Lezingen/workshops
Sponsoractiviteiten
Doorberekende
kosten
Project Weet wat er
speelt

€ 10.000
€ 10.000
€ 13.500
€ 10.000
€ 3.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.000
€ 2.500

Salaris coördinator
Pastoraat
Scholing/supervisie
Reiskosten
Huur
Administratiekosten
Organisatiekosten
Bestuurskosten
Materiaalkosten
Publiciteit

€ 4.000

Reservering project

Project Levenslessen
Overige kosten

€ 10.000
€0

Totaal

€ 89.000

€ 21.500

Onvoorzien
Project Weet wat er
speelt
Project Levenslessen
Onvoorzien
TOTAAL

begroting
€ 19.000
€ 20.000
€ 1.500
€ 2.000
€ 5.600
€ 1.100
€ 4.000
€ 800
€ 1.000
€ 2.000
€0
€ 500
€ 21.500
€ 10.000
€0
€ 89.000

Projecten

Project Weet wat
er speelt

Project Levenslessen

Uitgaven

Uitgaven

2011
Begroting
Personeelskosten € 12.000
Externe project
kosten
€ 3.500
Reiskosten
€ 1.000
Organisatiekosten
€ 1.500
Materiaalkosten
€ 1.250
Publicaties en PR
€ 1.500
Website
€ 250
Onvoorzien
€ 500
Totaal

€ 21.500

Personeelskosten
Externe project kosten
Reiskosten
Organisatiekosten
Materiaalkosten
Publicaties en PR
Website
Onvoorzien
Totaal

2011
Begroting
€ 5.500
€ 1.400
€ 1.000
€ 500
€ 500
€ 500
€ 100
€ 500
€ 10.000
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Toelichting op de financiën
2010 was ons jubileumjaar, 25 jaar VPSG, en veel energie is besteed aan het welslagen van onze
activiteiten. Onze inspanning voor de werving van fondsen voor dit jubileum bracht € 2811,= op.
Met de reservering van € 7000,= hebben we slechts een nadelig saldo van € 255,=. Gelukkig bleven
de vaste fondsen ons werk sponsoren voor een bedrag van € 23.850,=. Een aantal congregaties
hebben ons ook dit jaar weer gesteund. Daar zijn we heel blij mee. De overige inkomsten van
diaconieën en pastoranten bleven echter achter bij de begroting.
Het project Dwarsliggen is afgerond en financieel verwerkt. De twee nieuwe projecten zijn in de
begroting van 2011 opgenomen als project ‘Weet wat er speelt’ en project ‘Levenslessen – op
zoek naar waarde in intimiteit, relaties en seksualiteit’. Voor deze beide projecten is de
fondswerving gestart.
De VPSG heeft het ANBI keurmerk (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aan de
VPSG aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en we zullen dit in de fondswerving duidelijk
gaan aangeven.
Onze kantoorruimte aan de Nieuwe Groenmarkt voldoet uitstekend; de ruimten zijn vooral op
dinsdag en woensdag door onze coördinator en de counselors volop in gebruik. De salariskosten
voor onze medewerkers is dan ook de grootste lastenpost, die voor € 40.261,= staat geboekt.
Daarnaast zijn een aantal werkuren geboekt op kosten pastoraat en de jubileum voorbereidingen.
Er zijn fondsen die daarvoor geoormerkt geld hebben gegeven.
In de begroting is aangegeven dat voor 2011 € 55.000,= nodig is om aan onze verplichtingen te
kunnen voldoen. Dat zal extra inspanning vergen om de nodige fondsen bijeen te krijgen.
Ook dit jaar organiseerden we weer een sponsordiner en een benefietconcert. De locatie is niet
meer aan de Nieuwe Groenmarkt maar bij de nieuwe huisvesting van Vincent’s Eethuis in
Haarlem-Noord. De kok zorgde opnieuw voor een fantastisch diner en het concert werd door het
Aïoloskwartet in de Adelbertuskerk ook aan de Rijksstraatweg gehouden. De uitvoering was
magnifiek, tevens waren de parochianen uitgenodigd om naar de prachtige muziek te komen
luisteren. Dit heeft netto € 1835,= opgebracht.
We hebben al met al een druk jaar achter de rug en zullen ons weer op onze kerntaak gaan
richten, naast de twee projecten. We zijn een kleine organisatie en hebben alles goed op orde en
beperken onze organisatiekosten dan ook tot een minimum.
De kosten van publiciteit zijn door het drukken van de nieuwe folder hoger uitgevallen dan
begroot. Door een bijdrage van een fonds zijn deze kosten toch weer gedekt. Door de voorziening
renovatie kantoor af te bouwen is het nadelig saldo van € 5177,= op de algemene reserve slechts
met € 2502,= verminderd.
Mar Blonk is al vanaf het begin van de VPSG onze boekhouder op vrijwillige basis. Boekhouden en
de VPSG zijn twee van zijn passies.
We zijn hem dan ook dank verschuldigd en spreken onze waardering uit voor het nauwgezet en
gedetailleerd vastleggen van alle inkomsten en uitgaven.
De boekhouding werd goedgekeurd door de kascommissie in de personen van Joop Bos en Carin
Molenkamp.
We zijn dan ook ontzettend dankbaar voor ieder die een bijdrage leverde zowel financieel als met
menskracht en kijken met goede moed naar het jaar dat weer voor ons ligt.
Februari 2011
Govert Jeronimus, penningmeester VPSG
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4. Comité van aanbeveling
Drs. Ineke Bakker, directeur Oikos
Prof. dr. Riet Bons-Storm, em. hoogleraar Vrouwenstudies, R.U. Groningen
Dr. Jurjen Beumer, stadspredikant van Stem in de Stad Haarlem
Drs. Bram Grandia, pastor verbonden aan het IKON-pastoraat
Mgr. Gé Geukers, oud-Vicaris Generaal van het Bisdom Haarlem
Prof. dr. Catharina J.M.Halkes, em. hoogleraar Feministische Theologie, Universiteit van Nijmegen
Dr. Jan Hendriks, voormalig universitair hoofddocent Praktische Theologie, V.U. Amsterdam
Mw. Donne Schmaal, beleidssecretaris van het bestuur van de Congregatie van de Zusters van de
Goede Herder, medeoprichtster VPSG
Drs. Wies Stael-Merkx, voormalig coördinator van het Katholieke Bureau voor Seksualiteit en
Relatievorming, begeleidster van activiteiten op het gebied van godsdienst en seksueel geweld
Ds. Judith van der Werf, pastor verbonden aan het IKON-pastoraat

Foto verslag van het VPSG symposium op 25 november 2010

Erik Borgman

Marijke Baljon

Jeannette Deenik-Moolhuizen en Ria
Weener-Haakma over het werken van
de VPSG in projecten

Jagoda Paucovic

In gesprek met Marthe Link en Maddy
de Bruin, counselors van de VPSG

In gesprek met Erik Borgman
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Een volle zaal

Anoushka Boet

In gesprek met Marijke Baljon

Optreden Schola Cantorum Karolus Magnus
in de Doopsgezinde Kerk

In gesprek met Jagoda Paucovic

Marthe Link en Jeannette Deenik-Moolhuizen
over het pastoraat van de VPSG
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