
Verslag Themadag Vrouwenkracht op 28 februari 2018  
Organisatie: Regiocoördinatoren Passage regio’s Noord-, Oost-, Zuid- 
en West-Groningen  
Locatie: Ontmoetingskerk te Haren 
 
Aanwezig: 42 vrouwen van afdelingsteams 
Trainers:  Marieke van Veen van Wijsweerbaar  
 Annet Hogenesch, Coaching en begeleiding bij levensvragen 
 

1. Opening 
De dagvoorzitter, Afien Kloosterhof, heet allen hartelijk welkom op deze themadag met training 
en actief zijn. Het doel is dat Passagevrouwen weerbaar zijn en kracht uitstralen wat begint met 
een goede fysieke houding, een luisterend oor en de juiste vragen stellen.  
De projectvrouw en regioco’s worden voorgesteld, waarna Afien de kaars aansteekt, teken van 
Jezus aanwezigheid.  
Afien leest het gedicht van Okke Jager voor:  

 
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens 
 
Verraadt ons aller angst zich niet 
in wie het leven weerloos liet? 
De glasglans stemt de blazer mild. 
De kaarsvlam vormt de hand tot schild. 
De krokus wijst beton zijn grens. 
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens. 
 
Afien vraagt in gebed een zegen over deze dag. 
 
Het woord is aan Marieke van Veen. Zij stelt zich kort voor en vraagt de vrouwen te gaan 

rondlopen. Hoe voelt dat? Loop je met rechte rug, kijk je 
vrouwen aan? Over grenzen stellen zegt Marieke dat je jezelf 
weerbaar mag opstellen, met respect voor de ander. De 
vrouwen gaan tegenover elkaar staan in een lange rij. De ene 
rij loopt naar de andere die aangeeft tot hoever iemand mag 
gaan. De houding is heel bepalend: hoe toon je dat de grens is 
bereikt?  
In een kort toneelstukje zit Liesbeth in de bus. Een “man” 
(Marieke) vraagt of hij naast haar mag zitten. Hij opent de krant 
en leunt met de knie tegen haar aan. Hij komt in Liesbeth haar 
comfortzone. De tweede man dringt zich op, duwt de schouder 
tegen haar aan, kijkt zeer indringend en slaat ook nog de arm 
om haar heen! Dan spreekt men van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. In 8 van de 10 keer wordt het 
gedaan door bekenden. Over hoe te reageren en wat een 

weerbare houding is, wordt met elkaar in gesprek gegaan.  
Marieke schrijft op papier de tips: 

- Benoem het gedrag waar u last van heeft 
- Vertel hoe u het ervaart 
- Zeg wat u wilt dat de ander doet (of juist niet doet) 
Verder: 
- Kijk de ander aan 
- Sta/zit rechtop (maak je groot) 
- Praat rustig, duidelijk hoorbaar 
- Laat zien dat u het meent, kijk serieus. 

 
Liesbeth bedankt Marieke voor de training en adviezen. Marieke krijgt een boeket bloemen en 
een Passage-veiligheids-hes.  



Het gebed voor de lunch spreekt Liesbeth uit, waarna elk naar de hal kan 
gaan voor brood, een salade, fruit en drinken. Marieke en Annet zijn beide 
aanwezig voor eventuele vragen.  
 
Annet stelt zich voor. Als klasse-assistent begonnen, kreeg ze van een 
kindje de vraag: waarom ben ik geboren; om dood te gaan? Een andere 
vraag van een cliënt was, of konijnen ook in de hemel komen. Door 
antwoorden te vinden op deze levensvragen is Annet theologie gaan 
studeren. En daar kwam ze er al snel achter dat antwoorden op levens-
vragen alleen gegeven kunnen worden door degene die de vraag stelde. 

 
In 2017 moedigde actrice Alyssa Milano vrouwen aan om op Twitter #Metoo hun ervaringen met 
seksueel geweld te plaatsen. Er kwamen 47.000 reacties. Vrouwen (maar ook mannen) van alle 
leeftijden en overal. Sommigen vertelden hun verhaal, anderen antwoorden alleen met #Metoo. 
Annet schreef tijdens de theologiestudie (jaren 80) een scriptie over het onderwerp Godsdienst 
& Incest. Opvallend was dat er bij grensoverschrijdend 
seksueel gedrag sprake is van macht/ onmacht. 
Binnen de kerk komt het ook voor. Slachtoffers kunnen 
zich schuldig voelen, want als God het heeft gezien en 
er niets aan doet, dan is zij toch een slecht persoon? 
Annet noemt enkele boektitels “Haar naam is Hilde”, 
Godsdienst & Incest”. 
In de negentiger jaren werd in de media weinig 
geschreven over seksueel overschrijdend gedrag. 
Toch kan vastgesteld worden dat het van alle tijden is 
en in alle lagen van de bevolking, alle werkvelden en 
alle religies voorkomt. 
In kleine groepen spreken de vrouwen over hun ervaring met seksuele voorlichting tijdens de 
opvoeding. Op de tafels staan kannen met water en zoete en hartige knabbeltjes. Bij 
terugkomst wordt het heel stil als Annet vraagt wie iets zeggen wil. De meeste vrouwen zijn niet 
voorgelicht, er heerste taboe. Nu met social media is opvoeding ruimer bespreekbaarder maar 
ook worden openlijk grenzen overschreden door bijv. blote foto’s te plaatsen, met vele 
gevolgen.  
Annet vertelt dat een goed gesprek een wisselwerking is tussen twee mensen, zenden en 
ontvangen. Wat mee doet in de communicatie zijn: lichaamshouding, ademhaling, toonzetting, 
mimiek en oogcontact. Wat is een goed mens, wat is een goede dokter. Goed is een waarde. 
Luisteren, informatie geven, controle houden en bij belangrijke gesprekken iemand meenemen. 
Verbondenheid voelen, inleven in de ander en zo tot een dieper gesprek komen.  
De vrouwen krijgen enkele adviezen mee: Laat O(oordeel) M(mening) A(advies) thuis. Gebruik 
geen NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander). Een goede vraag kan zijn: Hoe voelt het voor jou? 
Wees een OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. Maak gebruik van LSD - Luisteren, 
Samenvatten, Doorvragen. Een voorbeeld van niet echt luisteren/gesprek was dat na een 
miskraam gezegd werd dat er nog tijd is voor een ´nieuw´ kindje. Niet gevraagd werd: Hoe is 
het voor jou? Vertel. Als het verhaal kan worden verteld doordat er goed wordt geluisterd, dan 
ontstaat weer helder zicht. Door te bidden met God, door te delen met elkaar de pijn, het 
verdriet. Annet eindigt de middag met het aansteken van twee kaarsjes: één voor hen van wie 
grenzen zijn overschreden, misschien wel hier, om hen in het licht te zetten, dat ze hun verhaal 
mogen vertellen; één voor hen die een luisterend oor geven, dichtbij willen staan, soms 
machteloos, soms verbijsterd maar betrokken in verbondenheid.  
 
Afien bedankt Annet voor de oefening en het inzicht en overhandigt een boeket bloemen en een 
Passage veiligheids-vest.  
 
Afien sluit de dag af door het gedicht van Okke Jager nogmaals te lezen. Het heeft veel meer 
betekenis gekregen. Bij de uitgang krijgt elk een boekenlegger waar het gedicht op staat. Allen 
worden wel thuis gewenst. In de hal wordt genoten van de koffie en thee onder het napraten.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alyssa_Milano

