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Steun de VPSG! Benefiet concert en buffet 12 mei 2012. 
Elk jaar organiseren we een Benefiet om geld op te halen voor ons werk. De VPSG ontvangt 

geen subsidie en kan alleen bestaan dankzij een trouwe groep donateurs en giften van 

kerkelijke groeperingen en fondsen. Meer info aan het eind van deze Nieuwsbrief. 

 

Uitbehandeld, afgeschreven, niets meer waard, mislukt, gefaald. 

‘Fijn dat u me te woord wilt staan. Ik ben uitbehandeld, ze kunnen niets meer voor me doen’. 

Meer dan eens vertellen mensen die bij de VPSG over de vloer komen dat ze dit te horen 

hebben gekregen van een hulpverlener. Niet dat zij een dodelijke ziekte hebben, nee, zij zijn 

in hun jeugd seksueel misbruikt, hebben niet de koestering en zorg gekregen waardoor een 

kind tot mens kan groeien en vertrouwen in zichzelf en anderen kan krijgen. En toch weten ze 

het op de een of andere manier in het leven te rooien, al is het met pijn en wanhoop. 

Afgeschreven? Niets meer waard? Zijn niet juist zulke mensen sterk? 

Dit is een klein deel uit de Column van Gezien van der Leest waarmee ons pas verschenen 

jaarverslag over 2011 begint. Het hele jaarverslag is te lezen op onze website www.vpsg.nl. 

 

VPSG-viering. 

Onze jaarlijkse viering op zondag 24 juni heeft als thema Aarden in goede grond. Plaats: 

Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt, Haarlem.  Aanvang: 10.30 uur. 

 

Belangrijke Tv-documentaire. 

Wie een goed inzicht wil hebben hoe seksueel misbruik op jonge leeftijd werkt en wat de 

gevolgen in het verdere leven kunnen zijn moet de documentaire Jongens van Don Rua van 

Coen Verbraak bekijken. De documentaire bestaat uit interviews met heel verschillende 

mannen die als jongen in de RK instelling Don Rua in ’s Herenberg zijn misbruikt. Op een 

knappe manier komen vrijwel alle aspecten van seksueel misbruik, de sluipende ontwikkeling 

ervan en de levenslange gevolgen die het kan hebben aan de orde. 

Via Uitzending gemist/ Document NCRV is de documentaire te vinden. Het is verreweg het 

beste wat op TV is uitgezonden over seksueel misbruik. 

 

Iets waar je geen woorden voor hebt, herken je ook niet zo snel.(citaat van een van de 

geïnterviewde mannen) 

 

Wens bij de onthulling van het beeld voor het seksueel misbruikte kind. 

Op initiatief van mensen van de parochie van Onze Lieve Vrouwe te Hengelo is op 9 april een 

monument voor het seksueel misbruikt kind onthuld. Daarbij gaat het niet alleen om kinderen 

die in RK instellingen zijn misbruikt, maar om alle slachtoffers. 

 

Pastoraal psycholoog Anke Bisschops onthulde het beeld en eindigde met een vijfvoudige 

wens: 

• Moge dit monument slachtoffers steunen als erkenning voor het hen aangedane leed… 

• Moge dit monument ons eraan herinneren dat slachtoffers onze aandacht, begrip en 

bemoediging verdienen. 

• Moge dit monument ons stimuleren om kinderen altijd te koesteren, te beschermen en liefde 

te geven. 

• Moge dit monument de kerkelijke leiders eraan herinneren dat van alle geboden dat van de 

liefde het grootste is –wezenlijker dan welke regel of welk eigenbelang ook. 

• En moge tenslotte dit monument bijdragen aan verzoening – verzoening tussen mensen, en 

tussen mensen en hun God. 

http://www.vpsg.nl/


 

Huwelijk, gezin en seksualiteit bij de Lutheranen. 

Ieder jaar maken de Lutheranen in Nederland een Dagboek. Daarin zijn de liturgische 

gegevens van het kerkelijk jaar te vinden, dagelijkse overdenkingen, het collecterooster, een 

jaaroverzicht van alle lutherse gemeenten, lijsten van instellingen en personen. 

Ieder jaar heeft het Dagboek ook een bepaalde focus. Voor 2011-2012 is dat huwelijk, gezin 

en seksualiteit. De Lutherse Wereldfederatie (LWF) is hiermee al jaren bezig, in elk geval 

sinds de tiende assemblee in 2004. (Alle teksten daarvan zijn te lezen op 

www.lutheranworld.org/LWF_Documents/EN/Council_07-Task_Force_Report-EN.pdf). Dat 

levert ook veel spanningen op tussen de lidkerken van de LWF, met name als het gaat om 

seksualiteit en homoseksualiteit. De Nederlandse Lutheranen hebben al bijna 25 jaar  geleden 

de gelijkwaardigheid van homo- en heteroseksualiteit vastgesteld en het zegenen van de 

levensverbintenis van homoparen mogelijk gemaakt. 

In dit dagboek staan artikelen over huwelijk, relaties en seksualiteit in de grote wereldreligies, 

de in samenleving en kerk veranderende opvattingen over huwelijken gezin, over de 

verhouding van lichaam en identiteit, over praten met elkaar over homoseksualiteit. Door het 

hele boek heen komen de thema’s bij verschillende Bijbelgedeelten terug. En dan niet alleen 

bij voor de hand liggende gedeelten als Hooglied of de eerste hoofdstukken van Genesis. Zo 

worden alle Bijbelgedeelten voor een week in juli bijvoorbeeld ‘queer’, dwz. vanuit 

homoseksueel en lesbisch perspectief gelezen.  

 

Commissie Samson. 

De Commissie Samson doet onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen die door een 

overheidsinstantie in een inrichting of pleeggezin zijn geplaatst tussen 1945 en nu. De 

Commissie hanteert de volgende definitie: Seksueel misbruik van kinderen is seksueel contact 

van (jong) volwassenen met 

kinderen jonger dan 18 jaar (tot 1988 21 jaar). Deze lichamelijke contacten zijn tegen 

de zin van het kind of zonder dat het kind deze contacten kan weigeren. Daders 

zetten het kind emotioneel onder druk, dwingen het kind of weten door hun 

overwicht te bereiken dat het kind geen nee durft te zeggen tegen seksuele 

toenaderingen. 

Voor het onderzoek naar seksueel misbruik van jeugdigen die op gezag van de 

overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst, wordt hier onder tevens 

begrepen seksueel misbruik van groepsgenoten waartegen de volwassene uit hoofde 

van zijn functie bescherming had moeten bieden. 

Inmiddels zijn er 700 meldingen binnengekomen. De algemene teneur is dat het misbruik 

langdurig, frequent en ernstig is geweest. 

Ook melden zich steeds meer mensen die aangeven in andere maatschappelijke sectoren 

seksueel te zijn misbruikt. Dit ligt buiten de opdracht van deze Commissie, maar wordt wel 

aan de regering doorgegeven. 

De Commissie heeft ook gepleit voor een permanent meldpunt. Dit is door de minister 

overgenomen. Er zal een meldpunt worden gevestigd bij Slachtofferhulp Nederland. Bij de 

verschillende deelonderzoeken is ook een onderzoek naar de achtergrond van daders, 

daderprofielen opgenomen. 

Het eindrapport is vanwege zorgvuldigheid uitgesteld naar na de zomervakantie. 

 

Gevolgen rapport Deetman. 

 

Naar aanleiding van het Rapport Deetman en de bevindingen van de Commissie Samson heeft 

minister Opstelten een aantal toezeggingen gedaan. Er is een Taskforce kindermishandeling 

http://www.lutheranworld.org/LWF_Documents/EN/Council_07-Task_Force_Report-EN.pdf


en seksueel misbruik in voorbereiding  met als doel om toe te zien op uitvoering Actieplan 

aanpak kindermishandeling, waarvan seksueel misbruik onderdeel is.  
Hiermee is wat dit betreft beslist niet het laatste woord gesproken. Om die reden heeft 

de oud-voorzitter van de Onderzoekscommissie Deetman opgeroepen om naar de bredere 

context te kijken en de onderlinge samenhang van onder meer seksueel misbruik, 

huiselijk geweld, fysiek geweld in een machts- of gezagsrelatie te onderzoeken. 

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 16 januari 2012 de Tweede Kamer laten 

weten dat hij gehoor wil geven aan deze oproep en een multidisciplinair onderzoek 

zal starten naar seksueel geweld en de hieraan gerelateerde verschijnselen zoals de 

Onderzoekscommissie die heeft benoemd. 

Op 31 januari 2012 kondigde de minister van Veiligheid en Justitie in een plenair debat 

met de Tweede Kamer aan de Rooms-katholieke Kerk alsmede de oud-voorzitter van 

de Onderzoekscommissie te benaderen voor een onderzoek naar de positie van meisjes 

en jonge vrouwen inzake seksueel misbruik en fysiek en psychisch geweld binnen de 

Rooms-katholieke Kerk. De minister informeerde de Tweede Kamer op 13 februari 2012 

dat de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) 

hebben ingestemd met dit onderzoek en drs. W.J. Deetman zich bereid heeft verklaard 

hierover de leiding te nemen. 

 

Naar aanleiding van artikelen in NRC-Handelsblad waarin de Commissie Deetman verwijten 

zijn gemaakt dat een melding over een of meer castraties in een RK instelling, noch 

bemoeienis van KVP-politicus V.Marijnen niet in het eindrapport zijn opgenomen heeft de 

Commissie een uitvoerig antwoord gepubliceerd. Dit antwoord is te vinden op de website van 

de commissie www.onderzoekrk.nl. 

 

Protestantse Kerk in Nederland beleid seksueel misbruik 

In 1999 sprak de synode van wat nu de Protestantse Kerk in Nederland(PKN) is na uitvoerige 

discussie uit: Seksueel misbruik is zonde: kwaad in Gods ogen en onrecht tegen de 

medemens. De kerk dient onomwonden te kiezen voor slachtoffers. 

De discussie gebeurde aan de hand van twee in opdracht van de synode gemaakte rapporten 

Schuilplaats in de wildernis en En toen was er voor mij niemand meer…Deze publicaties zijn 

toen naar alle kerkenraden gestuurd. 

In de jaren daarna is de aandacht vooral naar grensoverschrijdend gedrag in een pastorale 

relatie gegaan. Op dat vlak zijn een aantal maatregelen genomen. 

De Generale Regeling kerkelijke rechtspraak van de Protestantse Kerk in Nederland definieert 

seksueel misbruik van een pastorale relatie als volgt (hoofdstuk III, artikel 15.1): 

'Onder misbruik van een pastorale en gezagsrelatie wordt verstaan: misbruik van macht en 

vertrouwen door degene die in een ambt of een dienst staat, een kerkelijke functie vervult of 

kerkelijke bevoegdheden uitoefent, in een pastorale relatie of in een relatie die betrokkene in dit 

ambt, deze dienst, functie of bevoegdheden onderhoudt, in de vorm van seksuele handelingen of 

toespelingen op of uitnodigingen tot seksueel contact dan wel van ander intimiderend gedrag, 

alles al dan niet onder druk van geheimhouding'. 

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland is in 2006 het 'Protocol voor gemeenten die 

geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties' een 

handreiking in een dergelijke pijnlijke situatie ingevoerd. Ook dit Protocol is naar alle 

gemeenten gestuurd, maar blijkt telkens toch nog onbekend. Het protocol,dat is vormgegeven 

als een belastingformulier, zodat ieder een weg kan zoeken voor de eigen specifieke situatie, 

is te downloaden via de website van de PKN. Omdat seksueel misbruik altijd tot verwarring 

leidt en scheiding in groepen tot gevolg heeft, zijn er een aantal gemeentebegeleiders 

http://www.onderzoekrk.nl/


opgeleid, die ingeschakeld kunnen worden wanneer er in een gemeente seksueel geweld aan 

de orde is. Ten behoeve van deze mensen is een uitvoerige map ontwikkeld.  

Bij de vorming van de PKN in 2004 is in de kerkorde bepaald dat er bij een (regionaal of 

landelijk)College voor het Opzicht (de kerkelijke rechtbank in de PKN), indien er mogelijk 

sprake is van grensoverschrijdend gedrag, altijd twee, door de Synode benoemde, 

deskundigen seksueel misbruik moeten worden toegevoegd. Er zijn in totaal zes 

deskundigen. In de praktijk blijkt dat goed te werken. 

In de najaarssynode van 2011is nu ook daderbeleid vastgesteld. Tot nog toe was als sanctie 

‘broederlijk vermaan’, schorsing voor bepaalde of onbepaalde tijd en ontzetting uit het ambt 

mogelijk. Daaraan zijn nu een aantal maatregelen toegevoegd, zoals verplichte therapie met 

toezicht daarop. 

Ook de notitie 'Het ambt na een tuchtmaatregel – Daderbeleid van de Protestantse Kerk in 

Nederland na veroordeling voor seksueel misbruik in pastorale relaties' kan worden 

gedownload. De notitie beschrijft het daderbeleid van de Protestantse Kerk in Nederland na 

veroordeling door het Regionale of Generale College voor het Opzicht. Zo wordt er ingegaan 

op de vraag of de dader nog geschikt is om het ambt te blijven vervullen en het afleggen van 

een schuldverklaring door daders die niet uit het ambt gezet zijn. 

 

Jeugdbeleid: Veilig jeugdwerk 

JOP (jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk), HGJB (Hervormd-Gereformeerde 

Jeugdbond) en de SMPR ronden een protocol af over ‘veilig jeugdwerk’. 

Het protocol omvat de stappen die zorgvuldig moeten worden gezet na een melding van 

seksueel misbruik binnen het plaatselijk jeugdwerk. 

Het project ‘Veilig jeugdwerk’ is gericht op voorkomen, herkennen en melden van 

grensoverschrijdend gedrag van jeugdwerkers ten opzichte van kinderen. Inmiddels moeten 

jeugdwerkers in dienst van JOP en HGJB een verklaring omtrent gedrag inleveren en een 

gedragscode ondertekenen. Ook komt er een speciaal landelijk meldpunt voor het jeugdwerk 

binnen de Protestantse Kerk, opgezet in samenwerking met de SMPR (Stichting tegen 

seksueel misbruik in pastorale relaties, waarbij zeven kerkgenootschappen zijn aangesloten). 

Binnenkort gaat er ook een brief naar de gemeenten met een gesprekshandleiding voor de 

kerkenraad en jeugdraad met suggesties hoe ze dit onderwerp bespreekbaar kunnen maken. 

 

Stichting Meldpunt Seksuele Intimidatie/Misbruik binnen pastorale relaties  
Dit Meldpunt werkt onder verantwoordelijkheid van deputaten uit de Christelijke 

Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken 

Vrijgemaakt.  

Men kan bij het Meldpunt terecht voor (telefonisch) advies, voor een of meer gesprekken om 

de situatie te verhelderen, voor nadere informatie over de procedure en zonodig begeleiding 

daarbij.  

Voor langer durende begeleiding kan de medewerker van het Meldpunt verwijzen naar een 

hulpverleningsinstantie.  

Ook de aangeklaagde kan zich wenden tot het Meldpunt voor ondersteuning en advies.  

Het Meldpunt is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot12.30 uur en van 13.00 tot 

17.00 uur, onder nummer: 038-4232125. Nadere informatie: 

http://www.meldpuntmisbruik.nl.  

http://www.pkn.nl/2/site/uploadedDocs/AZ1127Daderbeleidnadesynode.docx
http://www.pkn.nl/2/site/uploadedDocs/AZ1127Daderbeleidnadesynode.docx
http://www.meldpuntmisbruik.nl/


Er is een klachtenprocedure en een gedragscode vastgesteld. De Christelijk Gereformeerde 

kerken hebben deze in 2001 vastgesteld. Er is een klachtencommissie die minimaal voor de 

helft uit vrouwen bestaat. De complete regeling is via de website te vinden. 

 

Ook de theologisch zwaardere kerken Gereformeerde Gemeenten en Oudgereformeerde 

Gemeenten zijn bezig een meldpunt en gedragscode bij seksueel misbruik in te stellen. 

Waarschijnlijk samen met de Hersteld Hervormde kerk. 

 

 
 

STEUN HET GOEDE DOEL!! 

Zaterdag 12 mei 2012 

Concert en buffet voor stichting VPSG, voor hulp en ondersteuning bij de verwerking van 

seksueel geweld  

 

Dit jaar is alles anders!  

14.00 uur 

In plaats van een stijlvol klassiek concert in kerstsfeer nu een passievol modern concert door 

de MORELLI’S BIRDZZ, een groep vrienden uit Columbia, Italië en Polen. Zij hebben met 

elkaar gemeen een grote passie en liefde voor muziek en hun opleiding aan het 

conservatorium van Amsterdam. 

De Morelli’s Birdzz zullen vanuit verschillende muzikale achtergronden hun eigen 

composities en arrangementen brengen, geïnspireerd door jazz, wereldmuziek en nog veel 

meer!! Met hun muziek willen ze een verbinding op een dieper niveau tot stand brengen met 

iedereen die luistert. 

Luisteren en verbinding zoeken zijn ook sleutelwoorden in het werk van de VPSG. We 

nodigen iedereen uit om van dit concert te komen genieten. 

De leden van de Morelli’s Birdzz zijn: Daniele Morelli, gitaar, Ania Brzezinska, trompet, 

Diego Nicolas, bas en Mauricio Ramirez, drums. 

Het concert vindt ook plaats op een nieuwe locatie: de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 

12 in Haarlem. 

 

16.15 uur 

Naast de kerk in de parochiezaal zal aansluitend een heerlijk en feestelijk buffet worden 

aangericht. Marie en Roosmarij (*Koken met Sterren*) zijn twee kokende vriendinnen die 

deze avond het lentegroen en de zomerfrisheid op tafel zullen brengen. Voor de VPSG 

bereiden ze een uitgebreid buffet, alles handgemaakt, met verse ingrediënten en 

seizoensproducten. Tijdens het buffet is er van alles te beleven; zo hoort u verhalen en 

gedichten van verhalenvertelster Marieke van den Houten 

(www.komopverhaalmetmariekevandenhouten.nl), kunt u leuke kado’s shoppen bij de VPSG-

kraam en meedoen aan de loterij waarbij een mooi kunstwerk te winnen is. 

 

12.00 uur 

Vooraf kunt u komen kennismaken met medewerksters en bestuursleden van de VPSG. De 

spreekkamers en het kantoor zijn vanaf 12 uur geopend. U kunt aanschuiven aan de “VPSG-



keukentafel”, - de plek bij uitstek voor uw vragen en opmerkingen- en een broodje mee-eten. 

U kunt ook meedoen aan een kort programma, start 12.45 uur, waarin de counselors Marthe 

Link en Maddy de Bruin zullen vertellen over het belang van inspiratie en spiritualiteit in het 

werken bij de VPSG.  

 

HARTELIJK WELKOM OP 12 MEI !! 

 

PROGRAMMA  

 

vanaf 12 
uur Nieuwe Groenmarkt 8 

Keukentafelgesprekken 
Een broodje en een goed 
gesprek 

VPSG-
bestuursleden 
en 
medewerksters  

       

12.45 Nieuwe Groenmarkt 8 

De betekenis van 
bezieling in het  
VPSG-werk 

Marthe Link, 
Maddy de Bruin 
  

       

14.00 Kerk, Nieuwe Groenmarkt 12 Concert  Morelli's Birdzz € 20   

       
16.15 
 

Parochiegebouw, Nieuwe 
Groenmarkt 12 

Buffet 
  

*Koken met 
Sterren* € 25   

  
Tijdens buffet 
Verhalen/gedichten  

Marieke van den 
Houten   

19.30  Einde programma    

       
        

 

Kaarten kunt u vooraf bestellen via info@vpsg.nl of telefonisch 023-5328222 (indien niet 

aanwezig antwoordapparaat inspreken). Graag het bedrag van tevoren overmaken op 

banknummer 390070 van de VPSG te Haarlem o.v.v. Benefiet.  

Ook horen wij graag of u langs komt voor het “Keukentafelprogramma”(vanaf 12 uur). 

 

 
Foto: Studio Pixxi 

 

Morelli’s Birdzz                                            Marieke van den Houten 

 

Informatie: 

Stichting VPSG 

Nieuwe Groenmarkt 8 

2011 TW Haarlem 



023-5328222 (dinsdag en woensdag direct bereikbaar van 10-16 uur) 

info@vpsg.nl , www.vpsg.nl 

 
 

 

mailto:info@vpsg.nl

