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Redactioneel

Samen
ZOEKEN

8

Ik zat in de kerk met mijn zesjarige zoon. Hij schreef lief in zijn
schriftje. Regelmatig zag ik woorden uit de dienst terugkomen:
hij leek zelfs betrokken. En tussendoor las hij zachtjes de dingen

terug die eerder waren genoteerd: “We zijn in de kerk. We zingen
voor God…” Ondertussen kon ik de dienst prima volgen. En
eerlijk gezegd was ik best een beetje trots. Om mij heen zag ik
verschillende welwillende blikken.
Tot ik oog kreeg voor de man voor mij. Ik zag dat hij last had
van mijn zoon. Hij ging op het puntje van zijn stoel zitten, zo ver
mogelijk bij het geluid vandaan. En ineens hoorde ik ook alles:
de geprevelde woorden, het klikken van zijn vierkleurenpen,
de uithalen op het papier, het kraken op zijn pepermuntje, mijn

eigen aanwijzingen… En hoe meer ik mijn best deed om elk
geluid te voorkomen, hoe onrustiger mijn zoon werd. Op een
gegeven moment stond de man op om achterin de kerk te gaan
staan zodat hij zich beter kon concentreren op de preek.

Na de dienst sprak ik zijn vrouw: ‘Je man had last van mijn zoon
hè?’ Ik vertelde hoe vervelend ik dat vond. En legde uit waarom

“De regenboog is voor mij
een teken van hoop”
4 Karakter

Hoe is het nu met ... Peter le Clercq?
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12 Uit de praktijk

Even pauzeren:
In gesprek met dit Koningskind

15 Pastoraal

Rosemarije Venema:
Er zijn voor anderen

Ik zing volop mee

het voor hem niet altijd haalbaar is om helemaal stil te zijn.

Ze reageerde opgelucht en bedankte voor mijn openheid.
Ook ik voelde opluchting: er was weer verbinding waar ik eerder
vooral ergernis en frustratie waarnam. We spraken af niet meer
dicht bij elkaar te gaan zitten.
‘Samen’ betekent soms ook zoeken. En accepteren dat
er grenzen zijn in wat je van elkaar kunt verwachten.
Best moeilijk. Maar tegelijk mooi als je ondanks die
moeite elkaar toch kunt bereiken. Dat is zegen!
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Karakter
Peter 13 jaar
geleden

Ambassadeur

inhuren, maar dat houdt Peter bewust af. Hij heeft

Omdat sport zijn leven zo veranderde, wil Peter

nog een tweede parttimebaan en die geeft hij niet

ook graag anderen over de streep trekken om in

zomaar op. “Juist die afwisseling in mijn leven is fijn.

beweging te komen. Hij is daarom ambassadeur

Ik werk al zeker twaalf jaar bij de Spar op ’s Hee-

geworden voor de Special Olympics en legt in die

ren Loo en dat wil ik blijven doen. Ik breng met een

functie regelmatig aan groepen uit hoe je gezond

golfkarretje boodschappen rond op het terrein en haal

kunt leven. “Het gaafste was om als ambassadeur

later de lege kratten weer op. Iedereen kent me daar.”

een praatje te houden voor pas afgestudeerde artsen

Hoe is het nu met …

Peter le Clercq

Frans Bauer?

Ria vult aan: “Dat waren artsen die gespecialiseerd

Terug naar toen hij 16 jaar was en zijn eerste inter-

zijn in zorg voor mensen met een verstandelijke

view in Kleur gaf. In dat artikel had hij het vooral over

beperking.”

een andere hobby: muziek maken. Wie nu een kijkje
neemt in zijn slaapkamer, in de nok van het huis, ont-

ken we
Kleurarchief in en zoe
er’ duiken we dit jaar het
ze gaat.
t
Voor de rubriek ‘karakt
me
nu
het
hoe
kijken
de Kleur stonden om te
in
der
eer
die
op
n
mense

tekst Mariëtte Woudenberg beeld Jaco Klamer

van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.” Moeder

Peter nu

Special Olympics
Sporten veranderde zijn leven. Vooral zijn deel-

Op zijn 16e was Peter nog een in zichzelf gekeerde

name aan de Special Olympics, een internationale

puber. Een jongen die je nooit aankeek en met gebo-

sportwedstrijd voor mensen met een verstandelijke

gen schouders door het leven ging. Maar die Peter

beperking, was een keerpunt. Moeder Ria: “Wij

is hij allang niet meer. De Peter van nu is een man

merkten dat hij anders terugkwam dan dat hij ernaar

van 30 jaar met stralende ogen. Meer dan dat: hij is

toe ging. Peter is zich altijd bewust geweest van zijn

een lokale beroemdheid. Peter le Clercq skeelert,

beperking, maar ontdekte daar: hé, ik kan eigenlijk

schaatst, loopt hard en doet dat met veel succes. Zo

best veel. Dat maakte hem zelfverzekerder, zelfstan-

won hij in 2017 een zilveren medaille voor short-

diger. Hij is gelukkig en dat zie je aan hem. Vroeger

track tijdens de Special Olympics in Oostenrijk en

moesten we hem als ouders altijd bezighouden,

een gouden plak voor skeeleren tijdens de nationale

zochten we activiteiten voor hem. We merkten toen

zomerspelen in 2018 in Doetinchem.

aan alles dat hij zich vaak eenzaam voelde. Nu is

Beweegschool

dekt dat dit naast sporten nog steeds een grote pas-

Peter werkt ook een dag per week bij de sportschool

sie is. Op zijn bureau ligt een rode Nord Stage-piano

annex het buurthuis waar hij zelf traint: de Beweeg-

met mengpaneel. Peter speelt er Opwekkingsliederen

school in Noordwijk. Met enige trots vertelt hij: “Bij

op, songs van Michael W. Smith of jazzy nummers

de sportschool vroegen ze me of ik dat wilde doen.

van Johnny & The Jazzuits. En bekende meezingers

Ik vind het zulk mooi werk. Ik begeleid mensen in het

van Frans Bauer, ooit zijn grote held? “Nee, die niet

sporten, stel hun apparaten in en geef ze een kopje

meer”, zegt hij lachend.

thee of koffie.”

Juist de afwisseling in
mijn leven is fijn

Nieuwe droom
Hij begeleidt elke week samen met anderen een
dienst in de kerk en speelt tijdens kerstnachtdiensten
in de regio. Destijds vertelde hij ook over een droom
om in een band te spelen. “Die droom is inderdaad

Hij doet het goed op de Beweegschool. Daarom

uitgekomen”, vertelt Peter. “Ik zat jarenlang met mijn

zou de sportschool hem best voor meer uren willen

broer in de band Connected.” Peter heeft inmiddels

daar geen sprake meer van. Hij kent zoveel mensen,
Schaatsles

heeft overal vrienden en vriendinnen.”

Peter sport al heel lang. Hij begon als tiener met
voetballen. “Maar helaas was dat geen succes”,
zegt hij. “Later ging ik samen met mijn moeder op
schaatsles en dat vond ik gelijk leuk. Sinds zes jaar
train ik fanatiek. In de zomer skeeler ik, in de winter
schaats ik op zaterdag bij de IJsclub Katwijk. Daarnaast ga ik twee keer per week naar de sportschool
en loop ik zeker twee tot drie keer per week hard. Ik
vind het fijn als ik ergens naar toe kan trainen. Een
wedstrijd, een evenement.”
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ADVERTENTIE

Toen & nu
een nieuwe droom: “Een keer
met de grote jongens meespelen,
op een podium zoals bij
Opwekking.”
Loslaten
Het gaat goed met Peter. Dat

mogelijk te maken, nemen zijn
16 jaar

Leeftijd
Werk/school

Stage en
praktijkonderwijs
Driestar Gouda

blijkt uit alles en zijn moeder kan
daar erg van genieten. Tegelijkertijd is het voor haar niet altijd
makkelijk hem los te laten, erkent
ze eerlijk. Soms is het bijvoor-

In een band
spelen

z’n eentje meegaat op speciale
gereisd. Vaak naar zonnige
bestemmingen, want Peter houdt
van zon en zee. Dat gun ik hem
echt, maar het is voor mij best
wennen als hij er een tijdje niet
is. Hij gaat soms op groepsreizen

vindt dat wel prachtig omdat hij
dan een keer hulp kan bieden, in

Weinig contacten

Frans Bauer
en Michael
W. Smith

In de toekomst wil Peter nog

Michael W.
Smith, Trinity
en Johnny
& The Jazzuits

Gewicht
80 kilo

ouders deel aan een zogenoemd
ouderinitiatief. Ria le Clercq:
“Met een groep andere ouders
willen we een complex met acht
appartementen laten bouwen
in Noordwijk, waarin bewoners
24-uurs zorg kunnen ontvangen. Als alles doorgaat wordt
dit voorjaar begonnen met de
bouw.” Zachtjes zegt ze: “Ik vind
dat fijn voor Peter natuurlijk,
maar als ik eerlijk ben zou ik het

Jouw leven is van betekenis!

bij mensen thuis. Voel je je thuis in

Nee mam, het
wordt tijd

Dat geloven we bij Sprank. Bij Sprank

een christelijke omgeving en zoek

werken christenen met hart en zorg

je de begeleiding die Sprank biedt?

voor mensen met een verstandelijke

Bekijk op onze site stichtingsprank.nl

ook helemaal niet erg zou vinden

beperking. In 17 gemeenten in Nederland

op welke locaties nog plek is. Of in

bieden we zorg en begeleiding in

welke gemeenten we ambulante

woningen, dagbestedinglocaties en

begeleiding bieden.

als hij nog een poosje bij ons
zou blijven wonen.” Peter denkt
daar duidelijk anders over. “Nee
mam,” reageert hij resoluut, “het
wordt tijd.”

Meer info: www.stichtingsprank.nl • info@stichtingsprank.nl • 088-007 07 00

(door het vele
sporten) 70 kilo

Woonsituatie

Thuiswonend

Uit huis

Breed netwerk

Favoriete muziek

plaats van dat hij altijd degene is
die hulp krijgt.”

Wedstrijd
schaatsen met
Patrick Roest en
op Opwekking
spelen

Netwerk

met mensen die sterk verschillen
qua verstandelijk niveau. Peter

Werk bij Spar
op zorginstelling
‘s Heeren Loo
en de Beweegschool

Droom

beeld even slikken als Peter in
groepsreizen. “Hij heeft al veel

30 jaar

Plannen om
begeleid te
wonen

Voor het complex in

Welkom

Noordwijk is nog plek
voor 2 bewoners. Iets voor jou?
Neem voor meer informatie

meer op eigen benen staan

contact op met Ria le Clercq via

en begeleid wonen. Om dat

ria@famleclercq.nl of
06 - 434 623 27.
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De kleurentaal van Rosemarije Venema

“Het is soms
en
Binnijken bij
k

ingewikkeld om
met mezelf te leven”

gaat mee naar een afspraak die ik moeilijk vind. En
ze helpen me opruimen, zonder hun hulp was het
hier echt onleefbaar. Neem de afwas, het lukt me
niet om dat te overzien; het zijn te veel stappen, dat
strandt altijd ergens halverwege.”
Er zijn voor anderen
Rosemarije is creatief, technisch en muzikaal én
heel actief in de kerk. Naast de kinderbijbelschool
zingt ze in de cantorij, beamt en doet de

tekst Jacqueline van der Ziel beeld Jaco Klamer

kinderpagina en lay-out van het kerkblad. “Ik kan
er niet zijn voor de maatschappij zoals iemand die

Kleuren zijn belangrijk voor Rosemarije Venema.

wordt elke dag gewekt met een liedje dat pas uitgaat

Haar dagschema bestaat uit kleuren en met kleuren

als ze haar medicijnpotje oppakt en weer terugzet

kan ze haar emoties aangeven. De 35-jarige

nadat ze haar medicijnen heeft ingenomen. Niet

Amsterdamse heeft in haar kleurrijke appartement

alleen zelf bedacht, maar ook geprogrammeerd en

overal regenbogen. “De regenboog is voor mij een

gemaakt. Ze bouwt net zo makkelijk websites als een

teken van hoop, maar staat ook voor de orde die ik

ontdekcircuit voor kat Passie Flora.

nodig heb. Het geloof is mijn houvast en ik ben er

Ze laat ook de door haar zelf ontwikkelde planner-

van overtuigd dat ik autisme en adhd heb om andere

app op haar telefoon zien. “Kijk, dit is mijn

mensen te kunnen helpen.”

dagschema en mijn agenda; dit is voor mij heel
overzichtelijk. Rood is eten, dat moet ik inplannen

Rosemarije heeft in haar appartement een

want ik voel geen honger. Paars is dat ik aan mijn

bijleskamer met kinderboeken, speelgoed en een

computer mag, anders ga ik eindeloos door. Het was

zelfgebouwd speelhuisje. “Ik help twee Ghanese

eerst lastig om me er aan te houden, daarom laat ik

kinderen uit de buurt met de Nederlandse taal.

een signaal aan mijn horloge doorgeven, die dan trilt.

Ik wilde graag remedial teacher worden, maar een
hele klas trek ik niet; met kleine groepjes gaat het

Impulsief

heel goed. Ik doe ook de kinderbijbelschool van de

Rosemarije heeft adhd en autisme. “Adhd maakt dat

kerk. Ik kan heel goed met kinderen omgaan en ze

ik impulsief en chaotisch ben, maar ook enthousiast

weten wat ze aan me hebben, door mijn autisme doe

en heel creatief. Door mijn autisme heb ik moeite met

ik altijd wat ik zeg.”

nieuwe dingen en vreemde mensen. Ik hou niet van

Ik verzin van jongs af aan
oplossingen voor dingen
die handiger kunnen

lichamelijk contact. Het grappige is: van kinderen kan
ik het wel hebben. Kinderen zijn gek op mij: vliegen

gewoon werkt; ik doe op mijn manier wat ik kan.
Een fulltime baan is niet reëel, er zijn ook periodes
dat ik niet verder kom dan tekenen en op de bank

mij kennen, die weten wat mijn beperkingen zijn en

zitten.” Dan is het geloof haar houvast. “Deze tekst

waar mijn kracht ligt.”

heb ik geschreven toen ik vorig jaar midden in een
depressie zat: God laat ons niet alleen, God was

Omslagpunt

er al die tijd. Je was het alleen even vergeten, de

“Het omslagpunt is geweest dat een psychiater zei:

regenboog helpt het je herinneren.

Wij moeten de taal van Rosemarije leren”, legt ze

Ook geloof ik dat je niet alleen voor jezelf leeft, dat

uit. “Ik was altijd bezig geweest met jullie taal leren

het belangrijk is om er te zijn voor anderen. Dat

begrijpen, waar ik niet uit kwam. Toen ontdekte ik

is de reden dat ik dit interview geef, ook al vind ik

dat ik kan uitleggen hoe ik mij voel met tekeningen.

het heel spannend; misschien kan ik anderen tot

Dat is mijn signaleringsplan geworden, er is tekst bij

steun zijn met mijn verhaal. Op dit moment ben ik

geschreven zodat andere mensen het ook kunnen

gelukkig met mijn leven zoals het is. Al is het soms

begrijpen. Ik heb er emotiekaartjes bij gemaakt,

wel ingewikkeld om met mezelf te leven. Ik moet

zodat ik kan aangeven hoe ik mij voel. Kleuren

goede hulplijnen inzetten om dingen te kunnen

horen voor mij bij emoties, als ik teken of schrijf is de

doen. Aangeven wat ik nodig heb en hulp vragen. In

gekozen kleur nooit willekeurig. Als je alle kleuren

mijn kerk heb ik een heel goed netwerk; mensen die

van de regenboog ziet, gaat het goed met mij.”

Waarom heb je altijd een koffertje bij je?

Waar ben je trots op?

me om de nek als ze me zien, willen knuffelen en
klimmen bij me op schoot.”

“Op ‘Zing de Bijbel’, 48 liedjes die ik zelf geschreven heb op

“Ik denk over alles na, behalve als het impulsief

bestaande melodieën. Op een theologische cursus werd verteld

Uitvinder

gebeurt”, vervolgt ze. “Het voordeel van mijn adhd

dat je een Bijbel moet kiezen die bij je past. Ik ken

Ze demonstreert een knikkerbaan van duplo en

is daarom dat mijn wereld groter is, zonder het

hubelino. “Dit is mijn hobby, meestal staat een

impulsieve zou ik minder doen. Maar adhd heeft

knikkerbaan niet zo lang en bouw ik weer een

chaos in zich en dat wil nog wel eens bijten met

nieuwe.” Rosemarije noemt zichzelf een uitvinder: “Ik

mijn sterke drang naar orde en regelmaat. Af en toe

verzin van jongs af aan al oplossingen voor dingen

breng ik mezelf aardig in de knoop.” Daarom heeft

die handiger kunnen”. Zo hangt aan haar hoogslaper

ze ambulante woonbegeleiding. “Met hen kan ik

“Meer ruimte, want ik woon niet heel groot en ik heb veel spullen.

een ingenieuze wekker annex muziekspeler. Ze

situaties bespreken waar ik tegenaan loop, of iemand

Maar dan krijg ik alleen maar meer troep, dus doe maar niet. Ik moet

elk bijbelverhaal als liedje, maar zo’n Bijbel is er

kleur

niet bij me heb, daarom heb ik dit
koffertje gemaakt. Kijk alles zit erin:

Bijbel

niet, dus die heb ik toen zelf maar geschreven.
Ik heb er tekeningen bij gemaakt en er zijn 250
exemplaren van gedrukt en verkocht.”

echt stoppen met duplo kopen, maar als ik dan toch weer iets moois

8 -

“Ik heb een angst dat ik dingen

zie… En kijk naar mijn boekenkast, die groeit ook dicht.”

lijm, schaar, powerbank,
opschrijfboekje,
stiften, en het gaat
overal mee naar toe.”

arije
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arije
Rosem
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Over de ouder wordende mens met down

Vul iedere regel in volgens de gegeven

Doe mee en maak kans op de volgende prijzen:

omschrijving. Gelijke cijfers zijn gelijke

• Hier aan zijn voeten, Bijbels dagboek voor moeders

letters. Voor de meeste antwoorden

• Dit is autisme, van hersenwerking tot gedrag

heb je deze Kleur nodig! Klaar? Dan

• CD ‘Vandaag’ van Kinga Ban

Karin Harsevoort-Zoer

Auteur: Karel De Corte

(45) is GZ-psycholoog/

Wil je mensen met downsyndroom begrijpen?

orthopedagoog bij

Dan helpt het als je hun kwetsbaarheden en

Karakter Kinder- en

mogelijkheden kent. Zo kun je te hoge verwacht-

Jeugdpsychiatrie.

ingen voorkomen. Orthopedagoog Karel de Corte
helpt in dit boek met praktische tips, herkenbare

lplezier!
e
z
z
u
p
l
e
e
V

lees je in de grijze balk de oplossing.

Column

Maak me niet down

tip

voorbeelden en rijk geïllustreerde beelden. Dit boek geeft
houvast voor de omgang met kinderen en volwassenen met Down.

Van hersenwerking tot gedrag
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die héle grote! Waar u bij het ontbijt al

2. Hij stond 13 jaar geleden in Kleur.

Bruin is bekend van haar methodiek en bestseller

onze boterhammen op klaarmaakte. Met

3. Veel ouders die hierop stuklopen

‘Geef me de 5’. In dit vervolg neemt ze je mee in

mijn handen gaf ik de in mijn geheugen

het brein van iemand met autisme en laat zien dat

4. Er zijn twee … diensten per jaar.

de oorzaak van autisme niet in het gedrag, maar in

5. “Ik legde uit waarom het voor hem

de informatieverwerking in de hersenen ligt. Dat inzicht helpt autisme
beter begrijpen en problemen voorkomen of oplossen.

stil te zijn. Ze reageerde …”

17

10

7

4

4

7. Voorjaarsbloem.

Geloof op tafel

8. Op 15 mei is er een speciale dag

Een dagboek over de Heidelbergse Catechismus

Het 107e deel in de serie Woord en Wereld is voor
één keer gericht op een jonger publiek vanaf 11

buiten. Mensen hadden respect voor
zo gehaast. Was het vroeger beter?
Of houdt ons brein ons voor de gek?
Eigenlijk wel …

12. Zo onthouden we vooral positieve …

de catechismus. Dit boekje kan heel goed gebruikt

terugdenken, hoe sterker die verbinding

13. Deze piano ligt op Peters bureau.

worden om jongeren met autisme catechisatie te geven.

wordt. Zo onthouden we vooral positieve

Ga je mee als vakantievrijwilliger?
ind
Vakanties Dit Koningsk

TYPE VAKANTIE

Vakantie geschikt voor
deelnemers in een rolstoel

info@ditkoningskind.nl of naar Dit Koningskind,

was ‘Fijne feestdagen’. De winnaars

Postbus 85275, 3508 AG Utrecht. Vergeet niet

zijn Mathilde Krijgsheld uit Ureterp en

je adres, telefoonnummer en/of e-mailadres te

Aly de Jong uit Ede. Veel plezier met

s

Vakantie voor deelnemer
die goed kunnen lopen

s

s die goed
Vakantie voor deelnemer
kunnen
tegen de warmte/zon
Damesvakantie
Catamaranvakantie
Vliegvakantie
Rustige vakantie

DOELGROEP

De oplossing van de decemberpuzzel

Vakantie voor deelnemer
die goed kunnen fietsen

Vakant ies 2019

Stuur de oplossing voor 1 mei 2019 naar:

1630

voor
Leeftijdsaanduiding (bijv.
jaar)
mensen van 16 tot 30

Volw.

Vakanties voor volwassene
van 18 tot 75 jaar

VG
LVG
LG

WWW

KI

kleur

achter beeldschermen maar speelden

verbindingen. Hoe vaker we aan iets

LEGENDA
wordt, dan zing ik volop mee.

10 -

beter, gezonder. Kinderen zaten niet

Ons brein bestaat uit een netwerk van

15. Peter is ambassadeur voor …

jullie prijs!

Die reuzeplank was een miezerig klein

antwoord en een bespreking bij iedere zondag uit

17. Als er in de kerk als … gezongen

vermelden. En natuurlijk het cadeau naar keuze.

rond. Ik kon mijn ogen niet geloven.

jaar. Met een moderne vertaling van een vraag en

16. Nog een voorjaarsbloem.

Meedoen?

Ik pakte het ding op en draaide het

hulpverleners op straat, waren niet

Auteur: Alko Driest

14. “Kleuren horen voor mij bij …”

6

schoot in de lach: dat is ‘m echt hoor!

Vroeger leek alles groter, mooier,

11. Hier wordt magazine Kleur gedrukt.
10

opgeslagen grootte aan. Mijn moeder

broodplankje!

winter te …

7

tilde hem aarzelend op. Nee, ik bedoel

zijn in de … terecht gekomen.

10. Als de dagen lengen, begint de

3

zat alleen een kleine broodplank in. Ik

Orthopedagogisch gedragsdeskundige Colette de

9. Rosemarije is actief in de …

3

8

11

5

8

4

8

10

16

8

5

wees naar de middelste keukenla. Daar

1. “Ik moet echt stoppen met …”

6. Het beroep van Karel de Corte.

2

11

12

15

8

2

is die broodplank van vroeger er nog? Ze

Auteur: Colette de Bruin

voor …
1

11

5

5

4

7

9
10

5

Broodplank

Omschrijvingen

niet altijd haalbaar is om helemaal
7

moeder van vier kinderen.

Laatst vroeg ik aan mijn moeder: Mam,

Dit is autisme
1

Karin is getrouwd en

n

met
Vakanties voor mensen
een verstandelijke beperking

met een
Vakanties voor mensen
die zich
verstandelijke beperking
redden
goed zelfstandig kunnen
met
Vakanties voor mensen
een lichamelijke beperking
Vakantie voor kinderen

Website, voor meer informatie

Dit Koningskind Vakanties
Bezoekadres:
3533 AE Utrecht
Joseph Haydnlaan 2a,
Postadres:
AG Utrecht
Postbus 85275, 3508

Vakanties

2019

Zoek je een gezellige en nuttige vakantiebesteding en vind je het een uitdaging om
mensen met een beperking een onvergetelijke

herinneringen, omdat we daar vaker aan
denken. Bij de broodplank denk ik aan
de zorg die mijn moeder gaf, aan de
stapel boterhammen die klaar lag, aan
de gezelligheid van ons gezin aan tafel.
Geen wonder dat die broodplank in mijn
herinnering steeds groter is geworden!
Als mijn man en ik in een gezelschap

vakantie te bezorgen? Word vrijwilliger en

zitten waar geklaagd wordt over de

ga mee op een van onze vakanties!

‘jeugd van tegenwoordig’, de kerk of

Kijk op vakantiesditkoningskind.nl

samenleving waar het vroeger beter was,

voor meer informatie.

knipogen we naar elkaar en zeggen we
het geruststellende woord: broodplank.

80
Telefoon: 030 - 236 37
en
(ma t/m do, van 10.00-12.00
13.00-15.00 uur)
ind.nl
E-mail: vakanties@ditkoningsk
gskind.nl
www.vakantiesditkonin
RABO 0364 2828 19
IBAN-nummer: NL84
l: 41189494
Kamer van Koophande

kleur
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Werkgroep stimuleert en ondersteunt
aangepaste kerkdiensten

Uit de praktijk
Overlevingsstand

“ Even

We spreken veel ouders die hier echt op stuk lopen;

pauzeren”

ze zijn in de overlevingsstand terecht gekomen. Het
lukt niet meer om onderweg even te pauzeren en

Samen

Blij worden van de kerk

op adem te komen. Om naast de dagelijkse zorgen
ook nog stil te staan bij de emotionele impact van

tekst Jacqueline van der Ziel

het leven met hun beperkte kind. Want hoe ga je

Jeroen en Hanneke zijn de ouders van Liv, een

om met je verdriet en boosheid, het loslaten van

De Werkgroep Aangepaste Kerkdienst (WAK)

ze zitten

meervoudig gehandicapt meisje van 7. Rick en Leah

verwachtingen en je vertrouwen op God? En wie

stimuleert en ondersteunt het organiseren van

vooraan,

hebben een verstandelijk beperkte dochter Hanna

zorgt er voor jouw kind als je er later niet meer bent?

aangepaste kerkdiensten in Amersfoort en

kunnen

van 38 jaar oud. En Maria en Bram zijn de ouders

Het vraagt moed om stil te gaan staan en je open te

omgeving. Er zijn inmiddels zeven diensten voor

reageren tijdens

van Jos van 11 die gediagnosticeerd is met autisme.

stellen voor de emoties die dit soort vragen met zich

mensen met een verstandelijke beperking en

de preek en

Ouders met een zorgintensief kind, we komen ze

meebrengen. Tegelijk kan het je juist ook lucht geven.

twee prikkelarme diensten per jaar. “Wij geloven

gebedspunten

dat wij allen Gods kinderen zijn en willen dit

opgeven of

dagelijks tegen. Hoe houd je het vol? Waar kun je

Toewijding

schuitje zitten, bijvoorbeeld tijdens een gespreks-

helpen
collecteren.
een interactieve
dienst
De letters
W A K zijnHet
aaniselkaar
gezet.
Daarin zie jewaarin
een groot
en
klein
mens
in
de
verwachting
vertrouwen en blij geloof naar vorenvan…..
komt.
Zij gaan samen, ze hebben elkaar bij de hand. Verbondenheid.
WAK-coördinator Ellen Buter vertelt over de
Ik word er zelf altijd heel blij van en ik hoor ook van
Zij worden gedragen in Gods hand.
werkgroep. “Er zijn veel vrijgemaakte kerken
veel
blijer
uit deleven
kerkin
Hetinrood geeft andere
aan dat gemeenteleden
zij door het bloeddat
aanzehet
kruis
mogen
de
verwachting
eenmaal
verlost
te
mogen
zijn
van
moeiten
en
verdriet.
Amersfoort en de ene kerk had aangepaste diensten
komen. We krijgen reacties als: ‘Een fijne dienst,

We zien ouders die zielsveel van hun kinderen

groep. De ouders van Liv, Hanna en Jos zullen altijd

en de andere niet. Wij van de Lichtkring deden

mooi dat dit er is’.”

houden en er haast alles voor over hebben hen te

zorgen houden om hun kind en zichzelf wegcijfe-

mee aan de Ontdekzondagen van dit Koningskind

“Mensen uit de doelgroep voelen zich echt thuis in

geven wat nodig is. Ze leggen een enorme toewijding

ren omdat het niet anders kan, dat kunnen we niet

en wilden daar meer mee doen: mensen met

deze diensten en verlangen naar de volgende keer.

aan de dag. Hoe kunnen ze ook anders? Daar

oplossen. Maar we kunnen wel een plek bieden,

een beperking bij de kerk betrekken en iets voor

We merken dat de toeloop groeit en een vaste groep

vragen hun kinderen om. Maar wat kost dat hen

waar je kan pauzeren, je eigen emoties kan bele-

Amersfoort betekenen. Toen hebben we een

bezoekt trouw alle diensten. Velen kennen elkaar en

zelf soms ook veel: al die ballen die ze in de lucht

ven, zorgen kan delen en kan rekenen op begrip.

voorstel aan de classis gedaan om hiervoor een

vinden het leuk om elkaar weer te zien. Na de dienst

werkgroep in te stellen. Het is namelijk belangrijk dat

is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ook voor

Even pauzeren

pauzeren?

graag met al Zijn kinderen delen”.

Daarom willen wij helpen soms even te pauzeren. In
een persoonlijk gesprek met een van onze regiocon-

tekst redactie

sulenten, of in contact met anderen die in hetzelfde

moeten houden, het onbegrip waar ze mee te maken
krijgen, de beperkingen van ons zorgstelsel waar

het gedragen wordt door de kerken. Dat dit niet iets

de meegekomen familie is dat koffiedrinken een fijn

ze volledig over mee kunnen praten, de praktische

Wil je ook in gesprek met Dit Koningskind?

is van een kleine groep, maar dat alle kerken zich er

contactmoment.”

zaken die ze moeten oplossen en de onzekerheden

Wij zijn er voor mensen met een lichamelijke,

verantwoordelijk voor voelen.”

en zorgen die er zijn. Het kost vaak zo veel energie

zintuiglijke, verstandelijke of sociale beperking,

Na groen licht van de classis Amersfoort kon de

Missionair

dat er weinig ruimte overblijft voor de andere kinderen

ouders, broers, zussen en betrokkenen, kerken,

WAK in 2014 aan het werk. “Het had best veel

Belangstellenden kunnen zich op een mailinglijst

in het gezin, het onderhouden van je relatie, laat

kerkelijk werkers en gemeenteleden. Wij bieden

voeten in de aarde, want in elke kerk moest

laten zetten voor een persoonlijke uitnodiging.

staan aan jezelf toekomen. Ook in de directe kring

persoonlijke ondersteuning, lotgenotencontact,

een werkgroep komen die aangepaste diensten

Daarnaast worden de kerken gevraagd om contact

om het gezin verdwijnen vaak sociale contacten;

lezingen, cursussen en gespreksgroepen.

organiseert.” Zeven van de tien kerken in de

te zoeken met mensen die behoefte zouden kunnen

classis doen nu mee. “We willen nog meer kerken

hebben aan deze diensten. “Kijk om je heen, wie

meekrijgen. We zijn bijvoorbeeld bezig Spakenburg

wonen er in je wijk die je hiermee kunt helpen. We

erbij te betrekken, want daar zijn veel logeerhuizen.”

informeren instellingen en woongroepen en gaan bij

vrienden om bij op te laden of uit te huilen.

Joke Leene
Regioconsulent Oost,
contact doven en slechthorenden
06 - 137 667 64
j.leene@ditkoningskind.nl

Ellen Lebesque
Regioconsulent Noord
06 - 134 943 77
e.lebesque@ditkoningskind.nl
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Bonna
van der Wijngaard
Regioconsulent Zuidwest
06 - 134 165 06
b.vanderwijngaard@ditkoningskind.nl

Hulp en advies?
Voor persoonlijke hulp en advies
kunt u contact opnemen met een
van de regioconsulenten.

mensen langs.” Zo wil de WAK ook missionair zijn
Meedoen

en daarom krijgen alle kerken in Amersfoort

Kenmerken van de aangepaste kerkdiensten

een uitnodiging.

zijn: een korte preek in begrijpelijke taal, bekende
liederen en ondersteuning door pictogrammen,
plaatjes, filmpjes of een toneelstuk. “En mensen met

In de volgende Kleur meer over prikkelarme

een verstandelijke beperking kunnen echt meedoen:

kerkdiensten. Lees meer op de website van
de WAK: aangepastekerkdienst.nl.

kleur
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Het bestuur van Dit Koningskind nodigt haar leden van
harte uit voor de ledenvergadering op D.V. woensdag
8 mei 2019 om 19.00 uur aan de Joseph Haydnlaan
2a in Utrecht. Op de agenda staan het jaarverslag en
de jaarrekening over 2018. En wijziging van artikel 24.5
uit de statuten zoals toegelicht in de informatiebrief
die bijgesloten is bij deze Kleur. Alle stukken voor de
vergadering zijn op aanvraag verkrijgbaar. Als u de
vergadering komt bijwonen, wilt u ons dat dan laten
weten via info@ditkoningskind.nl of 030-2363788?

Als het ambt
valt

zwaar

Conferentie over autisme
bij ambtsdragers

Dit Koningskind bedankt de volgende
kerken/gemeenschappen* voor hun bijdrage:
CEG Marknesse, GK Delfzijl, Oegstgeest, Nieuwleusen, Steenwijk, Berkel en
Rodenrijs, Zoetermeer, Roodeschool, Leeuwarden, Blije-Holwerd, Uithuizen,
Nijkerk-Oost, Tilburg, Loppersum-Westeremden, Almkerk-Werkendam, Voorburg,
Middelharnis, Rijnsburg, Hengelo, Langerak (ZH), Valkenburg, Zuidbroek,
Vroomshoop, Eindhoven, Bergschenhoek, Onnen, Bunschoten-Oost, Alblasserdam,
Haarlem, Hattem-Noord, Amersfoort de Horsten, Drachten-Oost, Staphorst,
GKv Middelburg, Hasselt, Gorinchem, Groningen-Oost, Den Ham, Bodegraven,
Nieuwlekkerland, Nieuwegein / IJsselstein, Vrouwenpolder, Krimpen a/d IJssel,
Drachten-Zuid/west, Leiden, Rotterdam Noord/Oost, Nijkerk-West, Bussum-Huizen,
Emmen, Lelystad, Frieschepale, Drachten-Nijenga, Dordrecht, Bodegraven-Woerden,
Zwijndrecht, CGKv IJmuiden, CGK Ermelo, Papendrecht, CGK/NGK Arnhem.

Met uw steun kunnen we samen
mensen op weg helpen.
Periode week 49 2018 t/m week 6 2019

Echtparendag
25 mei in Amersfoort

De echtparendag biedt u en uw partner meer inzicht
in het samen leven met autisme. We besteden aandacht

Platform Autisme in de kerk organiseert D.V. woensdag

aan de worsteling en gevoelens van beide partners. Want

avond 15 mei 2019 een ambtsdragersconferentie over

wat betekent het om te leven met autisme? En hoe is het

autisme bij ambtsdragers en de invloed die dit heeft

voor de ander? Welke impact heeft het op uw relatie en

op de uitoefening van het ambt. Deze avond is zowel

gezinsleven? Het thema van deze dag is ‘Communicatie

voor ambtsdragers die gediagnostiseerd zijn met

binnen de relatie’. Samen met andere echtparen neemt

autisme (of vermoedens van autisme hebben),

u deel aan een interactief, leerzaam en ontspannen

als voor medeambtsdragers.

programma. Tijdens deze dag staat herkenning,
erkenning en ondersteuning centraal!

In 2019 komt, naast de Kleur, ons nieuwe digitale magazine uit! Wil je deze
ontvangen? Stuur een mailtje naar info@ditkoningskind.nl om je aan te melden.

Agenda

23 maart Zwijndrecht
15 juni Groningen
28 september Zwijndrecht
CONTACTDAG
Voor vrouwen met autisme
13 april Amersfoort
STARTDAG
Vakantievrijwilligers
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Ik zing volop mee

Pastoraal

Wilmer Blijdorp is predikant in Brunssum, getrouwd met Hanneke en
vader van drie kinderen in de basisschoolleeftijd

Ik kan niet zingen. Dat is een waarheid die diep in

mijn oren vullen met alleen maar baspartij. Dan lukt

mijn ziel gezonken is. En ik weet waarom. Dat heeft

het best. Zolang ik maar geen andere stemmen hoor.

alles te maken met het psalmversje wat ik moest
zingen in groep 3 van de basisschool. Alleen. Terwijl

Nog beter gaat het in de kerk. Als er als één man

de hele klas luisterde. Het was psalm 93: ‘de HEER

gezongen wordt. Dan zing ik volop mee. Dan vlieg ik

regeert, bekleed met majesteit’. Toen ik klaar was,

niet uit de bocht. Dan lukt het. Prachtig is dat. Als an-

zaten al mijn klasgenootjes te lachen. En dat was niet

deren mij dragen en mij brengen waar ik zelf niet kan

vanwege het feit dat de HEER regeert. Nee, vanwege

komen – aan de voeten van de HEER die regeert,

de volledige afwezigheid van enig zangtalent.

bekleed met majesteit.

Inmiddels heb ik zelf kinderen op de basisschool.
Zij zijn nu degenen die verbaasd lachen als ze mij

Is dat niet het idee van een lichaam vol beperkte

ergens een bocht in de melodie horen missen. En

mensen waarvan Christus het hoofd is? Dat we elkaar

als ik enthousiast meezing met de muziek in de auto

brengen naar plekken waar we alleen niet kunnen

verzuchten zij: ‘pap, kun je alsjeblieft ophouden’. Diep

komen? Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,

in mijn ziel wordt dan bevestigd: ik kan niet zingen.

hoe groot zijt gij!

En toch… soms lukt het wel. Mijn schoonfamilie zingt
graag bij feesten en partijen. En de kouwe kant doet
vrolijk mee. Ik ook. Met aan beide kanten zwagers die

Ds. Wilmer Blijdorp

Praten
met iemand helpt!
Contactgroepen

		

30 maart Zwolle
13 april Gouda
PARTNERDAG
Voor vrouwen waarvan
de man autisme heeft

*Giftgevers waarvan het kerkgenootschap bekend is in onze administratie

Uitnodiging ledenvergadering

11 april regio Utrecht
10 oktober regio Utrecht
CONTACTGROEP
Voor ouders van kind met
verstandelijke of ernstige
meervoudige beperking

25 mei Amersfoort
ONTMOETINGSDAG
Voor echtparen, waarvan
een van de partners
autisme heeft

11 mei regio Zwolle
18 mei regio Zuid-Holland
25 mei regio Groningen
ONTMOETINGSDAG
Voor mensen met een
licht verstandelijk en/of
sociale beperking

15 mei Gouda
AMBTSDRAGERSCONFERENTIE
Over autisme bij
ambtsdragers

mei IJmuiden
THEMA-AVOND
Denken over wonen,
avond voor ouders
i.s.m. Stichting Sprank

Praten met iemand die in een vergelijkbare situatie zit helpt! Je kan
zorgen delen, herkenning vinden, maar vooral elkaar bemoedigen.
Een contactgroep ontmoet elkaar een paar keer per jaar. Vaak sluit
een regioconsulent aan om deelnemers verder te helpen in hun
proces. Bij Dit Koningskind bestaan al enkele contactgroepen:
• Ouders van een kind met ernstige meervoudige beperking

15 juni midden/west
25 mei regio Amersfoort
ONTMOETINGSDAG
Voor grootouders van
kinderen met een sociale
beperking

• Ouders van pubers met een verstandelijke beperking
• Ouders van een kind met een verstandelijke beperking
• Vrouwen met autisme
• Mannen met autisme
Uitnodiging

Ben je benieuwd of er een contactgroep is in jouw regio?
Of zou je graag in een groep willen deelnemen? Laat het ons
weten: info@ditkoningskind.nl of 030 23 63 788.

Kijk voor actuele informatie en meer activiteiten in de agenda op
ditkoningskind.nl. Mist u een activiteit? Laat het ons weten.

kleur
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Samen sportief
www.ditkoningskind.nl

