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Maranathakerk in Bunschoten. © Rodney Kersten

Kerk Bunschoten snapt niks van
ontucht in eigen crèche: vrijwilliger
nooit alleen op de groep
De ontuchtzaak waarbij zeven Bunschotense kinderen betrokken zijn,
heeft zich voor een deel afgespeeld bij de kinderopvang van de
Maranathakerk in het dorp. Dat heeft de kerk bevestigd. De 34-jarige
verdachte vergreep zich volgens justitie ook aan zijn eigen kind. 

De Bunschoter deed als vader vrijwilligerswerk bij de crèche van de kerk, waar
jonge kinderen tijdens de diensten kunnen spelen. De kerkgemeenschap is erg
geschrokken van de misbruikzaak onder hun dak.

Drie kinderen die door de 34-jarige zouden zijn opgevangen zijn volgens het
openbaar ministerie slachtoffer geworden van zijn seksueel overschrijdende
gedrag. Het OM spreekt van ‘een ernstige vorm van seksueel misbruik'.

Het is logisch dat je als ouder flink overstuur
bent. Gevoelens van boosheid en verdriet
maken het er niet makkelijker op.
- Naomi Dessaur, deskundige seksueel misbruik

,,Het is een vreselijke zaak. Het heeft bij mij de emoties flink losgemaakt’’,
reageert voorzitter van de kerkraad Johan Schelling. De kerk tast volledig in het
duister over de manier waarop de verdachte zijn gang heeft kunnen gaan. 

Op de crèche zijn immers altijd meerdere volwassenen aanwezig. ,,Alle
gemeenteleden zijn inmiddels op de hoogte gesteld en natuurlijk hebben we
ook contact met de ouders van de slachtoffertjes. We proberen elkaar te
steunen en zijn als bestuur bereikbaar voor vragen‘’, aldus Schelling.

‘Vaak geven kinderen geen duidelijke signalen over misbruik’
De 34-jarige vader werd begin dit jaar door de politie opgepakt, op verdenking
van ontucht met twee minderjarigen: zijn eigen kind van 6 en een
leeftijdsgenootje dat aan zijn zorg was toevertrouwd. Twee andere kinderen
kent de verdachte eveneens uit privékring, de rest ontmoette hij bij de kerk. De
zaak kwam aan het rollen doordat een van de getroffen gezinnen naar de
politie stapte. 

,,Vaak geven kinderen geen duidelijke signalen over misbruik en zijn het eerder
gedragsveranderingen die opvallen. Bijvoorbeeld als een kind opeens heel
druk gedrag laat zien, of juist  zich gaat terugtrekken. Ook plotseling
bedplassen komt voor’’, zegt Naomi Dessaur, deskundige op het gebied van 
het bespreekbaar maken van seksueel misbruik. 

,,Soms worden ouders geconfronteerd met uitspraken over seks die niet
passend zijn bij de leeftijd van een kind. Ook dat kan reden zijn om te
vermoeden dat er iets speelt.’’

Emoties
Maar wat dan? Hoe praat je met je zoon of dochter als het mogelijk is
misbruikt. ,,Heel logisch dat je als ouder  flink overstuur bent. Gevoelens van
boosheid, verdriet en misschien van wraak maken het er niet makkelijker op. 
Maar als je kind teveel van jou emoties meekrijgt, kan het ook dichtklappen.
Om jou te beschermen’’, aldus Dessaur.

Volgens de deskundige en oprichter van trainingsbureau Dessaur Trainingen
en onlineplatform Naomimaaktbespreekbaar.nl is het van groot belang om
geen sturende vragen te stellen als: Was het ome Arie?  Gebeurde het op je
slaapkamer? Dat kan zorgen voor beïnvloeding. Beter is om een neutrale
vragen te stellen, zoals: Vertel er eens wat meer over.

Niet alle mannen die zich vergrijpen aan
kinderen hebben daar ook echt een seksuele
voorkeur voor.
- Jules Mulder, forensisch psychotherapeut

Opvallend
,,En je kunt niet genoeg benadrukken dat het kind in ieder geval geen schuld
heeft‘’, aldus Dessaur, die benadrukt dat het sowieso van belang is in de
opvoeding om  met kinderen te praten over seksuele grenzen. 

Volgens forensisch psychotherapeut en ex-directeur van behandelkliniek De
Waag Jules Mulder is het opvallend dat de man in de Bunschotense zaak
zowel verdacht wordt van ontucht met zijn eigen kind als  met kinderen van de
kerk-crèche. ,,Hij heeft in ieder geval eerder dus een seksuele relatie gehad
met een volwassen vrouw. Niet alle mannen die zich vergrijpen aan kinderen
hebben daar ook echt een seksuele voorkeur voor. Het is gaat echt niet altijd
om een pedofiel.’’

‘Te gevoelig’
Mulder onderstreept de mogelijkheid van iemand met een seksuele obsessie
die van gelegenheden tot misbruik gebruik heeft gemaakt. ,,Is er geen sprake
van pedo-seksualiteit dan is dat voor de behandeling wat makkelijker. Vaak
wordt dan gewerkt aan het versterken van een zelfbeeld en het begeleiden van
psychische problematiek.’’

De Maranathakerk wil niet ingaan op de vraag of de verdachte ooit nog welkom
is in de kerk. ,,Het daarover hebben ligt nu te gevoelig.’’

Bekijk hier onze trending video’s van dit moment: 

Parkeerhack waarbij iedereen deur kanParkeerhack waarbij iedereen deur kan
openen, gaat viraalopenen, gaat viraal
Een man gaat op TikTok viraal met een ‘geniale’ simpele parkeertruc waarmee
iedereen altijd voldoende ruimte heeft om in- en uit te stappen. “We doen het …
de hele tijd verkeerd”, vertelt TikTokker ‘bigbruva_77' terwijl hij op een parking
van General Motors toont hoe het beter kan. “Stel je voor dat iedereen aan de
supermarkt dit zou doen...”
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Nog even dit…

Wij zijn er voor iedereen die zich betrokken voelt bij onze regio.
Wil jij ook graag weten wat er bij ons speelt en wat dat voor jou
betekent? Onze verslaggevers zijn de oren en ogen van de
regio en staan midden tussen de mensen. Hierdoor zijn wij in
staat je het allerbeste regionale nieuws te brengen zonder
poespas, maar altijd met fatsoen. Maar je kunt natuurlijk ook bij
ons terecht voor betrouwbaar (inter)nationaal nieuws, sport en
entertainment. Wat je bij ons leest, ziet of hoort, dat mag je
raken. 

Je leest de Gelderlander al voor 1,20 per week.

Meer informatie

Al abonnee? Log dan in.
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Houtenaar drie jaar cel in na
‘sadistische’ mishandeling:
‘Bijzonder pijnlijk voor het slachtof-
fer’

 Gijzeling, heling van crimineel geld en poging tot afpersing.
Daarvoor heeft de rechtbank Gelderland donderdag een 22-jarige m…
uit Houten veroordeeld. Het voornaamste slachtoffer van de man

25 juni

‘Domme pech’:
veegwagen van
gemeente rijdt
Nijntje omver

UPDATE

26 juni
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Lieve, jarige Dom,
zonder jou zou
Utrecht tot zand en
stof vergaan

COLUMN

26 juni
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Britt (17) twijfelt nog:
omni- of polyseksu -
eel? ‘Maar het is fijn
om te weten dat je
wordt gezíen’

25 juni

Een prik én een klein
feestje in de
Jaarbeurs

 Een spetterende
muziekshow begeleidde
honderden jongeren gisteravond
de vaccinatiestraten van de…
Utrechtse Jaarbeurs in. Daar
kregen de gelukkigen een prik.

VIDEO

26 juni
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Goudsmid Felix is
gefascineerd door
sieraden: hij maakte
zelfs de trouwring van
zijn beste vriend

 Armbanden, kettingen, oorbellen en zijn persoonlijke favoriet:
ringen. Goudsmid Felix Heuberger maakt sieraden in opdracht én als
vrij werk vanuit zijn atelier aan huis.

#033

27 juni
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Utrecht geniet weer
van dansvibes, maar
‘we zijn het stappen
verleerd, ze zijn na
twee biertjes al
kachel’
27 juni

PREMIUM

Ineens was er die
fluittoon: nog geen
dertig seconden
later is Leersum een
oorlogsgebied

RECONSTRUCTIE

25 juni

ALLE VIDEO'S

Weer mogelijk explosief
gevonden bij Poolse supermarkt

Zo wordt een oud
oorlogsvliegtuig in elkaar
gepuzzeld in museum…
Overloon
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Verscheurd door verdriet:
moeder ziet hoe haar Tim
(30) tijdens joggen wordt…
doodgereden
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1
Enorme drukte bij
huisartsenposten, zelfs
artsen springen bij aan de…
telefoon

PREMIUM

2
Coronapups zijn nu (slecht
opgevoede) coronapubers,
therapeuten slaan alarm:…
‘Wij zetten ons schrap’

PREMIUM

3
Ook de laatste rit van
vrachtwagenchauffeur
Theo (60) is op de truck: ‘Hi…
genoot van de vrijheid op de
weg’

PREMIUM

4
Joshua (21) werkte als au
pair in Rome: ‘Ik wist niet
veel van hen, maar ineens…
stond ik met hen te huggen’

PREMIUM

5

Ontdek Nederland met
Roompot

Voor €267

Attractiepark Slagharen

Van €31.9 voor €16.5

TITANIC de musical

Voor €29.5

TREATMENTS® giftbox

Van €105.2 voor €34.95

Online cursus | Microsoft
Office incl. Office licentie

Van €399 voor €25
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Meld je aan voor de nieuwsbrief
Wil je elke dag de Dagelijkse nieuwsbrief van De Gelderlander ontvangen via e-mail?

E-mailadres Aanmelden
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