
 

 
Verslag van de informatiebijeenkomst ASD-Platform kerken in Barneveld op dinsdag 29 
november 2016 in de Adullamkerk te Barneveld 
 
Aanwezig: 

- Vertegenwoordigers van verschillende kerken Barneveld 

- Centrum Jeugd en Gezin 

- Gemeente Barneveld 
 
1. Opening 
Kees Blaak opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
Daarna leest Kees een deel uit Handelingen 6 en gaat hij voor in gebed. Naar aanleiding van het 
gelezen Bijbelgedeelte houdt Kees een korte overdenking over de instelling van het diaconaat in de 
vroeg Christelijke kerk. 
 
2. Mededelingen 

- Omdat er te weinig mensen aanwezig zijn, wordt het agendapunt Benoeming tweede lid ASD 
Raad namens Platform Kerken verzet naar een volgende vergadering. 

 
3. Presentatie “Kind en Echtscheiding” 
Namens het Centrum Jeugd en Gezin Barneveld doet Karina van Triest een aftrap. Kort stelt ze het 
CJG als organisatie voor en geeft de plaats van het CJG in de Barneveldse samenleving weer. 
Het CJG levert o.a. opvoedingsondersteuning zoals het project “Pittige pubers” dat in samenwerking 
met het Van Lodenstein College is gedaan. 
(zie ook www.cjgbarneveld.nl) 
 
Hierna houdt Maria Vermeulen van de Stichting Timon haar inhoudelijke presentatie over het thema 
“Kind en echtscheiding”. Maria is als coach en trainer werkzaam in de jeugdhulpverlening en heeft 
daardoor veel met dit onderwerp te maken. 
 
Een echtscheiding heeft veel impact op kinderen in een gezin. Voor ouders betekent een scheiding 
vaak het einde van een bepaalde periode, maar voor kinderen is dit veel meer een begin van een 
nieuwe en moeilijke periode. Voor kinderen gaat er iets kapot wat zich uit in heimwee naar een 
situatie met 2 ouders. 
 
Jaarlijks krijgen ong. 60.000 kinderen te maken met een echtscheiding en daarnaast nog 10.000 jong-
volwassenen. Uit onderzoek blijkt dat deze groep twee keer zoveel problemen ervaren als kinderen 
uit intacte gezinnen. 
De Barneveldse cijfers geven het volgende beeld: in 2015 waren er 96 echtscheidingen waarbij bijna 
200 kinderen betrokken waren. 
 
De problemen die kinderen ervaren zijn op korte termijn somberheid, boosheid, sociale problemen 
en slechtere schoolprestaties. 
Uit onderzoek is gebleken dat op langere termijn er een hoger scheidingsrisico bestaat en kinderen 
van gescheiden ouders een mindere band hebben met hun ouder wordende ouders. 
 
Daarnaast komt het thema loyaliteit aan de orde. Kinderen en ouders zijn voor altijd verbonden. Er 
zijn wel ex-echtgenoten, maar geen ex-ouders. Bij veel kinderen die opgroeien in een 
echtscheidingssituatie is sprake van een gespleten loyaliteit. 

http://www.cjgbarneveld.nl/


 
Ouders moeten na een scheiding leren samenwerken voor de opvoeding van hun kinderen, dit gaat 
vaak over hele basale dingen als kleren kopen en zwemles. Hierbij is het belangrijk dat kinderen 
geholpen worden uit het loyaliteitsconflict te blijven. 
 
Daarna gaat Maria in op rol van de (kerkelijke) omgeving. Een aantal zaken is daarin van belang, denk 
hierbij aan het besef dat het ouderschap blijft. Belangrijk is dat de omgeving uit de polarisatie blijft 
(meerzijdig partijdig). 
 
Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daaraan kan gewerkt worden door o.a.: 

- Goede huwelijksvoorbereiding 

- Investeren in huwelijkstoerusting 

- Investeren in samenwerking tussen beide partners 

- Een klimaat te scheppen waarin zorgen en problemen tijdig besproken kunnen worden. Een 
idee is bijvoorbeeld het werken met vertrouwenspersonen in de kerkelijke gemeente. 

 
Na de pauze wordt plenair een casus besproken over echtscheidingsproblematiek in een jong gezin. 
 
4. Rondvraag 
Bij de rondvraag wordt de suggestie gedaan om bij de volgende vergadering om bevestiging van de 
komst te vragen. Zal worden gedaan. 
 
5. Sluiting 
Kees Blaak sluit de vergadering. 


