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Colofon

Sinds een aantal jaren krijgt de Belgische psychiater Dirk 

de Wachter regelmatig aandacht in de media vanwege zijn 

realistische en wijze kijk op het leven. Hoewel hij niet spreekt 

vanuit een christelijke overtuiging, herken ik mij als christen 

opmerkelijk vaak in wat hij zegt. 

Recent zag ik een kort interview met hem over de vraag 

‘Wat is het goede?’ Het goede is, zo betoogt hij kort samengevat: 

zorgen voor anderen en samen leven. Het goede is niet de 

neiging om alles voor jezelf leuk te maken. Maar juist de 

beweging om betekenisvol voor een ander te zijn. Hierbij gaat 

het niet om heldendaden of oeverloos geven maar om de kleine 

dingen die belangeloos gebeuren en vaak onopgemerkt blijven. 

Waar je gericht bent om het geluk van een ander te bevorderen, 

geeft dat voor jezelf ook vaak een vervullend gevoel. 

Bij Dit Koningskind horen we dagelijks verhalen over de grote 

waarde van kleine gebaren. Een blik die je krijgt, de bemoediging 

die je ontvangt, de trouw die mensen soms opbrengen in hun 

betrokkenheid op jou… Het zijn allemaal signalen waardoor je je 

gezien weet (in je moeite). 

Bijzonder dat een professional vanuit studie en ervaring dan 

vertelt dat ontvanger én gever daar gelukkig van worden. 

Hoewel, eigenlijk is dat helemaal niet bijzonder. God 

gaf en geeft ons, mensen, niet voor niets aan elkaar. 

Hij weet dat we elkaar nodig hebben in het leven! 

Redactioneel

“Ik doe het liefst alles 
      op mijn manier”

Inhoud

8

Marianne Milek, directeur

Kleur magazine van Dit Koningskind

Het 
GOEDE...
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‘Licht doordringbaar’ door Bernard Vink

gaat, gaat het beter”, aldus Arjen. “Dan is hij ineens 

heerlijk aan het spelen met zijn keukentje of blokken, 

zoals nu.” Als Rowen dat hoort, komt hij erbij met 

bouwsels van duplo. Hij wil ook graag zijn nieuwe 

slaapkamer laten zien: “Kijk, een hoog bed met een 

trap, dat wou ik zo graag”. Terug in de kamer laat zijn 

moeder het artikel in Kleur van negen jaar geleden 

aan hem zien. “Hadden jullie een rode auto?”, vraagt 

hij. “Rood is mijn lievelingskleur.”

Vanuit huis werken
Met die auto deed Arjen toen freelance koerierswerk, 

omdat hij weinig hoop had op een baan. Nu is hij 

alweer vijf jaar medewerker klantenservice bij een 

bedrijf in Amersfoort. “Een rolstoel is vaak onbekend, 

maar deze werkgever was meteen enthousiast. Ik 

heb de luxe dat ik vanuit huis kan werken. Het voelt 

echt fantastisch dat ik lekker meedoe in de maat-

schappij. Mijn werk geeft veel voldoening. Het bevalt 

goed van beide kanten, dat is fijn om mee te maken. 

Ik ben één met de collega’s, wordt er echt bij betrok-

ken, dat geeft een heel goed gevoel.” Alice: “Ik ben 

nog steeds bloemist en werk al 13 jaar bij een  

bloemenwinkel in Zeist.”

Veertigste verjaardag
In mei waren ze tien jaar getrouwd, een ander hoog-

tepunt was Arjens veertigste verjaardag. “Tegen mijn 

ouders is bij mijn geboorte gezegd dat ik niet oud 

zou worden. De generatie met spina bifida voor mij 

overleed jong, door medische ontwikkelingen is dat 

veranderd. Ik heb geen voorbeelden van mensen  

met spina bifida die ouder zijn dan ik.” Alice had  

een verrassingsfeestje georganiseerd. “Ze had in  

het geheim een zaaltje geregeld en familie en  

vrienden uitgenodigd. Ik had totaal geen vermoeden, 

het was onwijs leuk.”

Met de komst van Rowen is veel veranderd in hun 

leven. Hun passie voor vrachtwagens is ‘een beetje 

De vorige keer dat we Arjen en Alice spraken waren 

ze pas een jaar getrouwd. Ze wisten toen niet of hun 

kinderwens vervuld zou worden omdat Arjen spina 

bifida heeft. Negen jaar later zijn ze de gelukkige 

ouders van de vierjarige Rowen: “Een cadeautje, 

een lekker kereltje waar we echt van genieten”. We 

maakten opnieuw kennis met Arjen en Alice: “Ons 

leven is compleet veranderd, we zijn nu een gezin”.

Aan het speelgoed in hun aangepaste woning in de 

Amersfoortse wijk Vathorst zie je al gauw dat hier nu 

ook een kleuter woont. “Het was totaal niet vanzelf-

sprekend dat ik zwanger zou worden”, vertelt Alice. 

“Het was een lange weg.” Na IVF werd een zoon 

geboren. “De eerste maanden kwam de verzorging 

van Rowen vooral op Arjen neer, want ik kon niet 

zo veel door bekkeninstabiliteit”, vervolgt ze. “Arjen 

heeft dat goed opgepakt, dat heeft hij allemaal toch 

maar voor elkaar gekregen.” “Ach, gewoon proberen 

wat wel en niet lukt”, reageert hij bescheiden. “Daar 

ga je handigheid in krijgen. Met mijn rolstoel kon ik 

onder de commode rijden, een vriend heeft de box 

aangepast zodat de zijkant kon openklappen.” “En 

we hebben een kinderwagen uitgezocht die met één 

hand te besturen was”, vult zijn vrouw aan. Arjen: 

“Met de rolstoel en de kinderwagen ben ik vaak naar 

het winkelcentrum geweest. Dat ging heel goed en 

dan doet het je goed als mensen daarop reageren 

en je een complimentje geven.”

Geen gebruiksaanwijzing
Ook voor het ouderschap is hun uitgangspunt ‘door 

te doen leer je dingen, want je krijgt er geen ge-

bruiksaanwijzing bij’. Alice: “De eerste vier jaren 

waren niet makkelijk. Rowen was veel ziek, hij bleek 

een lactose- en glutenintolerantie te hebben en een 

lekkende darm. Door op zijn voeding te letten, gaat 

het nu een stuk beter. Hij is veel levendiger en slaapt 

lekker door. Maar we hebben jaren niet goed gesla-

pen, dat breekt je wel op.”

Bovendien kon Rowen door zijn hooggevoeligheid 

zichzelf niet goed vermaken. “Nu hij naar school 

Karakter

Door te doen,  
leer je dingen

tekst Jacqueline van der Ziel beeld Jaco Klamer

Hoe is het nu met … 
Arjen en  

Alice Rijnhout

We zijn nu een gezin

Arjen en Alice 9 jaar geleden
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Jouw leven is van betekenis! 

Dat geloven we bij Sprank. Bij Sprank 

werken christenen met hart en zorg 

voor mensen met een verstandelijke 

beperking. In 17 gemeenten in Nederland 

bieden we zorg en begeleiding in 

woningen, dagbestedinglocaties en 

bij mensen thuis. Voel je je thuis in 

een christelijke omgeving en zoek 

je de begeleiding die Sprank biedt? 

Bekijk op onze site stichtingsprank.nl 

op welke locaties nog plek is. Of in 

welke gemeenten we ambulante 

begeleiding bieden.
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op de achtergrond geraakt’, aan 

rolstoelhockey komt Arjen niet 

meer toe. “We hebben het er 

nog weleens over, maar ik zou 

niet meer elke zaterdag willen 

trainen”. Ook voor huisdieren is 

momenteel geen plaats. “Rowen 

is gek op dieren, maar in huis 

brengen ze voor hem te veel 

onrust. Gelukkig is de kinder-

boerderij dichtbij.”

Zegeningen tellen
De Rijnhouts tellen hun zege-

ningen. Want gezondheid, werk, 

kinderen, “het is allemaal niet zo 

vanzelfsprekend”. “Het geloof is 

zeker in moeilijke tijden iets waar 

je je aan optrekt”, ervaart Arjen. 

“Door de kerk zijn er mensen 

om je heen die je willen helpen, 

die je om hulp kunt vragen.” Dat 

hebben we moeten leren, want 

zo zijn wij niet”, voegt Alice toe. 

Arjen: “In de gemeente kun je 

dingen met elkaar delen. We 

wonen in een jonge wijk, overal 

worden kinderen geboren en als 

het dan bij jou moeilijker gaat, 

kun je het gevoel hebben dat je 

er alleen in staat. Door erover te 

praten, ontdek je dat je niet de 

enige bent.”

En de toekomst? Alice: “We kij-

ken niet zo ver vooruit, we gaan 

gewoon door zoals we nu bezig 

zijn”. “Het is goed zo, ook als het 

qua kinderen hier bij blijft”, zegt 

Arjen. “We hebben elkaar en we 

hebben een kleine man erbij; dat 

is rijkdom.”

Pasgetrouwd

 

Tien jaar  
getrouwd

Kinderwens Vader en moeder

Freelance  
koerierswerk

Medewerker 
klantenservice

Vrachtwagens Op de  
achtergrond

Rolstoelhockey Geen tijd meer

Puppy Timo Geen

Rode Toyota 
Starlet 

Grijze Škoda 
Octavia

Samen

Werk Arjen

Passie

Sport

Huisdier

Auto

Huwelijk

Toen & nu

We hebben elkaar, 
dat is rijkdom
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“Ik doe het liefste
 alles op mijn 
manier”

Regelmatig vragen haar begeleiders in ouderinitiatief 

‘Anderdak’ of Mireille Rietveld (44) meedoet aan 

activiteiten. Maar vaak zegt ze ‘nee’. “Ik heb er nooit 

zoveel zin in”, erkent ze eerlijk. “Mijn agenda moet 

niet te vol zijn, want door mijn autisme kan ik weinig 

prikkels hebben.”

En eerlijk is eerlijk: wat ook meetelt, is dat ze zo 

zelfstandig mogelijk wil leven. “Ik doe het liefste alles 

op mijn manier”, zegt ze met enige nadruk. “Ik haal 

mijn eigen boodschappen en houd dagelijks een 

kasboekje bij. Ik weet precies hoeveel ik uitgeef. 

In de supermarkt let ik altijd op de prijzen. Weet je 

dat de goedkoopste producten vaak in de onderste 

schappen liggen?” 

Koken
Mireille heeft een mooi leven vindt ze zelf. Ze werkt 

26 uur per week bij ambachtsbedrijf De Hoop, waar 

ze frummeldoekjes voor baby’s maakt. Daarnaast 

bowlt ze wekelijks met vriendin Cheryl, gaat samen 

naar de kerk met Mariëlle en krijgt op donderdag 

muziekles op haar keyboard. In de tijd die overblijft, 

doet ze onder andere haar huishouden en kookt ze 

voor zichzelf. “Ik ben een echte kokkin en maak van 

alles met verse groentes. Prutje zus, prutje zo. Het is 

altijd lekker.”

Zelf uitgezocht
Sinds 1 april 2017 leeft ze met dertien andere 

bewoners in het nieuwbouwcomplex in Hendrik-

Ido-Ambacht. Ze woont op de eerste verdieping 

en kijkt uit op een mooie grasdijk. Samen met 

haar ‘kinderen’ deelt ze een ruime huiskamer met 

keukenblok en een slaapkamer. Haar ‘kinderen’ zijn 

de poppen Stefan, Samuel en Rosalien, en haar 

kanariepiet Ludovicus Alphonsus. “Die heet naar 

mijn opa van moederskant.” De hele inrichting heeft 

ze persoonlijk uitgezocht. Van het keukenblok tot 

het houtnerfbehangetje op de muur en de kleurige 

gordijnen. Haar vader Piet is erg handig en deed 

veel klussen voor haar na de oplevering van het 

appartement. Zus Iris verfde met speciale krijtverf 

diverse meubelstukken in haar lievelingskleur blauw.

BZN en Frans Duijts
Het mooiste vindt Mireille het blauwgeverfde kastje 

dat voor haar Franse balkondeuren staat. “Dat was 

ooit van opa en oma”, zegt ze trots. Als ze thuis is, 

vindt ze het heerlijk om de installatie in dat kastje 

te gebruiken en haar cd’s af te spelen. “Ik ben 

helemaal gek van BZN. Vooral de oude liedjes vind 

ik prachtig. Mon amour, Le lac de Connemara, die 

nummers zing ik zo mee.” Ze moet lachen: “Mensen 

vinden dat mijn stem op die van Carola Smit lijkt en 

dat klopt wel.” Ook is Mireille fan van volkszanger 

Frans Duijts. Ze staat zelfs met hem en Johnny 

de Mol op de foto. Duijts trad twee jaar geleden in 

‘Anderdak’ op voor medebewoner Antonio tijdens 

opnames voor het programma Down with Johnny. 

“We kregen na afloop allemaal een cd van Frans. Hij 

was zo aardig!”

Niet teveel mee bemoeien
Ze is graag alleen, maar vindt het ook fijn om visite 

te krijgen. “Mijn ouders komen vaak, mijn zus 

met haar gezin en soms een ouderling of diaken. 

Iedereen is welkom, zolang mensen zich maar niet 

teveel met me bemoeien. Daar kan ik slecht tegen. 

Mijn ouders willen me uit liefde veel dingen uit 

handen nemen, zijn vaak overbezorgd en dat vind 

ik moeilijk. Mijn moeder biedt bijvoorbeeld altijd aan 

om de was voor me te doen, maar ik doe de dingen 

graag op het moment dat ik dat wil.”

Kat met negen levens
Mireille heeft best een bewogen leven achter de rug. 

Ze noemt zichzelf ‘een kat met negen levens’. Twee 

keer kreeg ze al te maken met levensbedreigende 

situaties. Dat was bij haar geboorte, toen haar 

hersenen enige tijd te weinig zuurstof kregen en ze 

ter wereld kwam met de navelstreng om haar nek. 

En enkele jaren terug, Mireille bleek een aandoening 

aan haar baarmoeder te hebben en moest hals over 

kop naar het ziekenhuis voor een operatie. “Mijn 

moeder was heel bezorgd, maar ik was niet bang. 

Ik zei tegen haar: ‘Als God wil dat ik dit overleef, 

overleef ik het. Het is in Zijn handen en dat zullen 

we moeten accepteren.’”

Schilderen
Gelukkig ging de operatie goed en voelt ze zich nu 

beter dan ooit. Zoals al eerder gezegd heeft Mireille 

een rijk, maar ook wel een beetje een vol leven. Zo 

vol zelfs dat er voor één grote hobby geen tijd meer 

is. In het verleden schilderde ze graag en in een 

extra kamertje op de tweede verdieping hangen nog 

diverse werken die ze ooit maakte. Ze zijn kleurig 

en hebben vaak Bijbelse onderwerpen. “Mooi he?”, 

merkt Mireille op, terwijl ze liefkozend over een doek 

wrijft. Toch is ze er nuchter onder. “Wat niet kan, kan 

niet. Ik moet nou eenmaal goed op mezelf letten en 

voldoende rust nemen.” 

tekst Mariëtte Woudenberg  beeld Jaco Klamer

Mireille Rietveld is graag op zichzelf

Nee, want hier thuis is alles precies zoals ik het mooi vind. 

Zangers Frans Duijts en Marco Borsato.

In mijn grote stoel met voetenbankje. Die stoel staat tussen de kooi 

van Ludovicus Alphonsus en het blauwe kastje van opa en oma.

In het Volendamse huis van Jan 

Keizer, de vroegere zanger van BZN. 

In wiens huis zou jij willen binnenkijken?
Wie zou jij weleens op bezoek willen krijgen?

Heb jij nog een woonwens?

Binnen 
    ki

jken b
ij

 

Waar zit je het liefst?

WelkomIk moet nou eenmaal  
goed op mezelf letten

kleur  -  9  8  -  kleur 



Varia Column

Dankzij jullie hulp hebben maar liefst 

365 mensen een fantastische vakantie 

gehad! Op verschillende plekken in 

Nederland, maar ook in landen als 

Denemarken, Oostenrijk, Portugal, 

Griekenland en Spanje. Samen  

uitstapjes maken, lachen, praten en 

natuurlijk genieten. Bedankt dat jullie 

het onvergetelijk maakten!

Vakantie-
vrijwilligers: 
bedankt!

kleur  -  11  10  -  kleur 

Puzzelen met Kleur
Vul iedere regel in volgens de gegeven 
omschrijving. Gelijke cijfers zijn gelijke 
letters. Voor de meeste antwoorden 
heb je deze Kleur nodig! Klaar? Dan 
lees je in de grijze balk de oplossing.

Doe mee en maak kans op de volgende prijzen:

• Boek Is er een hemel voor autisten 

 of Tinus, gewoon mijn zusje (zie pagina 11)

• CD ‘Vandaag’ van Kinga Ban

Meedoen? 
Stuur de oplossing voor 7 oktober 2019 naar: 

info@ditkoningskind.nl of naar Dit Koningskind, 

Postbus 85275, 3508 AG Utrecht. Vergeet niet 

je adres, telefoonnummer en/of e-mailadres te 

vermelden. En natuurlijk het cadeau naar keuze. 

De oplossing van de maartpuzzel was ‘op eigen 
benen staan’. De winnaars zijn M. Gunnink 

uit Wehe-den Hoorn en Sophia Dwarshuis uit 

Houten. Veel plezier met jullie prijs!

Veel puzzelplezier!

Omschrijvingen 

1. Deze psychiater heeft een realistische 
kijk op het leven.

2. Hier kan Arjen zich in moeilijke tijden  
aan optrekken.

3. Alianne Dijkstra schreef … openhartige 
gesprekken over autisme.

4. Mireille weet precies hoeveel ze …

5. “Ik moet nou eenmaal goed op …”

6. Hier zoeken wij er twee van.

7. In dit tv-programma was Nancy te zien.

8. In een prikkelarme kerkdienst is dit  
niet te abstract.

9. “Haar voornaamste hulpvraag is om 
mee te denken, te luisteren en vragen te 
stellen waardoor ze zelf weer … kan.”

10. Wat is Ludovicus Alphonsus?

11. Hij is echt een cadeautje.

12. “Mensen die elkaar helemaal niet  
kennen komen samen in actie om te …”

13. In de snackbar in Lunteren hing  
een … sfeer.

14. Dit merk auto rijden Arjen en Alice. 
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Is er een hemel  
voor autisten? 

Auteur: Alianna Dijkstra Uitgeverij: KokBoekencentrum

Dat Alianne Dijkstra heel toegankelijk kan schrijven 

over autisme, wisten we al uit haar eerdere boeken 

‘Autisten liegen niet’ en ‘Autisteneiland’. Haar  

nieuwe boek ‘Is er een hemel voor autisten?’ 

telt twintig openhartige gesprekken over leven met 

autisme, met mensen die zelf de diagnose kregen (net als Dijkstra 

zelf) en met professionals uit de christelijke geestelijke gezond-

heidszorg. Zul je later in de hemel nog steeds autist zijn? Ben je 

boos op God omdat je autisme hebt? Bid je om genezing (en mag 

dat wel)? En wat kun je als kerk doen, bijvoorbeeld met prikkelarme 

kerkdiensten? Een leerzaam en leesbaar boek voor iedereen –  

ook wie geen autisme heeft.

Tinus, gewoon mijn zusje 

Auteur: Nancy Wolting-Hulzinga Uitgeverij: eigen beheer

Nancy’s zus Martine was meervoudig gehandicapt 

en had het Rett-syndroom, een aandoening aan 

de hersenen. Daarover vertelde Nancy eerder in 

het tv-programma ‘Ik mis je’ van de EO. En nu dus 

in haar boek: “Tinus kon niet lopen of zitten, was 

incontinent, moest worden geholpen met eten en drinken en zei 

geen woord. […] Voor de buitenwereld was Tinus misschien een 

kasplantje. Wie verder keek dan de buitenkant, wist echter wel beter. 

Ze was juist een uitgesproken en krachtige vrouw, haar handicap 

was veel meer dan een beperking.” Door haar ging Nancy anders 

naar het leven kijken. Een persoonlijk boekje over de worstelingen 

van Martine, en die van Nancy.

Bestellen kan per e-mail via uniek.nancy@live.nl.

Patatje vrede 

Op een koude dag reed ik door het 

dorpje Lunteren. Ik besloot ‘ff snel’ een 

patatje te halen en stapte een piepkleine 

snackbar binnen, waar ik achteraan 

aansloot in een lange rij wachtende 

mensen. Er was iets wat me direct 

opviel: er hing een gemoedelijke sfeer. 

Een beetje zoals je dat verwacht in een 

dorpsgemeenschap. Maar ook ik werd 

direct opgemerkt en begroet.

De eigenaresse overhandigde elke 

klant zijn of haar bestelling met de 

hartelijke woorden: “… en geniet u er 

maar lekker van!” Dat vond ik mooi, 

dat je in een snackbar de persoonlijke 

aandacht krijgt die je verwacht in een 

driesterrenrestaurant.

Toen was ik aan de beurt. Ik bestelde 

een patatje oorlog. Maar op de 

display van de kassa verscheen iets 

anders: 1 patatje vrede. Ik kon een 

glimlach niet onderdrukken. Dat was 

nog eens een mooie manier van 

omdenken! (Omdenken is denken in 

kansen, niet in problemen. Je maakt 

van een probleem een feit, en van 

een feit een mogelijkheid.) Want wat 

kun je als eigenaar van een kleine 

dorpssnackbar nu veranderen aan de 

wereldproblematiek? Niets toch zeker! 

Nou, ze kon ieder geval haar product 

Patatje Vrede noemen – om klanten te 

laten nadenken en een glimlach op hun 

gezichten te toveren.

“Wilt u de bon mee?”, vroeg ze. “Ja, 

graag”, zei ik welgemeend. En ja hoor, 

het stond ook op de bon: 1 patatje vrede. 

Geniet u er maar lekker van!

Karin Harsevoort-Zoer  

(45) is GZ-psycholoog/ 

orthopedagoog bij  

Karakter Kinder- en  

Jeugdpsychiatrie.  

Karin is getrouwd en 

moeder van vier kinderen.
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Bonna 
van der Wijngaard
Regioconsulent Zuidwest 
06 - 134 165 06
b.vanderwijngaard@ditkoningskind.nl

Ad Waardenburg

Regioconsulent Noord
06 - 134 943 77
a.waardenburg@ditkoningskind.nl

Joke Leene 

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

Uit de praktijk

“Zelf stappen 
zetten”
 

Marleen zit vast en weet even niet hoe ze vooruit 

moet. Kerkdiensten leveren haar een overdaad aan 

prikkels op vanwege haar autisme. En haar dochter 

heeft weinig aansluiting vanwege haar verstandelijke 

beperking. Maar kerk en geloof zijn wel belangrijk 

voor haar. Dan neemt ze contact op met  

regioconsulent Joke.

tekst redactie

Joke vertelt: “Marleen had moeite met het vinden van 

een plek in de kerk voor zichzelf en haar dochter. Door 

haar autisme is een kerkdienst met zijn vele prikkels 

overweldigend en vermoeiend. En voor dochter Amber gaat 

het volgen van een dienst en aansluiting vinden in de kerk 

moeizaam vanwege haar verstandelijke beperking.’’ Tijdens 

het gesprek geeft Marleen duidelijk aan dat ze het geloof en 

geloofsleven belangrijk vindt, maar het tegelijk niet meer kan 

opbrengen de kerkdiensten te bezoeken. Ze vraagt Joke om 

advies. “Marleen weet goed wat ze belangrijk vindt. Haar 

voornaamste hulpvraag is om mee te denken, te luisteren 

en vragen te stellen waardoor ze zelf weer vooruit kan.”

Kerkdienst thuis
Een paar weken later belt Marleen. Ze heeft een besluit 

genomen. Voorlopig gaat ze niet naar de kerk. “Het 

is voor het hele gezin beter als we thuis een dienst 

luisteren. We hebben dat nu een paar keer gedaan en 

dat is iedereen heel goed bevallen. Het geeft zoveel 

rust, dit is wat bij ons past!” Tegelijkertijd geeft ze aan 

het contact met de gemeente erg te missen. “Het is 

moeilijk verbonden te blijven als je niet naar de kerk gaat.” 

Wel bezoekt Marleen trouw de Bijbelstudiegroep.”

 

Bijbelonderwijs voor Amber
Zonder kerkbezoek mist Marleen het structurele 

Bijbelonderwijs voor dochter Amber. Joke: “ Voor 

Amber is Bijbelonderwijs aansluitend bij haar niveau 

belangrijk. We hebben samen nagedacht wie dit 

zou kunnen, vervolgens heeft Marleen zelf actie 

ondernomen. Eerste legde ze de vraag neer bij haar 

eigen Bijbelstudiegroep: kennen jullie iemand die 

passend Bijbelonderwijs aan Amber kan geven? Heel 

verrassend boden de vrouwen zelf aan om Bijbelonderwijs 

voor Amber te verzorgen.” Marleen: “Ik ben ontzettend 

dankbaar dat er een oplossing dichtbij gevonden is.”

Een aantal mensen uit de Bijbelstudiegroep bezoekt Amber 

nu regelmatig. Dit gaat op een laagdrempelige manier, 

passend bij het niveau van Amber. Marleen is er blij mee 

en geeft aan: “Ik heb het los kunnen laten, de vrouwen 

vullen het om de beurt zelfstandig in met Amber.”

Zelf stappen zetten
“Ik ben blij dat ik aan de bel heb getrokken en op weg 

ben geholpen. Ik vond het vooral fijn dat Joke luistert 

en als het ware naast me ging zitten. Dat heeft mij 

geholpen zelf keuzes te maken”, aldus Marleen. Joke 

vult aan: “Een gesprek kan je verder helpen als je er zelf 

even niet uit komt. Vaak zie je dat iemand zelf stappen 

gaat zetten en zo weer de regie krijgt. In het geval van 

Marleen koos ze voor meer rust voor zichzelf en haar 

gezin en vond ze een netwerk voor haar dochter.” 

Het verhaal van Marleen en Amber is echt, 

maar hun namen zijn aangepast.

Prikkelarme diensten in Amersfoort en Leusden

Een kerkdienst kan zo veel prikkels geven, dat 
mensen die daar gevoelig voor zijn liever thuis-
blijven. Voor hen organiseert de Werkgroep 
Aangepaste Kerkdienst (WAK) prikkelarme 
kerkdiensten in Amersfoort en Leusden. “Het 
alternatief voor deze mensen is vaak om thuis 
een dienst te luisteren, maar dan krijg je niet het 
gemeentegevoel mee. Met prikkelarme diensten 
proberen we hen een plek in de kerk te geven.”

“Voor mensen met een vorm van autisme, ADD 

of ADHD kan de drempel van de kerk hoog zijn 

door al die prikkels”, vertelt Sanne van Berkum. Zij 

is contactpersoon prikkelarme kerkdienst van de 

WAK en heeft zich erin verdiept. “Ik heb o.a. een 

gesprek gevoerd met een regioconsulent van Dit 

Koningskind en gevraagd: waar moeten we rekening 

mee houden? Daarna zijn we gewoon begonnen en 

we luisteren goed naar de feedback. Inmiddels zijn 

er vier prikkelarme diensten geweest; we leren nog 

steeds en dan finetunen we het draaiboek.”

Rust en voorspelbaarheid zijn de uitgangspunten 

voor de prikkelarme kerkdiensten. Het belangrijkst 

is dat iedereen zich houdt aan de liturgie zoals die 

is voorbereid. Die wordt op papier uitgedeeld, met 

een samenvatting van de preek, zodat iedereen kan 

meelezen. “Het kan mensen helpen hun wereld klein 

te maken en dus prikkels uit te sluiten door naar het 

papier of de predikant te kijken”, legt Sanne uit. “Ver-

der wordt alleen de liturgie gebeamd, is de muziek 

rustig en is er geen geloop. Alleen de predikant voert 

het woord. De preek is niet te lang en niet te abstract, 

maar heeft herkenbare en duidelijke voorbeelden.”

Meerwaarde voor de gemeente
“We kunnen niet alle prikkels wegnemen”, vervolgt 

ze. “Het is ook persoonlijk waar mensen gevoelig 

voor zijn, de een voor geluid en de ander voor beel-

den. Maar we zijn er in geslaagd een overzichtelijke, 

rustige dienst neer te zetten. Ik ben heel blij dat we 

dit kunnen aanbieden en we krijgen terug dat de 

doelgroep het fijn vindt. Persoonlijk vind ik het heel 

mooie diensten en we merken dat ze meer mensen 

aanspreken. Van gemeenteleden hoor ik: ‘O, wat fijn; 

het voelt heel prettig en vertrouwd’. Het heeft echt 

meerwaarde voor de gemeente.”

Drempel lager
Momenteel komt er al een kleine groep, tien tot 

vijftien mensen, speciaal naar deze diensten. Sanne: 

“Niet iedereen wil toegeven dat hij of zij last heeft 

van prikkels. Bovendien kan het voor mensen met 

autisme moeilijk zijn om naar een ander kerkgebouw 

te gaan. Ook al lijkt het een kleine groep, het is 

duidelijk dat we in een behoefte voorzien. In veel 

meer gemeentes zou hier aandacht voor moeten zijn. 

Al begin je maar met één keer per jaar zo’n dienst 

organiseren. Gemeentes die daar meer over willen 

weten, kunnen voor informatie bij ons terecht  

of bij een regioconsulent van Dit Koningskind.” 

tekst Jacqueline van der Ziel

Een f ijne, rustige kerkdienst
Samen

Omgaan met een beperking is een levenslang 

proces. Elke fase kent zijn eigen zorgen, moeiten en 

vragen. Dit Koningskind wil ondersteuning bieden, 

door samen in gesprek te gaan, te luisteren en er 

gewoon te zijn. Want samen kom je verder. 

Meer info? Kijk op aangepastekerkdienst.nl.
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Hulp en advies?
Voor persoonlijke hulp en advies  

kunt u contact opnemen met een 

van de regioconsulenten. 



Wij zoeken 2 regioconsulenten 60% 
Regio midden/zuidoost en regio zuidwest

die christenen ondersteunen bij de moeiten van het leven met een beperking. Als regioconsulent  

verbind je mensen met elkaar en help je mensen op weg door het faciliteren van lotgenotencontact, het 

organiseren van gespreksgroepen en het bieden van individuele ondersteuning. Tevens zorg je voor toerusting 

en voorlichting aan kerkgemeenschappen en kerkelijk werkers. Je bent verantwoordelijk voor de contacten in 

jouw regio met cliënten, vrijwilligers, scholen, kerken en ambtsdragers.

Gezocht!

Lees meer en solliciteer 
op ditkoningskind.nl

Dit Koningskind bedankt de volgende 
kerken/gemeenschappen* voor hun bijdrage:
 
Gkv Arnhem, Dronten - Zuid, Zwolle - West, Spakenburg-Noord, Dalfsen Oost,
Amerfsoort de Horsten, Neede, Houten, Goes, Groningen Oost, Breda, Hasselt, 
Middelburg, Gorinchem, Kampen - Zuid, ‘t Harde, Leusden, Leens, Wezep, Urk,
Bergentheim, Assen-Kloosterhaar, Assen-Marsdijk, Bergen op Zoom, Dalfsen West,
Ede-Zuid, Eindhoven-Best, Gouda, Hooghalen, Kampen - Zuid, Kantens, Leens,
Leusden, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Putten, Rijnsburg, Rouveen, Terneuzen,
Ijsselmuiden, Zeist - de Bilt, Zwolle - Zuid, Bodegraven-Woerden, Zaamslag,
Almere, Capelle a/d Ijssel, Zeewolde, Sliedrecht, Utrecht Centrum, Drachten-Zuid/
west, Katwijk, Almelo, ‘sHertogenbosch, Waardhuizen, Kampen - Noord, Harderwijk, 
Brunssum, Gorinchem, Beilen, Winsum - Obergum, Hoogeveen, Zwijndrecht, 
Loppersum-Westeremden, Ridderkerk, Venlo, Driebergen-Rijsenburg, Eindhoven,
Dronten - Noord, Grootegast, Baflo, Dalfsen-West, Kampen-Zuid,  
Pijnacker - Nootdorp, Oldehove, Hervormde Gemeente Woerden, NGK 
Verbindingskerk Heerde-Ede, GKv/NGK de Levensbron Nijverdal, Geref. Kruiskerk 
Waddinxveen, CEG Marknesse

Met uw steun kunnen we samen  
mensen op weg helpen.
Periode: week 7 t/m week 27   

Agenda
16 september Groningen 
17 september Den Bosch 
9 oktober Utrecht
27 november Zwolle
GESPREKSGROEP 
Voor partners van  
mensen met autisme 
 
18 september Zwolle 
GESPREKSGROEP 
Voor echtparen waarvan 
een van de partners autisme 
heeft

23 september Groningen  
of omgeving
25 september Zwolle 
GESPREKSGROEP 
Voor volwassenen  
met autisme

18 september Leiden 
11 december Leiden 
CONTACTMORGEN  
Voor vrouwen met autisme

28 september Gouda 
ONTMOETINGSDAG  
Voor vrouwen waarvan 
de man autisme heeft 

oktober/november  
Sappemeer 
ONTMOETINGSDAG 
Voor vrouwen met  
een licht verstandelijke  
beperking en autisme

5 oktober Zwijndrecht 
26 oktober Zwolle 
9 november Groningen 
ONTMOETINGSDAG 
Voor vrouwen met autisme

10 oktober Utrecht 
CONTACTGROEP 
Voor ouders van een kind 
met een ernstig  
meervoudige beperking

2 november Nijkerk 
ONTMOETINGSDAG  
Voor ouders van dove  
kinderen

6 november Groningen  
of omgeving 
GESPREKSGROEP 
Voor ouders van kinderen 
met een beperking

2 november Zuid-Holland 
30 november Leek  
of omgeving 
30 november Oost 
ONTMOETINGSDAG  
Voor mensen met een licht  
verstandelijke handicap  
en/of autisme

Uitnodiging ledenvergadering
Het bestuur van Dit Koningskind nodigt haar leden van 

harte uit voor de ledenvergadering op D.V. woensdag 13 

november 2019 om 19:00 uur in Utrecht. Op de agenda 

staan de begroting en het jaarwerkplan voor 2020. En de 

fusie van de nieuw opgerichte vereniging met vereniging 

Dit Koningskind 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? Schriftelijke stemmen kunnen uitgebracht 

worden vanaf 30 oktober 2019 en moeten uiterlijk  

12 november 2019 in ons bezit zijn. 

*G
iftgevers w

aarvan het kerkgenootschap bekend is in onze adm
inistratie

Geluk bij een ongeluk 
 

Ds. Wilmer Blijdorp 

Wij wonen in Zuid-Limburg, terwijl veel van onze 

familie en vrienden in het midden van het land wonen. 

We zitten dus nogal eens in de auto. En onderweg 

maak je van alles mee. Zo zagen we onlangs van 

dichtbij hoe een vrouw met haar auto in de vangrail 

reed. Gelukkig kwam ze met de schrik vrij, hoewel 

haar auto lelijk beschadigd was. Omdat wij er vlak 

achter reden, hebben wij de auto stilgezet en is mijn 

vrouw gaan kijken of ze hulp kon bieden. Ik bleef bij 

de kinderen en hield de situatie in de gaten. En wat ik 

toen zag raakte me.

Want rondom zo’n ongeluk zie je iets moois  

gebeuren: mensen die elkaar helemaal niet kennen 

komen samen in actie om te zorgen. Een eerste rent 

naar de verongelukte auto en checkt hoe ernstig het 

is, een tweede parkeert zijn auto vóór het ongeluk  

en begint aankomende auto’s te waarschuwen en  

aanwijzingen te geven. Een derde pakt de telefoon en 

belt de hulpdiensten. Weer een ander praat met de 

vrouw en probeert simpelweg nabij te zijn. In een paar 

minuten worden wildvreemde mensen verbonden in 

zorg en omzien naar elkaar.

En dat is prachtig, juist als we vaak horen over onze 

‘verhardende samenleving’ (en hoe vaak is de snel-

weg daar niet een voorbeeld van!). In de zorgzaam-

heid van de mensen rondom dat ongeluk zag ik een 

glimp van de mens, geschapen naar het beeld van 

God. Want hiervoor zijn wij in de wieg gelegd: om 

liefdevol te zorgen voor elkaar. Als je veel onderweg 

bent in je leven en wel eens een ongeluk meemaakt, 

op wat voor manier dan ook – dan weet je dat.

Pastoraal

Kijk voor actuele informatie en meer activiteiten  
in de agenda op ditkoningskind.nl.  

Mist u een activiteit? Laat het ons weten.

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

Ontmoetingsdagen 
voor vrouwen met autisme

Dit Koningskind organiseert dit najaar een drietal 

ontmoetingsdagen voor vrouwen met autisme. We spreken 

over wat moeilijk is in relaties, op het werk, in sociale 

contacten en in het geloof. Maar ook over de sterke kanten 

die je hebt en hoe je die ten volle kunt benutten. Uit ervaring 

weten we dat veel vrouwen deze ontmoetingsdag ervaren als 

leerzaam en positief. Ze vinden het fijn om in een vertrouwde 

en veilige omgeving herkenning en erkenning te vinden bij 

elkaar. Tijdens deze dag willen wij vrouwen ondersteuning 

bieden en ruimte geven voor het delen van ervaringen. 

De ontmoetingsdag is geschikt voor vrouwen die eerder 

hebben deelgenomen, evenals voor nieuwe deelnemers.

Ontmoetingsdag voor ouders

   Je kind met een 
gehoorbeperking  
   in de kerk
Welke plek heeft jouw kind in de kerk? Zijn kerkdiensten 

te volgen, heeft hij aansluiting bij leeftijdgenoten? En 

hoe gaat het op catechisatie en club? Op zaterdag 2 

november 2019 organiseert Dit Koningskind samen 

met het Interkerkelijke Dovenpastoraat en Op weg met 

de ander een ontmoetingsdag voor ouders van dove 

kinderen. Met een bijdrage van Ds. Martin Visser en alle 

ruimte om ervaringen te delen en samen na te denken. 
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  Samen op vakantie


