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Organisaties
 www.smpr.nl
SMPR: meldpunt seksueel misbruik in pastorale relaties
 www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
 www.meldpuntmisbruik.nl
Meldpunt seksuele intimidatie / misbruik binnen pastorale c.q. kerkelijke relaties.
Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK), Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV), Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) en Hersteld Hervormde Kerk (HHK)
 www.sgl-platform.nl
Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)
 www.ikmeldhet.nl
Reformatorisch Meldpunt
 www.inveiligehanden.nl
‘Maak je vrijwilligersorganisatie veiliger’. Project van Vereniging van Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk NOV
 www.resister.nl
‘Stop geweld tegen vrouwen’, campagne van Tear
Publicaties over seksueel misbruik in pastorale relaties
 Ik sta erbuiten – maar ik sta wel te kijken
De relationele dynamiek in geloofsgemeenschappen na seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie vanuit het perspectief van primaire slachtoffers. Christiane van den Berg-Seiffert, Zoetermeer: Boekencentrum, 2015
 Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven?
Een feministisch-theologisch onderzoek naar de (on)mogelijkheid van vergeving bij
seksueel misbruik in pastorale relaties. Marie Christine Hansen-Couturier, masterthesis 2017
 Ontredderd
Het proces in de kerkenraad als de predikant seksueel misbruik heeft gepleegd.
Alexander Veerman, Zoetermeer: Boekencentrum, 2005
 Seksueel misbruik in pastorale relaties
Handreiking voor het pastoraat 30. Ineke van Keulen en Judith van der Werf, Samenwerkingsorgaan voor het pastoraat, Leusden 1998
 Een pastor moet je toch kunnen vertrouwen!
Over seksueel misbruik door pastores. Gideon van Dam en Marjo Eitjes, Zoetermeer:
Meinema, 1994
 Geschonden lichaam
Pastorale gids voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel geweld.
Ruard Ganzevoort en Alexander Veerman, Zoetermeer: Boekencentrum, 2000
 Geschonden vertrouwen
Seksueel misbruik in een religieuze context. Ruard Ganzevoort e.a., Tilburg: KSGV,
2013
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Ervaringsverhalen van seksueel misbruik in het pastoraat
 Tot ik weer vliegen kon ...
Een verhaal van seksueel misbruik door een pastor. Sigrid Zomer, Kampen: Kok,
2004
Een pdf-bestand van het (uitverkochte) boek is kosteloos verkrijgbaar via de website
www.sigridzomer.webs.com
 Duizend bloemen
Verhaal van God, verhaal van mij. Vervolg op Tot ik weer vliegen kon ..., over omgaan met geloven en God en kerk na seksueel misbruik door een pastor. Sigrid Zomer, 2008
Een pdf-bestand van het (uitverkochte) boek is kosteloos verkrijgbaar via de website www.sigridzomer.webs.com
 De herder was een huurling
Mijn weg terug na misbruik door een pastor. Leny Selles, Zoetermeer: Boekencentrum, 2001
Overige literatuur
 Samen redden wij het wel
Marthe Link, Gorinchem: Narratio, 2014
 Trauma en herstel
De gevolgen van geweld – van mishandeling thuis tot politiek geweld. Judith Lewis
Herman, Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1993
 Luister mij vrij
Begeleiding van slachtoffers van seksueel geweld. Siny te Nijenhuis, Baarn: Gooi en
Sticht, 2000
 Mijn lichaam, mijn ziel
Over (seksueel) geweld en pastorale hulpverlening. Lisette van Gils / Stichting
VPSG, Haarlem: VPSG, 1998
Over (pastoraat aan) daders
 Er zijn grenzen!
Sex als machtsmisbruik van hulpverleners met hun vrouwelijke cliënten. Peter Rutter,
Utrecht: Spectrum, 1990
 Iemand valt niet samen met zijn daden
Pastoraat aan daders van seksueel misbruik. Handreiking voor het pastoraat 42. Uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht, 2004
 Het ambt na een tuchtmaatregel
Daderbeleid van de Protestantse Kerk na veroordeling voor Seksueel Misbruik in
Pastorale Relaties
Overige literatuur
 Liefde in wonderland
Overdracht en tegenoverdracht in de hulprelatie. Riekje Boswijk-Hummel, Haarlem:
De Toorts, 2000
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Romans
 Mara
Lisette van de Heg, Hilversum: Plateau, 2011
 Mantel der liefde
Henrieke Groenwold, Kampen: Brevier, 2013

