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Nee… niet hier (wat als dader en 
slachtoffer in 1 kerk zitten)
06 11 21 workshop

Telefoon

“Ergens in het land is een kerk, ik sprak de dominee. Het verhaal is 
nog een beetje vaag. Maar een vrouw uit de kerk heeft aan een 
ouderling verteld dat de vorige koster, die nog in de gemeente 
woont, haar heeft betast. De huidige dominee belde het Meldpunt 
om te sparren. Ik heb jouw naam doorgegeven, wil jij er heengaan 
en wil jij als gemeentebegeleider aan de slag?”
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Check..

Ok, wat roept dit op?

Wat zou jij doen, wie uitnodigen bij het gesprek?

Stel je zou de predikant bellen, welke vragen zou je willen stellen?

Advies voor eerste gesprek…

Eerste bijeenkomst

Je gaat naar de kerk, waar je spreekt met een afvaardiging van de 
kerkenraad en de regiegroep. Tijdens dit gesprek blijkt jou dat er 
meer mensen van de zaak weten. Maar nog niet iedereen. Als de 
voorzitter van de kerkenraad de reden van de bijeenkomst uitlegt 
barst een aanwezige man in huilen uit. 

Natuurlijk kijkt iedereen naar jou…
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Check..Check..

Ok, wat roept dit op?

Wat zou jij doen?

Wat gebeurt hier?

Loyaliteiten

Tussen wie?

Ontreddering (“nee, niet hij, hij versierde de kerk nog bij ons 
trouwen!”, “altijd al gedacht…”, “mijn hemel, toch niet bij ons in de 
kerk”)

Loyaliteiten doen beroep op angstreacties (slachtoffer/dader, kerk, 
rust, zichzelf, godsbeeld)
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Angstreacties omstanders misbruik

Vechten (“hij moet boeten”, “maar deze mevrouw kleedt zichzelf altijd ook 
wel heel, nou ja hoe zeg je dat…, vreemd”)

Vluchten (“nou, dit lijkt me niet echt een kerkenraadszaak”, “belangrijk dat 
we dit hier houden”)

Verstijven (“ik weet het niet, ik weet het niet. Had ik maar…”, “laten we 
maar even rustig aan doen, we kunnen altijd nog handelen”)

Verdoven (“ik ben verdoofd door verdriet”, “hoe erg moet dit wel niet zijn 
voor…”)

En nu…

Na een pauze gaan we verder. Wat gaan we nu doen, hoe moet het 
verder? Welke dingen moeten er nu geregeld gaan worden?
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Regelzaken

1. Pastoraat (gescheiden voor slachtoffer en dader)
2. Scheiding van rollen (kerk is niet voor waarheidsvinding, is niet 

voor hulpverlening, maar voor pastoraat)
3. Communicatie (verschillende mensen) (wie…?)
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Communicatie

1. Voor wie (intern, alleen feiten)
2. Procesinformatie

Fase Thema Begeleidingstaak

1 Stilte voor de storm Onthulling

2 De hel breekt los Duidelijkheid scheppen

3 Verscheurde relaties Elkaar verstaan

4 Nooit meer hetzelfde Rouw en wederopbouw

Pastoraat

Belangrijke elementen:

1. Pastoraat is gericht op eigenaarschap/kairos
2. Pastoraat is geen hulpverlening
3. Pastoraat gaat ook over feiten en het omgaan met onzekerheid
4. Pastoraat gaat ook over het herstel van grenzen en dus van 

keuzes aan de pastorant
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Scheiding van rollen

1. Kerk is er voor heil/pastoraat
2. Hulpverlening (let op: keuze) is gericht op herstel, hulp, 

verwerking
3. Waarheidsvinding is aan politie/justitie
4. Veilige kerk 

Tweede bijeenkomst

In de regiegroep vindt een terugkoppeling plaats. De koster is 
woedend, “de eerste zonder zonde moet maar de eerste steen 
werpen” en ook zijn vrouw is helemaal van de kaart. Ondertussen 
heeft de kerkenraad een brief ontvangen van een gemeentelid. De 
toon van de brief liegt er niet om: als de kerkenraad besluit om over 
deze zaak de gemeente te informeren stapt hij, met zijn hele kring, 
uit de kerk.
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Daderreacties

Splitting is afweermechanisme tegen angst en/of afwijzing;
Waarschijnlijk voortkomend uit ervaring in de jeugd waardoor een 
onveilige hechting is ontstaan; 
Het splittingsmechanisme werkt twee kanten op: naar binnen in het 
individu als structurerend (sterke scheiding tussen het goede en het 
slechte) en naar buiten als categoriserend tussen mensen: ”the
goodies” en “the baddies”;
Er is sprake van splitting wanneer iemand omstanders of medestanders 
‘dwingt’ tot het maken van een keuze: je bent of voor hem of tegen 
hem.

Daderreacties

Splitting: angstreactie en reductie

Indeling in zwart wit / advocaten en tegenstanders

Splitting gaat de hele gemeente door

Let op je pastores!
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Slachtoffer
Splitting is afweermechanisme tegen angst en/of afwijzing;
Trauma is alleen te doorleven als het wordt afgesplitst;

• het eigen slachtoffer-zijn verloochenen
• herinneringen aan het slachtoffer-zijn verdringen (dissociëren)
• lachen en sterk willen zijn 
• verachten van eigen zwakte 
• zich schuldig voelen 
• Ook onderscheid tussen goodies and baddies. 

Slachtoffer dader dynamiek

1. Is geheim en werkt door (geheime cryptische boodschappen);
2. Uit de dader – slachtofferrelatie stappen is eigenlijk onmogelijk 

(daar is therapie/tijd/heling voor nodig), want er ontstaat 
wederzijdse afhankelijkheid (je bent alleen slachtoffer ten 
opzichte van hem);

3. Tijdens onderzoek: afwachten en noodmaatregelen treffen; 
4. Let op: niet in termen van vergeving, maar in termen van 

gerechtigheid.
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Derde bijeenkomst

Er is aangifte gedaan van seksueel overschrijdend gedrag. Eindelijk is 
er gesprek mogelijk met de koster. Hij heeft de kerkenraad beloofd 
een poosje niet in de kerk te komen (noodmaatregel), het 
vrouwelijke gemeentelid heeft aangegeven dat zij niet in de kerk 
komt als hij er is. Alleen het idee al maakt haar bang. Maar op een 
dag belt de koster de dominee. Hij zegt: ‘ik ben een poosje niet in de 
kerk geweest, maar zondag wordt mijn kleinkind gedoopt, dan zal ik 
er zijn’

Oefening groepjes van 3

1. Jij bent bij de koster geweest. Hij vertelde jou in tranen dat hij 
verdrietig is over alles wat er is gebeurd. Het was niet zijn bedoeling 
dat het zo uit de hand zou lopen. Je hebt ondertussen wel in de 
gaten dat hij vroeger zelf is misbruikt door zijn vader. In het laatste 
overleg vertelt hij jou dat hun enige dochter een zoon heeft 
gekregen. Zij wil het laten dopen en de koster mag zijn kleinkind de 
kerk in dragen.
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Oefening groepjes van 3

2. Jij bent bij de vrouw geweest die heeft gemeld. Haar leven is stuk 
sinds e.e.a. bekend is. Ze is verdrietig en zit helemaal aan de grond. 
De aangifte is aangenomen en er is een onderzoek gestart. De koster 
ontkent alles. Hij heeft niks gedaan. Onlangs stond de vrouw van de 
koster aan de deur: “jij maakt het leven van mijn man kapot” zei ze. 
De vrouw zegt dat het veel moeite kost om naar de kerk te komen, 
maar de huidige dominee geeft door zijn preken haar moed. Ze wil 
gewoon zekerheid dat ze de koster niet tegenkomt.

Oefening groepjes van 3

3. Jij bent lid van de regiegroep. Je luistert naar het verhaal van twee 
pastoraal medewerkers die bij de pleger en bij het gewezen 
slachtoffer zijn geweest. Van de dominee begreep je al dat er 
binnenkort een kleinkind gedoopt wordt van de koster die 
ondertussen is aangeklaagd. 

Luister naar beide verhalen: wat doe je? Wat is je advies aan de 
kerkenraad?
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Ruimte geven aan..

1. In preken;
2. In de keuzes;
3. In de snelheid;
4. In de informatie.

In de gemeente

Houd rekening met 3 groepen (gezeur komt er altijd):

1. Groep mensen die vol staat voor het slachtoffer
2. Groep mensen die vol staat achter de (gewezen) dader/pleger
3. Groep mensen die graag zo snel als mogelijk weer door wil
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In de gemeente

In de regiegroep houd je alle dynamieken in de gaten;

Je houdt je bij de feiten en redeneert vanuit scenario’s (bijv. geen 
aangifte, wel aangifte geen veroordeling, aangifte en veroordeling, 
strafzaak onderzoek, seponering);

Je maakt afwegingen in de dynamiek van (gewezen) 
slachtoffer/dader.

En voor jou als vertrouwenspersoon

Wees niet naïef; 

Gebruik de expertise van het Meldpunt; 
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Bert Wienen
info@bertwienen.nl
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