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Voorwoord
Normaal gesproken geeft de voorzitter van PSG in zijn voorwoord bij het jaarverslag een
korte bloemlezing over de activiteiten die de stichting in dat jaar heeft ondernomen.
De Covid-19 pandemie heeft ook ons als stichting stevig beperkt in onze activiteiten, in 2020
heeft er geen pelgrimage naar Lourdes plaats kunnen vinden en helaas heeft de Covid-19
pandemie er ook in 2021 voor gezorgd dat we geen pelgrimage konden organiseren.
Dit was zeer spijtig voor zowel beoogde deelnemers als begeleiders.
Als bestuur zijn we in 2021 digitaal en fysiek een aantal keer bij elkaar geweest om ons voor
te bereiden op toekomstige pelgrimages.
Met de nieuwe reisorganisatie, het Huis voor de Pelgrim, zijn er inmiddels uiterst plezierige
contacten en zij nemen de administratieve organisatie van de pelgrimage 2022 voor hun
rekening.
We zijn dan ook erg blij dat we van 22 tot 27 september 2022 met onze doelgroep weer naar
Lourdes kunnen af reizen.
In het jaarverslag 2022 zullen we u daar uiteraard meer over vertellen.

Bert van Drunen, voorzitter

Over de Stichting PSG
Op 24 februari 2017 werd 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.
Ten slotte 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, het Fonds
Slachtofferhulp en de Bedevaartorganisatie Het Huis voor de Pelgrim;
• 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.
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Het bestuur van de Stichting PSG bestaat uit:
De heer L.M.M. (Bert) van Drunen
voorzitter
De heer J.T.B. (Jacques) Beemsterboer, penningmeester
bestuurslid van de Nadine Foundation en nabestaande van een geweldsslachtoffer
Mevrouw P.J.M. (Nelleke) Swinkels-van de Vorst, secretaris
directeur Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront
Mevrouw B. M. A. J. (Bernadet) Albers, bestuurslid;
hotel- en bedevaart leider van de VNB
Mevrouw T. P. A. M. (Thea) Bogers, bestuurslid
directeur Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Justitiële Inrichtingen
De heer P. (Paul) Vlug, bestuurslid
partner van een nabestaande van een geweldsslachtoffer

De pelgrimages worden mede voorbereid door de Projectgroep Pelgrimage:
Mevrouw J. (Janneke) de Smit,
voormalig casemanager Slachtofferhulp Nederland
Mevrouw W. (Wanda) Beemsterboer, lotgenotendeskundige

Adviseur van het bestuur:
De heer J. C. M. (Jan) van Lieverloo, adviseur
voormalig hoofdaalmoezenier van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
Nelleke Swinkels-van de Vorst is de nieuwe secretaris van de stichting. Voormalig secretaris
Bert Simons heeft inmiddels afscheid genomen.

Het Comité van Aanbeveling
Drs. A.A.M. (Arno) Brok
Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân
Ds. J.D.W. (Jan) 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. (Everard) de Jong
Hulpbisschop van het bisdom Roermond en bisschoppelijk referent voor het RK
Justitiepastoraat.
Mr.dr. A.G.J.M. (Ton) Rombouts
Eerste Kamerlid voor het CDA. Van 1996-2017 burgemeester van 's-Hertogenbosch.
Prof. dr. T. W.A. (Theo) 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 Stichting PSG begon zonder eigen vermogen. Onze samenwerkingspartner, de Nadine
Foundation, stelde een bedrag ter beschikking om de eerste stappen te zetten. 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 gekregen om een goede organisatie op te bouwen.
Het Dr. C.J. Vaillant Fonds vulde dankzij de sponsoring van € 2100 het tekort aan dat
ontstaan was doordat veel pelgrims graag gebruik maken van een eenpersoonskamer. Onze
stichting wil hen daarvoor liever geen extra kosten in rekening brengen. We zijn het fonds
daar bijzonder dankbaar voor.

Hoofdsponsor van de Stichting PSG
Het Fonds Slachtofferhulp maakte ook voor 2021 geld vrij voor de pelgrims. Door het
wegvallen van de reis in het afgelopen jaar verviel hun sponsoring. Gelukkig hebben zij voor
dit jaar toegezegd de stichting opnieuw financieel te ondersteunen.
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Samenwerking ketenpartners
Fonds slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp maakt sinds het begin de pelgrimage
mogelijk. Daaraan hebben intussen ruim 50 nabestaanden
deelgenomen. Het Fonds Slachtofferhulp vindt onze activiteiten
uitstekend passen in hun programma aanbod voor slachtoffers
en nabestaanden. Graag blijven wij met het Fonds
samenwerken.

Nadine Foundation

De Nadine Foundation blijft een onmisbare rol spelen. Dankzij
het grote netwerk van deze Foundation binnen lotgenoten
organisaties, de verschillende fondsen, de media en de politiek
kan de Stichting PSG in betekenis groeien. De Foundation blijft
een vanzelfsprekende ketenpartner. De Foundation ontwikkelt
vanaf 2021 ook activiteiten vanuit de stichting Herstel in Beeld.
De Nadine Foundation wordt aan het einde van 2022
opgeheven.

Het Huis voor de Pelgrim

Voor de reis en de reisbegeleiding heeft onze stichting gekozen
voor Het Huis voor de Pelgrim.
Het Huis voor de Pelgrim heeft al honderd jaar ervaring in
het organiseren van reizen. Reizen, waarin persoonlijke
ontmoeting, gezelligheid en verdieping hand in hand
gaan. Deze organisatie met een hecht team van vaste
medewerkers en meer dan duizend vrijwilligers staat als
een huis!

Slachtofferhulp Nederland
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Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven,
verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. Slachtoffers
kunnen daar terecht voor emotionele steun, ondersteuning in
het strafproces en hulp om schade vergoed te krijgen.
Slachtofferhulp Nederland ondersteunt ons werk door telkens
een casemanager ter beschikking te stellen voor de duur van de
pelgrimage.
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Publiciteit
Onze website is online www.stichtingpsg.nl en wordt door veel unieke bezoekers gevonden.
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. 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.

PSG in de media in 2021
Magazine van Fonds Slachtofferhulp
https://fondsslachtofferhulp.nl/magazine/hoe-gaat-het-nu-met-je-beemsterboer/
Algemeen Dagblad
https://www.ad.nl/binnenland/ouders-doodgestoken-nadine-spraken-met-dader-gerold-gaat-voorzijn-eigen-hachje~a657448c/
Het goede leven, Platform voor doen, denken, geloven en genieten
https://www.hetgoedeleven.nl/artikelen/naar-lourdes-voor-genezing-van-pijn

Sinds 1 januari 2019 is Stichting PSG een Algemeen Nut Beogende Instelling
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