
25 jaar een internationale school  
voor hulp  aan mensen die seksueel misbruikt zijn (ESARPAC/IPSICC) 

 
 
 

 
30 jaar geleden ontmoette ik Dr. Vibeke Möller voor het eerst. Ik 
was uitgenodigd om de Europese Christian Hospital Fellowship te 
dienen met Bijbelstudies. De zondagmiddag hadden we vrij. Ik 
had mijn aantekeningen van de YWAM internationale ontmoeting 
in Manilla twee jaar daarvoor, nog bij me. Ik had daar een 
workshop gegeven over:  ‘Hoe help je mensen die in hun jeugd 
seksueel misbruikt zijn.’ Ik vroeg of iemand interesse had over wat 
ik daar vertelde. Iedereen bleef.  
 

 
Vibeke werd ontzettend boos over het feit dat het al eeuwen bestaat en nu nog 
steeds door gaat. Ik heb toen tegen Vibeke gezegd: ‘Ik zegen je woede, doe er wat 
mee, het is een enorme kracht die je kan stimuleren om er iets aan te doen.’ Nou, dat 
deed ze, een week later nam ze haar ontslag als docent in de Staat Verpleegsters 
opleiding in Arhus. We zijn samen een stichting begonnen KRIS (Kristlige Radgiving 
mot Incest og  Sexuelmisbruk’. Ik ging er heen voor seminars om de mensen te 
helpen, net zoals ik dat in Nederland heb gedaan. Intussen bleef ik reizen naar 
verschillende landen in Europa.  
 
De gedachte werd geboren om een centrale plaats te vinden waar mensen naar toe 
konden komen voor voortgezette training. 25 jaar geleden hadden we de eerste 10 
dagen in augustus in het gebouw van de Apostolische Pinksterkerk in Denemarken 
in Kolding. Tien dagen was toch te lang, dus de volgende jaren hebben we het 
veranderd naar 7 dagen Kolding en een lang weekeinde in de winter in het land waar 
men vandaan kwam. Na  steeds een jaar er bij te nemen kregen na vier jaar de 
eerste graduates hun diploma. Mijn boek: ‘From Shame to Peace’ (in het Nederlands: 
‘Vrede doet Bloeien’) geeft de basis theologie aan van de hulpverlening:het centreert 
om de gedachte van ‘De Kracht van Vrede’ (Filippenzen 4:6-9). Mensen moeten 
eerst de vrede van God ervaren, ook lichamelijk tot ontspanning komen, dan kunnen 
ze een stukje van hun verknipte jeugd aanzien. ‘Stereo voelen’ van verdriet, pijn en 
woede met tegelijkertijd de werkelijkheid waarnemen dat Jezus er bij is, maar als de 
pijn te erg wordt terug naar de vrede alleen. 
 
Ongeveer 5 jaar geleden las ik dat de Staats erkende Deense Psyhotherapeuten 
Vereniging, problemen had met hulpverlening aan moslims, ‘die moesten eigenlijk in 
hun eigen cultuur geholpen worden’. Ik zei: ‘Dat is ook zo voor Christenen’. Dus 
gingen we aan de slag om te zien of dat ook een erkende Christelijke opleiding tot 
psychotherapeut mogelijk zou maken. Onze leken-opleiding was European Sexual 
Abuse Related Pastoral Care, het werd na een paar jaar International Sexual Abuse 
Related Pastoral Care omdat ik via mijn werk ook niet-Europeanen heb kunnen 
inspireren naar Kolding te komen. Er ontstond zo een dochterschool in Frans 
sprekend Zwitserland (FERACPA), een in Egypte (Pearl) en in Myanmar (Birma). 



Geholpen door de Danish Psychotherpeutic Society konden we de 
psychotherapeuten opleiding (IPSICC - International Psychotherapeutic School in 
Christian Culture, 
Emphasis on Survivors of Sexual, Emotional, Physical, and Spiritual Abuse, 
beginnen.   
 
Door als basis het ISARPAC programma te nemen en de inhoud te verdubbelen door 
twee keer per jaar een week in Denemarken plus een weekeinde konden we aan de 
slag. Na heel wat revisies is het programma ook door de Deense 
Psychotherapeutische Vereniging erkend. De kern: De Kracht van Vrede is nog 
steeds centraal. 
 
Tevens is er door de Internationel Association of Christian Universities een 
onderzoek geweest naar de kwaliteit van onze opleiding. Daarbij kunnen mensen na 
4 jaar IPSSIC een Bachelors of Arts krijgen en na 5 jaar een Masters of Arts in 
psychotherapy, tevens is dit het niveau voor psychotherapeut dat de Deense 
regering heeft gezet. 
 
We hebben dit jaar ons 25 jarig bestaan gevierd. Het was tevens de laatste keer dat 
we dat in Kolding konden doen omdat het gebouw anders gebruikt wordt en wij 
steeds midden in hun vakantie daar zijn. dat gaf vaak logistieke problemen. We 
beginnen in 2019 (6-11 januari) in een hotel in de beurt van Arhus. Het 
winterweekeinde is 28-31 maart. De zomerschool is 27 juli tot 3 augustus 2019. 
Verdere informatie te vinden op IPSICC. Het mooie is dat iedereen mee kan doen 
door als toehoorder er bij te zijn. Je krijgt dan de gelegenheid om de lessen te 
volgen, zonder dat je speciale taken moet uitvoeren. 
 
Nog iets persoonlijks: 
 
Ik ben tijdens mijn studie in het Seminarie in Oostenrijk en vorig jaar, wegens mijn 
hart problemen, niet meer betrokken kunnen zijn in de verder ontwikkeling van de 
IPSICC school. Het was hart-verwarmend om te zien hoeveel studenten (meer dan 
200) een ESARPAC/ISARPAC diploma hebben gehaald. Tevens hebben ongeveer 
30 personen die hun ISARPAC diploma konden upgraden door twee jaar naar 
Kolding te komen en zich nu officieel als psychotherapeut kunnen werken. 
 
Vibeke´s enthousiasme en werklust is nog steeds hoog. Haar uitstraling is een stuk 
vrediger geworden. We hebben daar samen goed om kunnen lachen! Vibeke is nu 
74 en ze kijken uit hoe het verder in de toekomst moet met IPSICC. Er zijn een 
aantal psychologen uit Noorwegen, Deenmarken en Zweden die in de toekomst 
mogelijk de leiding over zouden kunnen nemen. Ik heb zelf enkelen aangeraden te 
gaan werken aan een promotie onderzoek om zo hun Ph.D. te krijgen.  
De school heeft nog steeds veel gebed nodig. Nu ik het een stuk minder doe, heb ik 
zelf ook meer tijd voor voorbede. 
 
Je kunt verder mijn bevindingen lezen in mijn blog: Ik heb de eerste van mijn 
bijbelaandachten die ik in IPSICC deze zomer gaf, al gedownload in mijn blog. Ik 
hoop daar iedere week er eentje aan toe te voegen. www.tjvdweele.com  
 
Shalom, Téo 

http://www.tjvdweele.com/

