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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van onze stichting Pelgrimage Slachtoffers van 
Geweldsmisdrijven. Voor het eerst ben ik sinds mijn aantreden als voorzitter van de stichting 
mee geweest met de pelgrimage, om zelf te ervaren wat voor impact een pelgrimage heeft 
op onze deelnemers. Ik kan u zeggen "ik ben enorm onder de indruk geraakt van de kracht 
die de deelnemers aan de pelgrimage aan de dag leggen”, ik weet niet of ik na zo'n 
traumatische en niet te bevatten ervaring wel weer de kracht zou hebben om weer verder te 
gaan. 
De wijze waarop onder deskundige begeleiding de deelnemers zich kwetsbaar opstellen en 
hun ervaringen durven te delen heeft ook veel indruk gemaakt en heeft mij diep geraakt. Als 
een van de deelnemers aangeeft al twee jaar niet meer gehuild te hebben omdat ze bang is 
dat ze dan in zou storten en niet meer op zou staan, tijdens de, met de door de geestelijk 
verzorgers aangepaste teksten, kruisweg toch haar gevoelens durft te tonen is dat zeer 
emotioneel maar tegelijkertijd een cadeau. 
De saamhorigheid die ontstaan tijdens de pelgrimage is hartverwarmend en is er tot op de 
dag van vandaag nog steeds. 
Met de wijze waarop we als stichting de deelnemers in staat stellen om even uit de 
dagelijkse beslommeringen hun ervaringen te delen hebben we "goud in handen". 
Het heeft mij alleen maar gesterkt in mijn voornemen om me nog lang in te blijven zetten 
voor allen die door groot verdriet zijn geraakt. 
 
Bert van Drunen voorzitter 
 
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 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. 
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Lotgenoten-
pelgrimage naar 
Lourdes 2019 
 

 
  

Dit jaar is er weer een groep nabestaanden naar Lourdes vertrokken voor een 
Pelgrimsreis. Als casemanager mocht ik deze groep en zijn geestelijk begeleiders 
samen met mijn oud-collega Janneke ondersteunen.  
Het was een bijzondere week. Twee van de 15 deelnemers waren Katholiek, alle 
anderen niet. Het was voor velen dan ook een kleine cultuurshock toen we in 
Lourdes aankwamen. Busladingen vol pelgrims reden af en aan, tientallen 
winkeltjes met glow in the dark Mariabeeldjes versperden de weg naar het 
heiligdom. Daar aangekomen bleken drie kerken op elkaar gebouwd te zijn met 
daarvoor weer een enorme parkeergarage die ook diende als ondergronds kerk. 
Lange rijen met rolstoelen uit de vijftiger jaren reden over een speciale rode 
route naar de licht processie ‘s avonds. Waar kwamen al die duizenden mensen 
en vooral zieken en gehandicapten vandaan en wat zochten ze hier? Het was 
bijna duizelingwekkend. 
Gelukkig volgden wij ons eigen programma vaak in kleine sfeervolle kapelletjes 
waarin beleving maar gek genoeg ook humor en licht een grote rol speelden. De 
eerste ochtend kwamen we bij elkaar en werden alle verhalen verteld. Vanaf dat 
moment waren we een groep. In heel het programma stond het kleine ritueel 
centraal. De eerste twee dagen stonden vooral in het teken van het verleden, de 
volgende twee dagen in het beleven van het hier en nu en de laatste dagen 
waren vooral toekomst gericht. Vanuit Slachtofferhulp Nederland zijn wij bekend 
met het verlenen van praktische, juridische en emotionele hulp. Als een cliënt 
dreigt vast te lopen verwijzen wij deze door voor psychische hulp. Ook zijn wij 
bekend met de kracht van het lotgenotenschap. Maar wat gebeurt er dan in 
Lourdes als nabestaanden na 6 jaar voor het eerst breken tijdens het lopen van 
de kruiswegstatie waarbij het verhaal verteld wordt van Maria die moet toezien 
hoe haar zoon wordt vermoord? Hoe kan het dat iemand bij thuiskomst na 4 jaar 
nu wel kan stoppen met de oxazepam? En dat een ander ineens wel de kracht 
heeft om na 10 jaar weer aansluiting te zoeken bij een koor om te gaan zingen? 
Of eindelijk de stap durft te maken om naar de juiste hulpverlening te gaan? Zijn 
het de rituelen, het samen delen in onze veilige groep of juist het samenzijn met 
duizenden mensen met dezelfde intentie? Of is het soms het heilige water wat 
op 18 plekken uit de rotsen stroomt en wat velen met jerrycans vol meenemen 
en opdrinken en waar je zelfs een bad in kunt nemen (ijskoud)? Wie kan het 
zeggen... 
Wat ik wel weet, is dat er bijzondere plekken zijn op de wereld en dat je eigen 
intentie uitspreken al iets in beweging kan zetten. Tijdens de terugkomdag 
hoorde ik dat velen het gevoel hadden meer te kunnen ademen, beter met 
tegenslagen om kunnen gaan en zich meer met de wezenlijke dingen bezig 
kunnen houden. Betere keuzes kunnen maken wat ze binnen lieten komen en 
vooral wat niet en meer liefde voor het leven kunnen voelen. Dat ze niet meer zo 
hoeven te vechten en het gevoel tegen de stroom in te moeten zwemmen 
hadden achtergelaten. Meer kunnen traceren op de stroming. Overigens werd 
het verdriet om de dood van hun kind, partner, ouder, grootouder of broer/zus 
er niet minder om maar wel draagbaarder. 
 
Kortom, we kijken terug op een bijzondere reis met twee gouden geestelijke 
begeleiders die de kunst verstaan om datgene wat 2000 jaar geleden is gebeurt 
te vertalen naar de beleving van nabestaanden in deze tijd. Samen met een lieve 
ervaringsdeskundige die in alles voorging, een geweldige reisorganisator en de 
voorzitter van de stichting mochten we met elkaar voorwaarde scheppend zijn 
voor dit proces.   Alice Tijmes casemanager Slachtofferhulp Nederland 
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Het is stralend weer in Frankrijk.  Voor de tweede keer ben ik in Lourdes met de 
SPSG-groep nabestaanden van slachtoffers van geweldsdelicten. Het voelt 
anders dan de vorige keer; ik weet min of meer wat me te wachten staat, ik ken 
het programma. Maar toch: ik weet niet van tevoren wie ik zal ontmoeten, hoe 
het zal zijn. Het zijn bijzondere ontmoetingen geworden. Een mooie pelgrimage. 
Betekenisvol en vol beweging.  
 Kennismakingen met mensen die een onmogelijk verdriet met zich meedragen, 
een onuitsprekelijk gemis voelen. Steeds opnieuw ben ik geraakt door hun 
verhalen, hun pijn en moeite. Het verdriet om het onnodig verlies van een kind, 
een ouder, broer of zus of grootouder. Hun moeite met de daders, het 
rechtssysteem. Het onrecht in hun levens. Het gevoel van onrecht maakt het 
verlies moeilijker  te dragen.    
We vertellen elkaar onze verhalen en delen wat we kunnen delen. In onze 
kleine vieringen komen we steeds dichter bij elkaar. We zijn stil en luisteren, we 
steunen elkaar en laten ons raken. Er zit beweging in: met elkaar naar de diepte 
maar ook weer voorzichtig een beetje opkrabbelend. We zingen ingetogen: 
Daar waar liefde heerst en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons. 
We zingen uitbundig: geef mij kracht, heel mijn leven….  We hebben het zo 
nodig: liefde, vrede en veerkracht. Steeds opnieuw.   Lopend de kruisweg, 
herkennend en openbrekend. Buiten is het warm en in mijn hart wordt het ook 
steeds warmer: wat een fantastische groep!  We ontsteken het licht voor onze 
lieve doden en voor andere mensen met verdriet, voor onszelf. De kracht die in 
zo’n klein gebaar zit…  
 
Wat klein lijkt is groot: het noemen van een naam, het gooien van een steen in 
de rivier. We laten elkaar zien wat we hebben gekocht voor de mensen thuis en 
vertellen er ons verhaal bij. Het lijkt misschien onbetekenend maar dat is het 
niet; het vertelt wie jij bent, het vertelt over de mensen die je dierbaar zijn. Het 
vertelt een stukje mensenleven.   Moe en voldaan keren we huiswaarts, ons 
hoofd en hart vol met ervaringen, verhalen en nieuwe vriendschappen. Het 
verhaal van Lourdes 2019 heeft een stuk toegevoegd aan mijn eigen 
levensverhaal. Het mocht er allemaal zijn: woede, pijn, verdriet. Het mocht er 
zijn: warmte, een lach, een omhelzing.  
Ik ben er dankbaar voor en vraag al zingend aan God: Neem mij aan zoals ik 
ben. Zuiver uit wie ik zal zijn. Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.  
 
 Jacqueline van Heel geestelijk verzorger] 

“Weer bijgekomen van de reis 
naar Lourdes? Hebben jullie het 
fijn gehad?” vraagt Birgit van 
VNB me. Ja, ik ben weer 
bijgekomen. Geland zoals wij 
vrijwilligers het zeggen. Heb er 
de tijd voor genomen, want het 
was weer een mooie maar 
intense lotgenotenreis. Onder de 
vlag van VNB en georganiseerd 
door de Stichting Pelgrimage 
Geweldslachtoffers. 
Op 6 oktober sta ik op tijd op 
Schiphol. En daar druppelen de 
pelgrims binnen. Hoewel ze 
weten lotgenoten te zijn, voelt 
dat niet direct zo. Er is een wat 
afwachtende maar goede sfeer. 
Eenmaal in Lourdes lopen we 
eerst een oriëntatierondje. De 
meeste lotgenoten hebben geen 
katholieke of kerkelijke 
achtergrond. Lourdes is dan ook 
absoluut niet vanzelfsprekend en 
zal voor de meesten best vreemd 
overkomen. We proeven de sfeer 
van de gekke kant van Lourdes, 
de winkeltjes. Ik benoem dat het 
achter de Sint Jozefpoort echt 
anders is, maar ga er nog niet 
naar toe. Dat komt later. 
De eerste volle dag beginnen we 
met een kennismaking. We 
zitten in een rustgevende ruimte 
van een ander hotel en ieder 
vertelt wat hem of haar is 
overkomen. De rillingen lopen, 
terwijl ik dit schrijf, weer over 
mijn rug. Emoties, intense 
emoties. En dan..... dan is er één 
groep en vooral verbondenheid. 
In de loop van deze pelgrimage 
of lotgenotenreis - hoe je het ook 
wilt noemen -  volgen eigen 
vieringen, een speciaal 
geschreven kruisweg, soms 
volgen we het VNB-programma 
en is er voldoende eigen tijd. Een 
ieder raakt op zijn of haar 
manier toch op enigerlei wijze 
onder de indruk van de 
pelgrimage in Lourdes. Dat blijft 
zo bijzonder 
 
José Geerts, hotelleidster VNB 

Enkele data: 

 

12 juni 2019 informatiebijeenkomst Utrecht 

6 tot en met 11 oktober 2019 Lourdespelgrimage 

23 juni 2019 terugkomdag Utrecht 
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Personen: 
 

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  
De heer L. M. (Bert) Simons, secretaris  

RK geestelijk verzorger bij de Dienst Justitiële Inrichtingen  
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 heer J. C. M. (Jan) van Lieverloo, adviseur 

voormalig hoofdaalmoezenier en voorzitter Raad van Toezicht VNB  

  

De pelgrimage van 2019 werd voorbereid door de projectgroep pelgrimage: 

Mevrouw J. (Janneke) de Smit,  
casemanager Slachtofferhulp Nederland 

Mevrouw W.(Wanda)  Beemsterboer, lotgenotendeskundige 
bestuurslid van de Nadine Foundation, nabestaande van een geweldsslachtoffer 

De heer J. (Jan) Wolters, aalmoezenier en geestelijk begeleider pelgrimage 
Enkele bestuursleden werkten eveneens mee in deze projectgroep 

 

Het professionele begeleidingsteam voor de pelgrimage van 2019 bestond uit: 

Mevrouw W. (Wanda) Beemsterboer, ervaringsdeskundige 
Mevrouw J. (José) Geerts, hotelleidster VNB 
Mevrouw J. (Janneke) de Smit, casemanager Slachtofferhulp Nederland 
Mevrouw A. (Alice) Tijmes, casemanager Slachtofferhulp Nederland 
De heer J. (Jan) Wolters, aalmoezenier en geestelijk begeleider pelgrimage 
Mevrouw J. (Jacqueline) van Heel, aalmoezenier en geestelijk begeleider pelgrimage 

 

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 

Emeritus Universitair docent sociaal-politieke filosofie en cultuurfilosofie verbonden aan de (KTU) en  
(UvT). Voormalig 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. 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. 

Hoofdsponsor van de Stichting 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 €250 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.  

Jaaroverzicht 2019

 Bedrag  Totalen  Bijzonderheden 
Saldo per 1 januari 2019  € 8.729  € 8.729 

Inkomsten

Fonds Slachtofferhulp  € 11.000 

Sponsoring overig  € 125 

Eigen bijdrage pelgrims  € 3.600 

Rente van de bank  € -  € 14.725 

Uitgaven

Vervoer  € 750 

Secretariaat  € 38 

Promotie  € 2.037 Website gerealiseerd!

Geestelijke begeleiding pelgrims  € 2.872 

Kosten pelgrims  € 936 

Overige kosten  € 652  € 7.286 

Deelnamekosten groep pelgrims  € 13.186  € 13.186 

Sub totaal  € 2.983 

Bank  € 2.983 

Spaarrekening  € - 

Verschil  € - 

Vermogen Stichting PSG per 31 december 2019
Bank  € 2.983 

Spaarrekening  € - 

Totaal aan vermogen  € 2.983 
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Ten slotte waren er verschillende organisaties die de Stichting PSG in het afgelopen jaar gesteund 
hebben die hier met erkentelijkheid genoemd worden: 
 
Indrukmakers BV    Hoorn 
VNB     ’s-Hertogenbosch 
Kasteel Maurick  Vught  

Nadine Foundation   Doesburg 
Fonds Slachtofferhulp  Den Haag

Samenwerking ketenpartners 

Fonds slachtofferhulp 

Fonds Slachtofferhulp maakt al drie jaar 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. Dat blijkt ook uit een item op hun 
website https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/lotgenotenpelgrimage-naar-lourdes/ . 
Ook in het komende jaar kunnen wij op deze samenwerking bouwen. 

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 Nadine Foundation vormt ook voor de komende jaren een 
vanzelfsprekende ketenpartner. 

Vereniging Nederlandse Bedevaarten 

De Stichting PSG is geen reisorganisatie; tegelijk worden er wel pelgrimages georganiseerd. Voor de 
reis en de reisbegeleiding sluit onze  stichting helemaal aan bij de Vereniging Nederlandse 
Bedevaarten in ’s-Hertogenbosch. 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. Onze oud-voorzitter en huidig adviseur Jan van 
Lieverloo is nauw betrokken bij de  VNB. 

Slachtofferhulp Nederland 

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 heel de pelgrimage. 
 

  

https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/lotgenotenpelgrimage-naar-lourdes/
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Publiciteit 
 
Een oud-pelgrim en de ervaringsdeskundige van onze stichting waren op bezoek bij Jacobine Geel 
over de vraag of je een moordenaar kunt vergeven. https://www.kro-
ncrv.nl/protestant/nieuws/indrukwekkende-uitzending-van-jacobine-over-het-onderwerp-kun-je-
een-moordenaar-vergeven  
 
 
Op de website van het Fonds Slachtofferhulp is een reisindruk te lezen. 
https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/lotgenotenpelgrimage-naar-lourdes/  
 
Onze website is online www.stichtingpsg.nl en wordt door veel unieke bezoekers gevonden. 
 
Stichting PSG heeft een eigen facebookpagina: www.facebook.com/StichtingPSG/.  
 
Begin 2019 verscheen een persoonlijk verslag van hotelleidster José Geerts 
https://www.youtube.com/watch?v=LMq_UQqMm8Q&t=1s  
 
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. 
 

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

 
 
 
 
 
 

http://www.nadinefoundation.nl/Logo.htm
https://www.kro-ncrv.nl/protestant/nieuws/indrukwekkende-uitzending-van-jacobine-over-het-onderwerp-kun-je-een-moordenaar-vergeven
https://www.kro-ncrv.nl/protestant/nieuws/indrukwekkende-uitzending-van-jacobine-over-het-onderwerp-kun-je-een-moordenaar-vergeven
https://www.kro-ncrv.nl/protestant/nieuws/indrukwekkende-uitzending-van-jacobine-over-het-onderwerp-kun-je-een-moordenaar-vergeven
https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/lotgenotenpelgrimage-naar-lourdes/
http://www.stichtingpsg.nl/
http://www.facebook.com/StichtingPSG/
https://www.youtube.com/watch?v=LMq_UQqMm8Q&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=fuIXjs2GGCk
https://www.npo.nl/kruispunt/05-06-2016/KN_1681578
https://www.npo.nl/kruispunt/05-06-2016/KN_1681578

