
 
HUISELIJK GEWELD EN KERK: ’N TABOE? 

Thema-avond dd. 15 januari 2014, i.s.m. Gijs Achterberg, ouderling Vorming en Toerusting. 

                                                                  

 Gastsprekers waren Hermien van Dijk en Liesbeth Bouman, beiden werkzaam in de hulpverlening rond m.n. 

 Huiselijk Geweld.  In Nederland maakt geen enkele vorm van geweld zoveel slachtoffers als huiselijk geweld. Het 

komt in alle kringen voor, ook in de kerk, bij vriendelijke mensen en bij heel gewone families. Onder 

ambtsdragers en onder gewone kerkgangers. Onder ouderen en jongeren. In allerlei soorten relaties.  

De feiten: 

Het word ‘huiselijk’ staat voor de relatie die er bestaat tussen de dader en het slachtoffer, niet op de plaats waar 

het geweld plaatsvindt. Onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, psychisch en seksueel geweld. In de 

praktijk: schoppen, slaan, aan haren trekken, keel dichtknijpen, incest, verkrachtingen binnen het huwelijk, 

opgelegd ongewenst seksueel gedrag, kleineren, uitschelden, isoleren enz. Kinderen die getuige zijn van geweld 

tussen hun ouders zijn ook slachtoffer van huiselijk geweld. 

 In Nederland maakt geen enkele vorm van geweld zoveel slachtoffers als huiselijk geweld. Het komt in 

 alle kringen voor, ook in de kerk, bij vriendelijke mensen en bij heel gewone families. Onder ambtsdragers 

 en onder gewone kerkgangers. Onder ouderen en jongeren. In allerlei soorten relaties.  

 
Het pastoraat: 
Hoe zorgen we er als christelijk gemeenschap voor dat slachtoffers en wellicht ook daders een veilige plek 
vinden in de gemeente om hun verhaal te kunnen doen, zodat het geweld kan worden aangepakt? 
Enkele gedachten daarover: 
-‘Je ziet het pas als je het gelooft”. We krijgen er oog en oor voor als we geloven dat het ook binnen de kerk 
voorkomt 
-Aandacht voor het oppakken van signalen. Zien we het kind dat zich schuilhoudt? Horen we de oudere die de 
zorg voor zijn/haar partner niet (meer) aankan? Merken we de vrouw op die alweer vertelt dat ze gevallen is: ‘Ik 
ben ook zo’n kluns” 
-Zijn er mensen, vertrouwenspersonen, bij wie mensen terecht kunnen. En als ze er zijn, zijn ze dan voldoende 
bekend? 
-Is er aandacht voor de moeilijke kant van opvoeden binnen de gemeente? 
-Zien we de overbelaste mantelzorger? 
-Hoe spreken we over elkaar?  
-Kan een dader die iets wil doen aan zijn probleem rekenen op ons? 
-………….. 
In de kerk vieren we dat God ons draagt met liefde. God nodigt ons uit om naar elkaar om te zien en elkaar te 
vertrouwen. Juist in de kerk mogen we gericht zijn op heil, de heelwording voor de ander. 
PPW contactpersoon: zie logo. 
 
De Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft een handreiking geschreven met als titel ‘Huiselijk geweld, 
handreiking voor het pastoraat’. Dit boekje is te bestellen  via www.pkn.nl/(030) 880 1880 
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