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Voorwoord
Vanuit onze samenleving is er de laatste jaren terecht steeds meer aandacht voor de positie van
slachtoffers. Het is van groot belang om geweldslachtoffers en nabestaanden daarvan te faciliteren
bij de praktische en emotionele verwerking van de gevolgen van misdrijven.
Met het oog hierop is de Stichting Pelgrimage (nabestaanden van) Slachtoffers Geweldsmisdrijven
(Stg. PSG) in het leven geroepen. Een initiatief van de Stg. PSG is de lotgenoten pelgrimage – in
beginsel - naar Lourdes. Onder de professionele begeleiding van een ervaringsdeskundige, een
casemanager slachtofferhulp en geestelijk verzorgers kunnen slachtoffers en nabestaanden van een
ernstig geweldsmisdrijf deelnemen aan deze pelgrimage. Als groep en als individu worden zij
begeleid in hun proces naar aanvaarding, erkenning, heelwording en zo mogelijk vergeving en
verzoening. Een primaire pijler van de pelgrimage is het lotgenotencontact. Het samen ondernemen
van de pelgrimage biedt bemoediging en troost, zo leert de ervaring en zo blijkt uit onderzoek.
In mei 2015 en 2016 werden de eerste ervaringen opgedaan met deze pelgrimage. Naast de zeer
hoge tevredenheidscore bij de deelnemers was er de indrukwekkende en verhelderende
documentaire van het KRO/NCRV TV programma Kruispunt over deze pelgrimage. Daarnaast vond er
een onderzoek plaats door de afdeling criminologie van de Universiteit van Tilburg welke afsluit met
een nadrukkelijke positieve aanbeveling voor deze pelgrimage.
Per 24 februari 2017 werd daarom de Stichting Pelgrimage (nabestaanden van) Slachtoffers
Geweldsmisdrijven opgericht bij Actus Notarissen in Hoorn. De stichting stelt zich ten doel
zingevende pelgrimages te organiseren voor slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en voor
nabestaanden daarvan. Zo wil de Stichting PSG een bijdrage leveren aan het hierboven beschreven
proces van de deelnemers. Tenslotte wil de Stichting PSG het contact tussen lotgenoten bevorderen.
De stichting verwezenlijkt haar doel onder andere:
 door het benaderen van professionele geestelijk verzorgers, casemanagers slachtofferhulp
en ervaringsdeskundigen voor de begeleiding;
 door het samenstellen en faciliteren van een adequaat programma tijdens de pelgrimage;
 door intensieve samenwerking met ketenpartners in het bijzonder de Nadine Foundation en
de Vereniging Nationale Bedevaarten (VNB);
 door middel van publiciteit waarmee zij haar activiteiten bij de relevante achterban bekend
maakt;
 door fondsenwerving de middelen te vergaren ter facilitering van haar primaire
doelstelling.
In dit Jaarverslag vindt u beknopt alle informatie over de Stg. PSG in het eerste jaar van haar bestaan.

Jaarverslag 2017 Stichting PSG

5

Lotgenotenpelgrimage naar Lourdes 2017
In het eerste jaar van haar bestaan heeft de Stg. PSG de belangrijkste van haar doelstelling ook
gerealiseerd; een pelgrimage naar Lourdes met 13 nabestaanden van slachtoffers van
geweldsmisdrijven..
o Voorlichtingsbijeenkomst maandag 19 juni
Deze voorlichtingsbijeenkomst voor belangstellenden en hun familieleden vond plaats in een
prachtige ruimte die door Evenementen en Vergaderlocatie De Glazen Ruimte in Maarssen ter
beschikking werd gesteld aan Stg. PSG. Daar maakten nabestaanden van geweldslachtoffers
kennis met elkaar en kregen zij in diverse presentaties alle informatie over de pelgrimage en
onze stichting, over de Vereniging Nederlandse Bedevaarten (VNB) die de reis aanbiedt en
ontmoetten zij ook de begeleiders. De meeste pelgrims schreven zich al op deze avond in.
o Pelgrimage maandag 2 tot en met zaterdag 7 oktober
Samen met de andere pelgrims van de VNB vertrokken de gasten van onze stichting op maandag
2 oktober naar het Franse Lourdes voor een unieke en betekenisvolle pelgrimage. Voor deze
pelgrimage werd door de projectgroep een afgewogen en doelgericht programma samengesteld
gebaseerd op de ervaringen van de pilot bedevaarten in 2015 en 2016 en de professionele
inzichten van de begeleiders.

‘Ik heb zoveel gehoord en toch komt niets meer bij me aan,
En dat is dus waarom ik 's nachts niet slapen kan,
Al schreef ik duizend liedjes over dit gemis,
Dan nog zou ik niet weten,
Waarom toch, dit gevoel voor altijd is.’
Met deze woorden, ontleend aan een lied van BLØF, sloot een van de deelnemers aan de
bijzondere pelgrimage 2017 naar Lourdes haar levensverhaal af. Een groep nabestaanden van
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mensen die een dierbare door geweld verloren, gingen samen op reis en vertelden elkaar hun
verhaal. Het team van begeleiders bestaat uit geestelijk verzorgers van het RK Justitiepastoraat,
een casemanager van Slachtofferhulp Nederland en een ervaringsdeskundige van de Nadine
Foundation.

‘Deze pelgrimage kan
helend zijn voor de
wonden die je meedraagt.
Het was als een warm bad
om samen met de anderen
enkele dagen in Lourdes te
zijn, deel te nemen aan de
bijeenkomsten en
intensieve gesprekken te
hebben met deelnemers
en geestelijk verzorgers’.

En inderdaad, het lijkt er op dat deze bijzondere
ontmoetingsplek bijzondere omstandigheden schept om
met elkaar in gesprek te raken, te lachen en te huilen, te
reflecteren en te bidden voor wie kan en wil.
De bijeenkomsten, vieringen en rituelen zoals de
Kruisweg en de Lichtprocessie geven niet alleen kippenvel
ervaringen wanneer je geraakt wordt door muziek of
door een tekst. Ze helpen ook om emoties te delen en
met elkaar onder woorden te brengen.

Soms zijn woorden zelfs niet nodig en ‘word je geraakt
door een tocht door het leven zoals die je raakt bij de kruisweg op de heuvel bij Lourdes’, vertelt
een deelnemer. ‘De parallellen zijn zo treffend en herkenbaar’.

‘Je zou het iedereen gunnen. Wij zijn gelouterd en gesterkt. Onze weg gaat verder,
maar we hebben er een bijzondere ondersteuning bij gekregen. In Lourdes
gebeuren nog steeds kleine wondertjes’, zegt één van de deelnemers.
Onze partnerorganisatie de Vereniging Nederlandse Bedevaarten, ervaren in betekenisvolle
reizen, zorgde voor een voorspoedige reis, een prima hotel en dankzij hotelleidster José Geerts
was ook ter plekke alles op het juiste moment voorhanden.
o Evaluatie bijeenkomst zaterdag 25 november
Zeven weken na thuiskomst kwamen de pelgrims en de begeleiders samen voor een evaluatie,
een bezinning en natuurlijk een gezellige en betekenisvolle reünie. De bijeenkomst in Kasteel
Maurick, welke voor een deel werd aangeboden door deze horecagelegenheid, werd door de
pelgrims zeer op prijs gesteld en bood de begeleiders en de stichting de benodigde feedback op
hun werkzaamheden.
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Enkele belangrijke bestuursbesluiten
Het bestuur van de Stg. PSG heeft voor de vrijwilligers en het bestuur
een Gedragscode en een reglement ten aanzien van Ongewenste
Omgangsvormen vastgesteld. Dit reglement wordt ieder jaar
geëvalueerd en desgewenst aangepast. Wanneer de website van onze
stichting gerealiseerd is, zal daar ook een link te vinden zijn naar deze
code.

Als contactpersoon voor vrijwilligers in het kader van de gedragscode
en het reglement ongewenste omgangsvormen is het bestuurslid Thea
Bogers aangesteld. Als vertrouwenspersoon is Inge Te Brake van de
VNB aangezocht.

Het bestuur van Stg. PSG heeft besloten om in het jaar 2018 alle nodige
stappen te zetten om een ANBI registratie te verwerven.

Het bestuur heeft een standaard protocol en contract opgesteld voor
contacten met de media. Deze overeenkomst zal ook op de website te
vinden zijn.
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Personen:
Het bestuur van de Stg. PSG bestaat sinds de oprichtingsdatum uit:

De heer J. C. M. van Lieverloo, voorzitter
voormalig hoofdaalmoezenier van Justitie en van de Krijgsmacht
De heer J.T.B. Beemsterboer, penningmeester
bestuurslid van de Nadine Foundation en nabestaande van een geweldsslachtoffer
De heer L. M. Simons, secretaris
RK geestelijk verzorger bij de Dienst Justitiële Inrichtingen
Mevrouw T. P. A. M. Bogers, bestuurslid
directeur Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Justitiële Inrichtingen
Mevrouw B. M. A. J. Albers, bestuurslid;
hotel- en bedevaart leider van de VNB
De pelgrimage van 2017 werd voorbereid door de projectgroep pelgrimage:

Mevrouw B.A. Roest,
medewerker Dienst Geestelijke Verzorging.
Mevrouw J.M. de Smit,
casemanager Slachtofferhulp Nederland
Mevrouw W.J.E. Beemsterboer, ervaringsdeskundige
bestuurslid van de Nadine Foundation, nabestaande van een geweldsslachtoffer
Enkele bestuursleden werkten eveneens mee in deze projectgroep
Het professionele begeleidingsteam voor de pelgrimage van 2017 bestond uit:

Mevrouw W.J.E. Beemsterboer, ervaringsdeskundige
Mevrouw J.B.M. van Heel, justitiepastor en stagiaire geestelijk begeleider pelgrimage
Mevrouw J.C.M. Geerts, hotelleidster VNB
De heer J.C.M. van Lieverloo, aalmoezenier en geestelijk begeleider pelgrimage
Mevrouw J.M. de Smit, casemanager Slachtofferhulp Nederland
De heer J. Wolters, aalmoezenier en geestelijk begeleider pelgrimage
Het Comité van Aanbeveling
Drs. A.A.M. Brok
Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân
Ds. J.D.W. Eerbeek
Voormalig hoofdpredikant van de Dienst Geestelijke Verzorging binnen de Dienst Justitiële
Inrichtingen. Oprichter van Exodus, een nazorg programma voor gedetineerden en voorzitter van
Epafras.
Mgr. dr. E.J. de Jong
Hulpbisschop van het bisdom Roermond en bisschoppelijk referent voor het RK Justitiepastoraat.
Mr.dr. A.G.J.M. Rombouts
Eerste Kamerlid voor het CDA. Van 1996-2017 burgemeester van 's-Hertogenbosch.
Prof. dr. T. W.A. de Wit
Universitair docent sociaal-politieke filosofie en cultuurfilosofie verbonden aan de (KTU) en (UvT).
Directeur van het Centrum voor Justitiepastoraat.
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Financieel jaarverslag

Fondswerving en sponsoren
De Stg. PSG begon zonder eigen vermogen. Dankzij onze samenwerkingspartner de Nadine
Foundation werd aan de stichting een bedrag ter beschikking gesteld om de eerste stappen te zetten.
Ten aanzien van fondswerving zijn verschillende sporen gevolgd en zijn diverse routes overwogen.
Crowdfunding was één van die mogelijkheden, deze vorm van geldwerving heeft de stichting dit jaar
echter nog niet ingezet.
Bij een drietal belangrijke fondsen is een verzoek ingediend voor ondersteuning bij het opzetten van
de bestuurlijke en projectmatige organisatie van de Stg. PSG. Dankzij de bijdragen van het PIN fonds
van de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het Dr. C.J. Vaillant Fonds van de Landelijke
Vereniging van Crematoria heeft de stichting de mogelijkheid om in de komende drie jaren een
goede organisatie op te bouwen. Daarbij horen het ontwikkelen van een uitnodigende website, een
passend logo met dito briefpapier, promotiemateriaal in de vorm van een film en een folder. Maar
ook het werven, introduceren en scholen van nieuwe begeleiders vraagt om een gezonde stichting.
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Hoofdsponsor van de Stg. PSG

Het Fonds Slachtofferhulp maakte het met haar bijdrage voor de pelgrims mogelijk om deze reis te
maken. Alle deelnemers die daartoe in staat waren, betaalden een eigen bijdrage van €400 voor de
reis. De overige kosten van de pelgrimage die ongeveer €1000 per pelgrim bedragen, werden na een
gemotiveerde aanvraag en goedkeuring door het Fonds Slachtofferhulp bijgedragen.
Tenslotte waren er verschillende organisaties die de Stg. PSG gesteund hebben die hier met
erkentelijkheid genoemd worden:
Actus Notarissen
Hoorn
Indrukmakers BV
Hoorn
De Glazen Ruimte Events
Maarssen
Vereniging Nationale Bedevaarten
’s-Hertogenbosch
Kasteel Maurick
Vught
Nadine Foundation
Hoorn
De vrijwilligers van de projectgroep en de begeleidingsgroep
Daarnaast is het bestuur van de stichting in gesprek met het Porticus Fonds. Deze organisatie
ontwikkelt filantropische programma’s die bijdragen aan structurele maatschappelijke verandering.
Porticus overweegt een samenwerking met onze stichting in een meerjarige relatie waarin ook een
onderzoek plaats moet vinden naar de relevantie van spiritualiteit in de verwerking van traumatische
gebeurtenissen. De Stg. PSG is met Tilburg University in gesprek over de opzet van dit onderzoek om
van daaruit een voorstel te doen aan het Porticus Fonds.

Samenwerking ketenpartners
Nadine Foundation

Vanaf het eerste initiatief in 2015 en bij de beide pilots in 2015 en 2016 heeft de Nadine Foundation
een belangrijke rol gespeeld. Dankzij het grote netwerk van deze Foundation binnen lotgenoten
organisaties, de verschillende fondsen, de media en de politiek konden de initiatieven van de Stg.
PSG een bijna vliegende start maken. De Nadine Foundation vormt ook voor de toekomst een
vanzelfsprekende ketenpartner.
Vereniging Nederlandse Bedevaarten

De Stg. PSG is geen reisorganisatie; tegelijk worden er wel pelgrimages georganiseerd. Voor de reis
en de reisbegeleiding sluit de stichting helemaal aan bij de Vereniging Nederlandse Bedevaarten in ’sHertogenbosch. Hotelleiders, bedevaartleiders, artsen, verpleegkundigen en de hoofdaalmoezenier
van de bedevaart zijn bekend met en geïnformeerd over onze pelgrimsgroep. De administratieve
organisatie van de pelgrimage wordt verzorgd door het bureau van de VNB in samenwerking met de
projectgroep van de stichting.
Tilburg University, Intervict en het Centrum voor JustitiePastoraat

Reeds bij de pelgrimage in 2016 werd Tilburg University en haar afdeling Intervict (International
Victimology Institute Tilburg) betrokken bij dit project. Master student de heer R. Ceulen deed een
onderzoek naar de betekenis van de pelgrimage voor slachtoffers onder de titel: De kracht van
verbintenis uit 2016.
In 2017 is de relatie met Intervict opgepakt. Stg. PSG heeft aan dit onderzoeksinstituut gevraagd om
in samenwerking met het Centrum voor Justitiepastoraat aan dezelfde universiteit een plan te maken
voor een kwantitatief onderzoek naar de betekenis van spiritualiteit bij de verwerking van
traumatische gebeurtenissen; een onderzoek dat zowel nabestaanden als slachtoffers van geweld zal
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betreffen. Prof. dr. A. Pemberton, R. Ceulen MSc en prof. dr. T.W.A. de Wit zijn bij dit
onderzoeksproject betrokken. In de loop van het voorjaar hoopt het bestuur van de Stg. PSG met een
voorstel naar het Porticus Fonds te gaan.

Publiciteit
In samenwerking met Indrukmakers BV in Hoorn koos Stg. PSG voor
een logo.
In 2018 zal dit logo ook op briefpapier en ander
communicatiemateriaal te vinden zijn.
In 2017 had de stichting nog geen eigen website, maar via de site van de Nadine Foundation was er
wel een link naar een pagina van de Stg. PSG: www.nadinefoundation.nl/StichtingPSG.html.
Intussen is er een webadres gereserveerd en in 2018 zal in samenwerking met de webbeheerder van
de VNB een eigen site ontwikkeld worden.
Stg. PSG heeft een eigen facebookpagina: www.facebook.com/StichtingPSG/.
Op de webpagina van Fonds Slachtofferhulp leest men over de pelgrimage van 2017 onder het
tabblad projecten: www.fondsslachtofferhulp.nl/project/pelgrimage-lourdes-2017/.
Het Noordhollands Dagblad berichtte over de oprichting van de Stg. PSG:
www.noordhollandsdagblad.nl/hoorn-enkhuizen/stichting-zet-zich-voor-bedevaartgeweldslachtoffers.
In De Telegraaf, het AD, lotgenoten contactblad ‘De Cocon’ en het weekblad Margriet zijn diverse
artikelen gewijd aan de pelgrimage.
Op de webpagina van de VNB was een beknopt verslag te lezen van de pelgrimage in 2017:
www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reisverslag_reader?reisverslagId=2094.
Voor het KRO-NCRV radioprogramma ‘Zin in het Weekend’ sprak bestuurslid Jacques Beemsterboer
op 5 maart over de reis naar Lourdes voor mensen die een dierbare hebben door een
geweldsmisdrijf.
Het televisieprogramma ‘Hart van Nederland’ besteedde aandacht aan het werk van onze stichting.
Tijdens een bijeenkomst van nabestaanden in Zeeland hield bestuurslid Bert Simons op 22 april een
presentatie.
Eén van de pelgrims van de reis in 2016 hield op 7 oktober in Tilburg een presentatie over haar
ervaringen in Lourdes.
Met enige regelmaat werd nog verwezen en gekeken naar de documentaire die het programma
Kruispunt van de KRO-NCRV maakte van de pelgrimage in 2016: https://pers.kroncrv.nl/programmas/kruispunt/kruispunt-lotgenoten-in-lourdes. Via YouTube is de trailer te
bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=fuIXjs2GGCk. Via deze link
https://www.npo.nl/kruispunt/05-06-2016/KN_1681578 kan men de gehele reportage bekijken.
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