
Thema:

Veilig thuis



blijven. Er wordt aanbevolen om 
hier in de reformatorische achterban 
aandacht aan te besteden. 
Deze aanbeveling is opgepakt 
door o.a. het platform 
Jeugdhulpverlening waarin de 
generale diaconale commissie van de 
HHK zitting heeft. Besloten is om 
bestaande instellingen middelen te 
verschaffen waarmee extra aandacht 
besteed kan worden aan geweld 
in gezinnen. Vanuit de Hersteld 
Hervormde Kerk, de Gereformeerde 
Gemeenten en de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland is 
voor een periode van vijf jaar 
projectgeld ter beschikking gesteld 
aan stichting de Vluchtheuvel, 
stichting Schuilplaats en het ds. 
G.H. Kerstencentrum. Zij kunnen 
daarmee binnen de instelling een 
aandachtsfunctionaris aanstellen die 
collega’s ondersteunt bij het goed 
oppakken van adviesvragen en 
aanvragen voor hulp rond geweld in 
gezinnen.

Aandacht voor 
geweld in gezinnen

Diaconaat

Tekst: Rien Geluk

Marja is opvallend stil tijdens de 
catechisatie. Het is een groep 

met een open sfeer. Maar zij maakt 
al langere tijd een sombere en stille 
indruk. Ouderling Wisse vraagt 
terloops of het goed met haar gaat. 
Ze ontwijkt zijn vraag. Een week 
later vraagt ze hem een momentje te 
spreken. Ze wil graag voor haar studie 
op kamers, maar durft haar broertje en 
zusjes niet achter te laten. Haar ouders 
hebben geregeld ruzie. Haar vader is 
zwijgzaam van aard. Haar moeder kan 
daar slecht tegen. Moeder kan vader 
tergen met haar opmerkingen. Als het 
ontploft, komen haar broertje en zusjes 
bij Marja op haar kamer. 
Ze wil niet dat Wisse stappen 
onderneemt of er met anderen over 
spreekt.
  
In februari 2012 verscheen een 
rapport van Movisie met de titel: 
‘De mantel der liefde’. In dit rapport 
wordt gesignaleerd dat problemen 
met geweld en misbruik in gezinnen 
net zo goed voorkomen binnen 
de reformatorische gezinnen als 
daarbuiten. Er wordt gesignaleerd dat 
de problemen langer bedekt kunnen 

Geweld in gezinnen wordt ook 
wel huiselijk geweld genoemd. 
Hiermee wordt geweld of seksueel 
misbruik bedoelt binnen relaties van 
mensen die bij elkaar wonen. En 
veelal is er sprake van een ongelijke 
machtsverhouding. Het kan gaan 
om daadwerkelijk lichamelijk geweld 
of seksueel contact. Maar ook om 
dreiging of toespelingen. Het is 
niet makkelijk om je daaraan te 
onttrekken of het te stoppen. Dit 
hangt samen met de afhankelijkheid 
van elkaar in familiaire relaties. 
Daarnaast speelt schaamte een grote 
rol. Vaak is er invloed van buiten het 
gezin nodig om tot verandering te 
komen. 

Wisse overlegt met een medewerker 
van de Schuilplaats. Op diens advies 
houdt hij contact met Marja en zet 
geen stappen buiten haar om. In 
overleg met Marja komt het tot een 
gezamenlijk gesprek. Haar ouders 
moeten wel wat schaamte overwinnen, 
maar zijn uiteindelijk blij dat ze Wisse 
in vertrouwen kunnen nemen. Ze 
besluiten zich aan te melden bij de 
Schuilplaats en na enkele gesprekken 
vinden ze een manier om met elkaar 
in gesprek te blijven. Ontploffingen 
komen niet meer voor.
 
Bij stichting Schuilplaats, stichting 
de Vluchtheuvel en het ds. G.H. 
Kerstencentrum kunnen zowel 
gemeenteleden als ambtsdragers 
terecht voor advies en voor hulp.

Regelmatig overkomt het me dat 
ik na een avond werken met 

gekromde tenen achter het stuur zit. 
Starend naar een oranje lichtje op 
mijn dashboard, dat al kilometers 
lang brandt. Turend naar een rood 
wijzertje, dat aangeeft dat mijn tank 
op drie druppels na leeg is. Speurend 

naar een blauw bord, dat mij vertelt 
dat de tankslang nabij is.

De reden van mijn gekromde tenen 
ligt bij mijzelf. Vaak ontbreekt het me 
aan tijd om vooraf nog even de tank 
te vullen. Vaker nog denk ik er op de 
heenweg geen moment aan dat mijn 
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vierwieler energie nodig heeft. Dus 
rijd ik onbedachtzaam voorbij het 
pompstation dat ongeveer naast ons 
huis staat, karrend naar het moment 
waarop ik een keer totaal benzinevrij 
langs de snelweg sta. 

Zoals mijn Polo behoefte heeft aan 
een gevulde benzinetank, verlangt 
elk jongere naar een gevulde 
emotionele tank. Het ervaren van 
onvoorwaardelijke liefde geeft een 
puber veerkracht en energie. Het 
vult zijn emotionele tank, waardoor 



kleine handjes van je kind. Ook met 
elkaar naar de kerk gaan als ze heel 
jong zijn, is belangrijk. Al denk je dat 
ze er niets van begrijpen, ze horen 
veel meer dan je denkt. 
Alle kinderen zijn verschillend van 
karakter. De één is haantje de voorste 
en de ander heeft een heel gevoelig 
karakter, houdt zich meer op de 
achtergrond. Juist het kind met een 
gevoelig karakter heeft extra aandacht 
nodig. Als moeder moet je opletten 
dat ieder kind altijd bij je terecht 
kan met vragen. Duidelijkheid in 
een gezin is heel belangrijk. Vragen 
doen alle kinderen, ongeacht de 
leeftijd. Nee is nee en nee wordt 
geen ja.  De kans is groot dat ze aan 
de gang blijven als het na vier keer 
toch nog een ‘ja’ wordt. Regels en 
duidelijkheid is heel goed. Ook als 
het over het gebruik van de computer 
gaat. Verslaving is een groot gevaar 
als er geen regels zijn. En heerlijk 
buiten spelen is toch het mooiste wat 
er bestaat! De middelbare school is 
weer een andere periode. Een stukje 
loslaten. Het is dan erg belangrijk 
wat voor vrienden ze hebben. 

Vandaag ben ik op bezoek bij 
mevrouw G. van de Beek-

Melissen in Lunteren waar zij in een 
gezellige woonkamer vertelt over 
haar gezin. Er werden bij ons twaalf 
kinderen geboren. Eén kindje is kort 
na de geboorte gestorven. Ons gezin 
telt nu zes zoons en vijf dochters. 
De oudste zoon is 42 en de jongste 
zoon is 24 jaar. Inmiddels is het gezin 
uitgebreid met 25 kleinkinderen. 
Het oudste kleinkind is 16 jaar en 
de jongste is 4 maanden. Toen de 
kinderen nog klein waren, zaten ze 
‘s morgens tijdens de koffie allemaal 
op een stoel met een beker drinken. 
Ik las dan een verhaaltje voor. Ze 
mochten tijdens het voorlezen 
allemaal om de beurt een bladzijde 
lang op mijn schoot zitten, want 
dat was het allermooiste! Ook een 
spelletje doen onder koffietijd was 
fijn. Wat kon je daarvan genieten. Dit 
waren mooie momenten en je rustte 
dan zelf ook nog uit.
Als ze heel jong zijn, moet je 
beginnen met het leren eerbiedig 
te zijn tijdens het bidden. Zelf als 
moeder je handen vouwen over de 

‘Hoe schep ik 
als moeder een 

veilig/gezellig thuis?’
N. Schalkoort-Zijderveld

Vrouwenbond

hij tegen een stootje kan. Een kind 
dat zich geliefd weet door zijn 
ouders, heeft veerkracht om met 
teleurstelling en grenzen om te gaan. 

Naast het geven van 
onvoorwaardelijke liefde, is ook het 
bieden van veilige gezinsmomenten 
een manier om de emotionele tank 
van uw kind bij te vullen. Organiseer 
die momenten niet ver buiten de 
deur, maar dichtbij huis. In de 
woorden van een zestienjarige tiener: 
‘Het fijnst vind ik de momenten 

Vrienden en vriendinnen van de 
catechisatie en van de clubs. Zijn er 
problemen dan is het goed te zoeken 
naar de oorzaak. Want thuis wordt er 
afgereageerd. Je moet oppassen dat je 
zelf niet boos wordt. Een moederoog 
ziet scherp en je merkt al snel dat er 
wat aan de hand is. Een luisterend 
oor is heel belangrijk. Worden ze 
gepest, dan moet er een oplossing 
worden gezocht.
Job bad voor zijn kinderen omdat zij 
misschien hadden gezondigd. Dat 
mag je als ouders ook steeds doen. 
Hoe de kinderen met elkaar omgaan, 
is belangrijk. De oudere kinderen 
hoeven de jongere niet op te voeden. 
Dat mag je als moeder en vader 
zelf doen. Want vader is ook heel 
belangrijk. Maar door het kerkenwerk 
was hij veel afwezig. Ons hele gezin 
genoot als er weer een broertje 
of zusje geboren werd. Zo iets 
wonderlijks: een klein kindje… wat 
een feest! De oogjes die je aankeken 
tijdens het voeden, het schattige 
lachje op het gezichtje. Wat waren 
dat gouden momenten! Kinderen 
worden groot en vliegen uit. Wij 
vinden het bijzonder oma en opa te 
mogen zijn. Oppassen en genieten 
van de kleinkinderen. Dan hoor je 
jouw kinderen tegen hun kinderen 
zeggen: ‘Ja is ja en wordt geen nee’.

Tot slot een gedicht van mevr. Van de 
Beek:

Jij ons kind een geliefd pand
Te leen gekregen uit Uw hand.
Geef dat het leven mag ter ere
Van U o Heere.
En leidt het aan Uw hand
Naar ‘s hemels Vaderland.

dat het thuis gezellig is, er even fijn 
gepraat wordt of iedereen heel hard 
moet lachen.’
Meestal houden kinderen en tieners 
niet zelf hun brandstofmeter in 
de gaten. Wees daarom als ouders 
alert op de oranje lichtjes en de 
rode wijzertjes die uw kind afgeeft. 
Speur naar momenten om samen de 
emotionele tank bij te vullen. Om 
kromme tenen te voorkomen.



Meldpunt Misbruik

Werkgroep seksueel misbruik

buitengewoon gevoelige situaties 
waarin alle betrokkenen terecht 
komen. Het is allereerst bedoeld 
voor kerkenraden. Zij hebben 
de verantwoordelijkheid voor de 
gemeente en van hen wordt verwacht 
te reageren op vragen of onrust 
vanuit de gemeente. Ook is het hun 
taak om sturing te geven aan het 
proces dat in de gemeente ontstaat. 
Als mogelijk misbruik bekend wordt, 
dan veroorzaakt dit schrik en emoties 
in de gemeente. Er zal schade 
ontstaan, dat is onvermijdelijk. 
Om de schade te beperken, wordt 
de kerkenraad geadviseerd om 
een gemeentebegeleider in te 
schakelen. Hij heeft oog voor het 
belang van de gehele gemeente. De 
gemeentebegeleider staat dicht naast 
de kerkenraad en overlegt wat in 
deze specifieke situatie het beste kan 
worden gedaan. 
Het protocol helpt ook individuele 
ambtsdragers en pastoraal 
verantwoordelijken op weg, als zij 
met mogelijk (seksueel) misbruik 
door kerkelijk werkenden worden 
geconfronteerd.  

Het Meldpunt Misbruik 
Op verschillende plaatsen in het 
protocol wordt verwezen naar het 
Meldpunt. Het Meldpunt Misbruik 
in Kerkelijke Relaties vormt een 
stichting en is opgericht door 
de Christelijke Gereformeerde 
Kerken, de Gereformeerde Kerken 
Vrijgemaakt en de Nederlands 
Gereformeerde Kerken. Met ingang 
van 1 december 2014 heeft de 
Hersteld Hervormde Kerk een 
samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met het Meldpunt. Het 
Meldpunt adviseert personen 
die geconfronteerd worden met 
misbruik in kerkelijke relaties. Naast 
informatievoorziening adviseert en 

Agaath is 22 lentes jong als ze 
haar ouderlijk huis verlaat. 

Ze groeide op in een groot gezin, 
waarbij er weinig aandacht was 
voor geborgenheid. Het is dan ook 
hartverwarmend als Agaath vanwege 
haar verhuizing bezoek krijgt van 
de wijkouderling. Ze proeft dat hij 
oprechte belangstelling heeft. Agaath 
ervaart een luisterend oor en vertelt 
het een en ander over haar gezin van 
herkomst. De wijkouderling belooft 
spoedig weer te komen. Deze belofte 
maakt hij ook waar. Het blijft niet 
bij deze twee bezoeken. Het gebeurt 
regelmatig dat de wijkouderling 
na afloop van afgelegde pastorale 
bezoeken nog even langs komt. 
Tijdens deze bezoeken verlegt hij 
gaandeweg zijn grenzen. Hij komt 
geregeld tegen haar aan zitten, 
waarbij hij haar streelt en seksueel 
getinte opmerkingen maakt. 
Agaath raakt in grote verwarring. 
Een advertentie van het Meldpunt 
Misbruik in Kerkelijke Relaties opent 
Agaath de ogen dat ze contact met 
deze instantie kan opnemen. Met 
veel schroom stuurt ze een mail. 
Na verschillende mailcontacten 
durft Agaath het aan om telefonisch 
contact op te nemen. Beetje bij 
beetje doet ze haar verhaal. 
 
Protocol
Hoewel de bovenstaande situatie 
fictief is, is het voorkomen van 
(seksueel) misbruik in pastorale en 
gezagsrelaties een realiteit. Het breed 
moderamen van de generale synode 
zag zich genoodzaakt om maatregelen 
te treffen, zodat in dergelijke 
schrijnende situaties adequaat kan 
worden gehandeld. Dit heeft er in 
geresulteerd dat de synode hiervoor 
een protocol heeft vastgesteld. 
Het protocol biedt houvast om 
een weg te vinden in de vaak 

begeleidt het Meldpunt mensen die 
slachtoffer zijn geworden of dreigen 
te worden van (seksuele) intimidatie 
en/of misbruik door iemand die 
binnen de kerkelijke gemeente een 
functie bekleedt. Verder begeleidt het 
Meldpunt slachtoffers bij het maken 
van keuzes. Indien nodig verwijst het 
Meldpunt door. Het uiteindelijke 
doel van het Meldpunt is dat juist de 
kerk een veilige plaats zal zijn.

Reikwijdte van het 
protocol 
Het protocol handelt over (seksuele) 
grensoverschrijdingen binnen 
kerkelijke relaties. Het begrip 
kerkelijk werkenden heeft naast 
ambtsdragers ook betrekking op 
personen die in opdracht van de 
kerk taken uitvoeren. Te denken 
valt aan de koster, de organist en 
leidinggevenden van het jeugdwerk.  
Een benadeelde kan melding maken 
van het misbruik of een klacht 
indienden. Bij dit laatste is een 
regionale commissie voor het opzicht 
betrokken. Deze commissie wordt 
dan uitgebreid met deskundigen 
inzake misbruik, waarvan ten 
minste één deskundige een vrouw 
is. Indien de klacht ontvankelijk is 
verklaard, wordt de zaak inhoudelijk 
beoordeeld. Dit kan ook betekenen 
dat de commissie van oordeel is dat 
de kerkelijk werkende ten onrechte 
van misbruik is beschuldigd. 
Gedurende het proces kan een 
benadeelde of een aangeklaagde 
zich laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. De begeleiding 
door een vertrouwenspersoon is 
aanvullend op de pastorale zorg 
vanuit de gemeente en vervangt 
die niet. Verder stelt het protocol 
dat alle betrokkenen recht hebben 
op pastorale zorg: de benadeelde 
maar ook diens partner of gezin, de 
beschuldigde maar ook diens partner 
of gezin. 

Voor meer informatie:
www.meldpuntmisbruik.nl 


