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“Ik ben  
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broer”

Dit Koningskind bedankt de volgende 
kerken/gemeen schappen voor hun bijdrage:

GKv: Aduard, Alkmaar, Amersfoort-Emiclair, Amersfoort-Zuid, Arnhem, Assen-West, 
Barneveld-Voorthuizen, Bergen op Zoom, Capelle aan den IJssel, Capelle aan den IJssel 
Zuid/West, Den Ham, Dronten-Noord, Dronten-Zuid, Ede-Zuid, Eindhoven, Frieschepalen, 
Gees, Goes, Gramsbergen, Groningen-Zuid/Helpman, Grootegast, Hardenberg-Centrum, 
Hardinxveld-Giessendam, Hattem-Noord, Haulerwijk, Houten, Katwijk, Krimpen aan 
de IJssel, Leens, Leidsche Rijn, Lelystad, Lutten, Meppel, Nieuwleusen, Nijkerk-West, 
Ommen Noord-Oost, Ommen-West, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rotterdam 
Noord-Oost, Smilde, Ten Boer, ‘t Harde, Urk, Utrecht-Centrum, Waddinxveen, Wezep, 
Winsum-Obergum, Zaamslag, Zaltbommel, Zeewolde, Zeist-de Bilt, Zuidhorn, Zuidwolde 
(Dr.), Zwijndrecht, Zwolle-Berkum, Zwolle-Berkum, Zwolle-Zuid. NGK/GKv: Heerde/Epe, 
Nijverdal. NGK: Sliedrecht. CGK/NGK: Arnhem. CGK: Oud-Beijerland. CGKv: Nijmegen. 

 CURSUS

november 2021
Ledenvergadering

Het bestuur van Dit Koningskind nodigt haar 
leden van harte uit voor de ledenvergadering 
op D.V. 10 november 2021 om 17.00 uur. 

We hebben een interactief programma 
gemaakt waaraan u kunt deelnemen 
onder het genot van een hapje en een 
drankje. Christiaan Jelsma is de gastheer 
en zal ook scènes opvoeren uit zijn 
cabaretvoorstelling De Verdenking - over 
afscheid nemen van je verwachting.

Wilt u deelnemen aan de ledenvergadering? 
Dan horen we dat graag via  
info@ditkoningskind.nl of 030-2363788.

“Op de dag dat
wij dat hoorden  
had ik hem in  

mijn armen”Ben jij soms  
familie van …? 

“Ken jij Piet van den Enden?” Die vraag krijg ik regelmatig. Mijn vader is nog 

voor veel mensen een begrip in de vereniging. Hij werkte bijna twintig jaar 

voor Dit Koningskind en deed dat met hart en ziel. Mijn vader had een zus 

met een verstandelijke beperking. Opgroeien met haar bracht het sterke 

verlangen in hem op te komen voor de zwakkeren in de samenleving. 

Iets van de waarde daarvan wilde hij ook overbrengen op zijn gezin.  

Dus zodra de zomer begon, trommelde mijn vader mijn zussen en mij op 

om vakantievrijwilliger bij de vereniging te worden. Ik was achttien toen ik 

me voor het eerst aanmeldde. In die tijd had ik al reuma. Ik was een jongen 

met een beperking die op reis ging met andere mensen met een beperking. 

Zo zag ik dat. Ik merkte daarin geen verschil tussen deelnemers en 

begeleiders. We gingen met z’n allen op vakantie, hadden de grootste  

lol en werden samen bekaf.

Eind 2019 kreeg ik de vraag of ik directeur wilde worden van Dit Konings-

kind. Het verraste me, maar er kwamen gelijk zoveel goede herinneringen 

boven, ik kon niet anders dan ‘ja’ zeggen.

 

Nu ik alweer een tijdje meedraai, merk ik dat ik nog meer gemotiveerd ben 

om goede dingen te doen samen met en voor onze doelgroep. Waarom 

ik net als mijn vader zo warmloop voor Dit Koningskind? Omdat ik de 

vereniging niet zie als een ‘wij-zij-verhaal’. Wat je ook hebt of wie je ook 

bent: we zijn allemaal kwetsbare mensen.

Ik heb dagen dat ik weinig energie heb door de reuma. Dan trek ik me op 

aan de gedachte dat wij allemaal op zijn tijd onvermogen, eenzaamheid en 

pijn ervaren in ons leven. Tegelijkertijd kan ik ook intens genieten van alle 

hoopgevende verhalen die we elkaar kunnen vertellen bij Dit Koningskind. 

Goede of minder goede tijden: we mogen samen 

optrekken. Allemaal zijn we kinderen van onze Koning!

Peter van den Enden
Directeur
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Samen
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De locatie voor het gesprek is passend: het 

Amersfoortse restaurant Bijzondere Gasten, 

waar mensen werken met een verstandelijke 

beperking. Simone (50) neemt nog snel wat 

happen van een broodje tonijn, Gertjan (51) 

roert in een kop thee. “Hoi”, roept een jonge 

vrouw met down die langs hun tafeltje loopt. 

Directeur Peter van den Enden (57) is 

benieuwd naar de achtergrond van zijn beide 

gasten. ‘Vertel eens?”, vraagt hij aan Gertjan. 

“Ik heb een zoon van achttien met down”, zegt 

de Spakenburgse predikant met pretogen. 

“Pas drie maanden na zijn geboorte ontdekten 

we dat hij een beperking heeft. Onze wereld 

stond op z’n kop. Niet lang hoor. Op de dag dat 

we het hoorden, had ik hem in mijn armen. Ik 

moest huilen. En juist op dat moment lachte hij 

voor het eerst naar me. Alsof hij tegen me zei: 

‘Wat maak je je nou druk?’”

Allergisch voor hokjes
Raadslid Simone is moeder van een zoon – 

een twintiger – met autisme, adhd en epilepsie. 

Vooral in de puberteit had hij het moeilijk. “Van 

de buitenkant zie je niks aan hem. Mijn zoon 

heeft een beperking, maar is ook intelligent 

en wil veel bereiken. Dat hij naar het speciaal 

onderwijs moest, vond hij vreselijk. Zat hij 

tussen allemaal mensen die anders waren. Hij 

kon zichzelf niet accepteren. Nog steeds is hij 

allergisch voor hokjes.” Gertjan herkent dat 

laatste wel. “Ook mijn zoon wil ‘gewoon’ zijn. 

Erbij horen.”

Simone blijkt geen lid van Dit Koningskind. 

Waarom niet? “Mijn zoon kreeg geen christelijke 

hulpverlening, dus dan kom je niet zo snel op 

het spoor van Dit Koningskind.” Peter 

vraagt: “Hadden wij destijds iets voor 

jullie kunnen betekenen?” Simone: 

“Ja, heel veel. Alleen al om via jullie 

in contact te komen met andere 

ouders. Je kunt zoveel van elkaar 

leren en samen lachen om dingen die 

eigenlijk helemaal niet leuk zijn. Als ik 

nu iets op Facebook lees van ouders 

die door hetzelfde gaan als wij vroeger, nodig 

ik ze vaak uit voor een kop koffie. Aan een half 

woord heb je genoeg.”

Bel je ons wel?
Gertjan, wel al jaren lid van Dit Koningskind, 

lacht wat verontschuldigend. “Als ik jouw 

verhaal hoor, denk ik wel: wat hebben wij het 

dan makkelijk. Kinderen met down zijn vaak 

lief en schattig. Worden ook zo gezien door de 

buitenwereld. Ik ervaar als vader geen zwaar 

kruis, mijn zoon zit lekker in z’n vel. Misschien 

dat ik me daardoor nooit zo betrokken voelde 

bij Dit Koningskind. Ik denk altijd: dit is vooral 

een vereniging voor ouders die het echt moeilijk 

hebben.” “Maar als je ergens mee zit, bel je 

ons dan wel?”, wil Peter weten. “Dat zeker”, 

reageert Gertjan. “Ik heb ooit contact gezocht 

toen we niet wisten hoe we onze zoon seksuele 

voorlichting moesten geven. Toen verwezen 

jullie ons door naar een goede oudercursus.” 

Samen

TEKST MARIËTTE WOUDENBERG  BEELD WILLEM-JAN DE BRUIN

Samen is het 

leven mooier. Dit 

Koningskind staat 

daarvoor! We willen 

dat samen doen 

met de leden. We 

gaan daarom graag 

met u in gesprek.  

Dit Koningskind wil een sterkere vereniging zijn. Dat doen 

we door meer samen op te trekken. Leden bepalen de 

koers. Maar wat willen leden, en ook andere mensen in de 

doelgroep eigenlijk? Directeur Peter van den Enden van 

de vereniging vroeg het aan CU-raadslid Simone Kennedy 

en gereformeerd predikant Gertjan van Harten. Allebei zijn 

ze ouders van een kind met een beperking. 

‘Ik heb een zoon 
van achttien  
met down’

‘Als je ergens  
mee zit,  
bel je ons dan?’ 
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Kregen ze op die cursus antwoord op al hun 

vragen? Gertjan: “Het heeft ons echt verder 

geholpen. Maar we kregen inderdaad niet 

overal antwoord op.” Even fronst Peter de 

wenkbrauwen. “Da’s jammer”, zegt hij. ”Want we 

willen juist ook met de onbeantwoorde vragen 

graag aan de slag, zodat we leden verder 

kunnen helpen.”

Waaraan behoefte is
“Welke behoeften zijn er volgens jullie en kan 

de vereniging daarin voorzien?”, vraagt Peter 

aan beide gasten. Gertjan: “Je kunt kinderen 

met een beperking in contact brengen met 

maatjes, waarmee ze buiten het gezin om 

activiteiten doen. Of help kerken die speciale 

diensten willen organiseren. Zet niet alleen 

een agenda met dat soort diensten op jullie 

website, maar ook op Facebook. Maak een pool 

van predikanten, waarin je kennis en materiaal 

uitwisselt. Wees een plek waar mensen hun 

verhalen mogen vertellen.”

“Vooral ook de schurende”, vult Simone aan.  

“Er is een tijd geweest dat we nergens op 

bezoek konden, omdat we onze zoon niet 

alleen achter durfden te laten bij zijn broer. Ik 

voelde me vaak zo eenzaam. Dan wil je niet 

allerlei glanzende verhalen horen. Ook denk ik 

dat het belangrijk is om betaalbare activiteiten 

aan te bieden. Mijn zoon zou nooit naar 

speciale activiteiten voor kinderen met autisme 

zijn gegaan en dat geldt waarschijnlijk voor 

meer kinderen. Organiseer in plaats daarvan 

themalezingen voor ouders, waarbij ze hun 

kinderen mogen meenemen. Dan ligt het er 

niet zo dik bovenop en kunnen ze misschien 

ongemerkt toch vriendschappen opbouwen.” 

Nauwelijks in beeld
Peter is benieuwd. Simone is raadslid voor 

de ChristenUnie (CU) in Amersfoort. “Is Dit 

Koningskind in beeld bij de politiek?” Simone 

schudt haar hoofd. “Nauwelijks. Terwijl jullie als 

christelijke vereniging zoveel rijkdom in huis 

hebben. Maak duidelijk wat de effecten zijn 

van politieke voorstellen voor jullie kwetsbare 

doelgroep. Zeg tegen politieke partijen: ‘Als jullie 

dit doen, gebeurt er dat’.” Peter erkent dat de 

vereniging wat vaker op de barricades mag gaan 

staan. “Dat anderen zich soms sterker maken 

voor mensen met een beperking dan wij, moet 

niet kunnen. Daar ligt zeker nog een taak voor 

ons. We willen die graag oppakken.” 

‘Wees een plek waar 
mensen hun verhalen 

mogen vertellen.’

Organiseer thema-
lezingen voor 

ouders, waarbij 
ze hun kinderen 

mogen meenemen 

Vereniging nieuwe stijl:  
                              jullie bepalen de koers 

verdriet

angst

Betrokken

eerlijk

zelfstandig

eenzaam

veilig
gesprek

contact
samen

Verenigingen in Nederland moeten zich 

voorbereiden op de toekomst nu er zoveel om 

ons heen verandert. Ook Dit Koningskind. Alleen 

zo blijven we straks van betekenis voor mensen 

met een beperking en hun omgeving. Hoe ziet die 

vernieuwing eruit? We leggen het aan je uit.

Net als veel verenigingen hebben wij te maken met 

grote veranderingen. Het ledenbestand vergrijst. 

Mensen zijn veel meer op zichzelf en sluiten zich 

niet zo snel meer aan bij een club. Bovendien wordt 

het internet steeds belangrijker. Zoek je bepaalde 

informatie of wil je een verhaal delen, dan doe je 

dat vaak online.

Dit Koningskind moet inspelen op die veranderin-

gen. Doen we dat niet, dan zijn we straks niet meer 

relevant en hebben we geen taak of rol meer in 

de toekomst. Dat willen we voorkomen en daarom 

gaan we vernieuwen. Wat betekent dat? Hoe ziet 

dat eruit? 

Vertel het ons!
We willen een vereniging zijn die meer inspeelt op 

de behoefte die er is. Dat doen we door jullie als 

leden de koers te laten bepalen. Door als bestuur, 

organisatie en leden veel meer samen op te 

trekken. Zeg het maar: wat moeten we doen? Of 

juist laten? Hoe kunnen we elkaar helpen, onder-

steunen, bemoedigen? Vertel het!

• Heb je ideeën?

• Vragen?

• Wil je je inzetten?

• Moeten we iets aankaarten bij de overheid?

• Welke talenten heb jij?

• Zijn er dingen die anders of beter kunnen?

Mail ons via info@ditkoningskind.nl of bel naar  

030 23 63 780 (bereikbaar op maandag, dinsdag 

en donderdag).

Enquête en panelgesprekken
Meer samen optrekken. Daar zijn we nu al mee 

bezig. Waar we kunnen zoeken we contact met 

jullie. Zo vulden in de afgelopen periode veel 

mensen onze enquête in en waren er gesprekken 

met contactpersonen en afdelingsbesturen. Wil 

jij ook meepraten? Dat kan. Geef je op voor een 

panelgesprek via info@ditkoningskind.nl.

Belangrijk speerpunt
We verzamelden via de enquête en de gesprekken 

veel informatie. Bijvoorbeeld dat jullie de christelijke 

identiteit van Dit Koningskind erg belangrijk vinden 

en dat er veel behoefte is aan het delen van 

verhalen in gespreksgroepen of social media. Veel 

ouders willen bovendien hulp bij de geloofsopvoe-

ding van hun kind(eren) en tips om aan te sluiten in 

de buurt of in de kerk.

Om maar gelijk aan te sluiten bij die grote behoefte 

aan delen: dat wordt in de toekomst een belangrijk 

punt voor Dit Koningskind. We willen nog meer dan 

nu het geval is een plek worden waar iedereen zijn 

of haar verhaal durft te vertellen. De mooie en de 

schurende. Dat je blij bent om te zien dat je kind 

weer lekker in z’n vel zit. Dat je als jongere stappen 

zet op weg naar zelfstandigheid. Maar ook: dat 

je als ouders soms alleen maar bezig bent met 

overleven, jouw gezin zich eenzaam voelt in de 

kerk, je door je autisme moeite kent in je relatie.

Ledenvergadering
Wat willen jullie nog meer? Wat kunnen jullie zelf 

wellicht bijdragen aan de vereniging? Laat het ons 

weten. We willen jullie stem horen. Daarom nodigen 

we jullie ook graag uit voor de ledenvergadering op 

10 november. Meld je aan via info@ditkoningskind.

nl. Daarnaast zoeken we nieuwe bestuursleden. 

Heb jij tijd/zin om dit te doen of kun je mensen 

tippen? Bel of mail ons.

We zijn al schatrijk
Dit Koningskind nieuwe stijl. Gaat vanaf nu dan 

echt alles anders? Nee, dat niet. Sinds onze 

oprichting in 1973 als oudervereniging hebben we 

veel bereikt. Daarin zijn we schatrijk. Zo koesteren 

we als vereniging de inzet van onze vrijwilligers, 

de contacten met kerken of de vakanties en uitjes 

in binnen-en buitenland. Uit de enquête bleek 

weer eens hoe belangrijk die vakanties en uitjes 

zijn. Voor mensen met een beperking en net zo 

goed voor hun ouders en/of verzorgers. Het ontlast 

tijdelijk, biedt de mogelijkheid even op te laden.

Samen op weg
We hebben een rijke erfenis. Dat beseffen we. 

Maar om die te behouden voor de toekomst, is het 

wel nodig dat we vernieuwen. En ja, dat vraagt iets 

van ons allemaal. Namelijk dat we meer samen 

optrekken. Leden, bestuur en organisatie. 
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“Oh geweldig, vakantie! Lekker niksen!” - deelnemer

“Dat heb je
 goed  

geregeld ho
or. Dit is 

echt vakan
tie!  

Lekker zitte
n en een 

gebakje ete
n.” - deelnemer

Groeten uit Gietho
orn

BEELD WILLEM-JAN DE BRUIN

“Zoveel liefde te  
geven en te ontvangen. 

Genieten!” - begeleider

Groeten uit Lage Mierde

Op vakantie 

De zomer zit er bijna weer op en 
we mogen terugkijken op prachtige 
vakanties. Dankzij uw steun konden 
onze deelnemers ook in deze 
onzekere tijd toch genieten van  
een welverdiende vakantieweek.  
En wat hebben ze daarvan 
genoten!

Bedankt, de vakantie was top!

Groeten uit Holten
Wat hebben  we het fijn als  de zon schijnt
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Jeroen is de oudere broer van Sanne Toornstra. Hij is 30, zij is 22. 
Zitten ze naast elkaar op de bank, dan kruipt hij lekker tegen haar 

aan en vertelt al zijn verhalen. Hij blijkt een soort entertainer die 
haar in veel dingen meetrekt. Dat was vroeger al zo. Sanne benijdt 

haar broer soms. “Hij kan overal een positieve draai aan geven.”

TEKST MARIËTTE WOUDENBERG  BEELD WILLEM JAN DE BRUIN

‘Jeroen klampt gerust 
iedereen aan’

‘We bellen  
bijna elke dag 
met elkaar’

‘Hij laat me zien hoe je kunt genieten 
van elk dingetje, hoe klein ook’

voor een deel is het ook gevormd 

door het opgroeien met Jeroen. 

“Ik moest al vrij jong zelfstandig 

worden”, erkent ze. “Jeroen vroeg 

veel aandacht van mijn ouders. 

Het was altijd druk bij ons in huis 

en dat vond ik niet altijd fijn. Als ik 

behoefte aan rust had, trok ik me 

terug. Zat ik op mijn kamer, ging 

ik naar vriendinnetjes. Mijn ouders 

voelen zich daar soms wel een 

beetje schuldig over. Ze vragen af 

en toe: ‘Deden we je niet tekort?’”

Ooit maakte Sanne als tienjarig 

meisje een tekening van het gezin 

Toornstra. Op de voorgrond zie 

je haar ouders en Jeroen staan, 

zij staat in haar eentje achteraan. 

In haar hand heeft ze een ballon 

met de tekst: ‘Hallo, ik ben er ook 

nog!’ Sanne haalt laconiek haar 

schouders op. “Het is zo gek dat 

ik me niet kan herinneren dat ik 

die tekening ooit maakte. Het 

strookt namelijk niet met mijn 

herinneringen. Naar mijn idee 

maakte ik er nooit zo’n punt van 

dat mijn ouders het druk hadden 

met Jeroen. Dat was gewoon zo. 

Ik knokte daar niet tegen, ik leerde 

dat te accepteren.”

Superblij met mijn broer
Opgroeien met Jeroen heeft haar 

leven gelukkig ook erg verrijkt. “Ik 

ben superblij met mijn broer en ik 

leer van hem. Hij laat me zien hoe 

je kunt genieten van elk dingetje, 

hoe klein ook. Dat vind ik prachtig 

om te zien. Jeroen is altijd 

gezellig. Hij komt twee keer per 

maand een weekend naar huis. 

Daarnaast bellen we bijna elke 

dag met elkaar en gaan we soms 

een dagje samen uit. Zo gaan we 

binnenkort met z’n tweetjes naar 

de Efteling.” Ze aait Jeroen even 

over zijn arm. “Toen ik een vriend 

kreeg, vond ik het heel belangrijk 

dat hij goed met mijn broer kon 

opschieten. Gelukkig was er vanaf 

de eerste ontmoeting een klik.”

Op de rem trappen
Soms moet Sanne bij Jeroen wel 

op de rem trappen, zegt ze eerlijk. 

“Jeroen is altijd enthousiast. Hij 

kan uren achter elkaar praten en 

voelt niet aan wanneer hij moet

stoppen. Als we met een grote 

groep mensen zijn, vind ik dat niet 

erg en is het gezellig. Maar soms 

wil ik een serieus gesprek voeren 

met iemand of gewoon even niks 

aan mijn hoofd hebben. Op dat 

soort momenten zeg ik tegen 

Jeroen dat hij een poosje stil  

moet zijn. Hij luistert daar  

gelukkig wel naar.” 

Niet bij mij werken
Omgaan met mensen met een 

verstandelijke beperking gaat 

Sanne makkelijk af. “Doordat ik er 

heel direct mee te maken heb, is 

het voor mij iets heel natuurlijks.  

Ik kijk nergens van op. Daarom  

wil ik later ook graag de zorg 

in gaan. Ik ben nu tweedejaars 

student social work. Dat is een 

hele brede studie, waarmee je 

nog alle kanten op kunt. Hoewel 

ik denk dat ik waarschijnlijk iets 

wil doen met jongeren met een 

beperking.” Jeroen roept streng, 

terwijl hij zijn zus stevig omarmt: 

“Als je dan maar niet hier komt 

werken!” Als Sanne vraagt 

waarom niet, legt haar broer uit 

dat dat vervelend is voor zijn 

medebewoners. “Ze kennen je 

hier allemaal als mijn zus. Als je 

ook begeleider wordt, snappen 

ze dat niet en raken ze in de war.” 

Sanne reageert uiterst begripvol. 

“Oké dan! Ga ik toch ergens 

anders solliciteren?” 

Sanne Toornstra en haar broer Jeroen 

p de buitendeur van het 

moderne zorgappartement 

hangt een rood/wit 

verbodsbord. Middenin staat de 

tekst: ‘Hoera, 30 jaar en nog steeds 

aantrekkelijk.’ Jeroen blijkt net 

jarig te zijn geweest en heeft dat 

uitgebreid gevierd. “Hij is gek op 

feestjes”, zegt Sanne. “Jeroen vindt 

het heerlijk om in het middelpunt te 

staan.”

Sanne’s broer werd geboren 

met een matig verstandelijke 

beperking. Hij woont sinds 2016 in 

een Amersfoortse zorginstelling. 

“Jeroen krijgt hier alle aandacht 

die hij nodig heeft,” vertelt Sanne. 

“Hij is erg sociaal en klampt gerust 

iedereen aan.” Ze lacht. “Als we 

vroeger samen vanuit de kerk op 

kamp gingen, was dat voor mij 

eigenlijk wel superhandig. Via  

Jeroen leerde ik binnen de kortste 

keren nieuwe mensen kennen.”

Stiller en rustiger
Zie je broer en zus naast elkaar 

zitten, dan valt op hoeveel 

ze verschillen. Jeroen kletst 

honderduit en maakt grote 

armgebaren, Sanne is veel stiller 

en rustiger. Voor een deel zit dat 

bedachtzame in haar karakter, 

O



kleur  -  13  12  -  kleur 

ADVERTENTIEADVERTENTIE

 Samen  Samen 
 leven bij  leven bij 
 Sprank  Sprank 

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

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 woonbegeleiding en dagbesteding. 

Voel je je thuis in een christelijke 

omgeving en zoek je de begeleiding die 

Sprank biedt? Bekijk op onze website

op welke locaties nog plaats is.

 Begeleider Tiny Heek: 

“De meeste bewoners ken ik door en door. Ik trek al zo lang met ze op.  

 Ze horen bij mijn familie. Als er iets met ze is, voel ik dat aan.” 

Sprank_AdvertentieKleur_V0_2.indd   1Sprank_AdvertentieKleur_V0_2.indd   1 03-03-2021   09:5003-03-2021   09:50

Voorzitter en leden 
bestuur

Kijk op www.pandionleiderschap.nl 
of neem contact op met 

Gerard Veldman, 06-830 784 70

pms 541 c 100 m 57 y 0 k 38

pms 185 c 0 m 100 y 80 k 0

pms 2995 c 79 m 8 y 1 k 0met hart voor mensen met een beperking
bestuurlijk - governance - proactief - strategisch

 Wij zoeken: 



Varia ColumnVaria
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Een paar jaar geleden kreeg ik 

de diagnose EDS. Dat staat voor 

Ehlers Danlos Syndroom. Een 

genetische aandoening aan het 

bindweefsel die in mijn geval 

ervoor zorgt dat mijn gewrichten 

zonder aanleiding uit de kom 

schieten en ik zwakke organen 

heb.

In de zomer van 2019 kwam ik 
door EDS in de rolstoel terecht. 
Op dit moment heb ik die gelukkig 
alleen nog buiten nodig. Na een 
lange periode van revalidatie 
kan ik me in huis nu weer zonder 
rolstoel redden. Daar ben ik 
ongelofelijk blij mee.
Lange tijd zagen mensen niet aan 
me dat ik een beperking had. Op 
het oog was ik een actieve jonge 
vrouw. Ik barstte van de energie, 
was enthousiast. Werkte lange 
dagen, studeerde. Sinds ik in een 
rolstoel zit, merk ik dat mensen 
anders naar me kijken.

  
WIN!

Win twee kaartjes 
voor een dierentuin 
naar keuze!  
 

Lekker aapjes kijken? Of zwaaien naar 
de olifanten? Doe mee met onze prijs-
puzzel en win twee kaartjes voor een 
dierentuin naar keuze.

Meedoen?
Stuur de oplossing voor 1 november 2021 
naar info@ditkoningskind.nl of naar Dit 
Koningskind, Postbus 85275, 3508 AG 
Utrecht. Vergeet niet je adres, telefoon-
nummer en/of e-mailadres te vermelden.

De oplossing van de aprilpuzzel was 
‘Even op adem komen’. De familie 
Nanninga uit Kampen is de gelukkige 
winnaar. Veel plezier met jullie prijs!

Ik doe wat ik  
normaal ook zou doen,  
alleen dan op wielen

In de afgelopen anderhalf jaar 
moest ik mezelf daarom opnieuw 
uitvinden. Wie ben ik nu iedereen 
aan mij kan zien dat ik ‘iets’ heb? 
Hoe moet ik me opstellen? Wat 
vertel ik en wat niet? Word ik nog 
wel serieus genomen?
 
Als ik nieuwe mensen leer 
kennen, valt me op dat ik vaak 
twee soorten reacties krijg. Aan 
de ene kant zijn er mensen die 
twijfelen aan mijn intelligentie 
als ze mij in een rolstoel zien. Ze 
praten op een bepaald toontje 
tegen mij of richten zich alleen tot 
mijn man omdat ze denken dat ik 
hen niet begrijp. Aan de andere 
kant kom ik mensen tegen die mij 
inspirerend vinden. Wat knap dat 
ik ondanks mijn beperking aan 
het hbo studeer, getrouwd ben 
en ook een sociaal leven en een 
huishouden onderhoud.
 

Beide reacties snap ik. De eerste 
groep kent waarschijnlijk weinig 
mensen met een beperking en 
is als de dood iets verkeerd 
te zeggen of doen. De andere 
groep probeert vooral zo positief 
mogelijk te kijken naar mensen 
met een beperking.
 
Toch zit het me wel dwars dat 
ik zo word benaderd. Want het 
normale lijkt weg. Ik wil gewoon 
ik zijn. Niet specialer of anders 
dan iemand zonder beperking.
 
Ik zeg tegenwoordig vaak: “Ik 
doe wat ik normaal ook zou 
doen, alleen nu op wielen.” Die 
uitspraak lijkt soms te helpen. 
Als ik eerlijk ben: natuurlijk is 
mijn leven in de praktijk niet altijd 
hetzelfde als van iemand die niets 
heeft. Mijn aandoening kan soms 
enorm zwaar zijn en vergt veel 
van mijn doorzettingsvermogen. 
Toch geloof ik en hoop ik dat ik, 
in welke vorm dan ook, vooral 
bijzonder ‘gewoon’ mag zijn op 
mijn eigen manier. 
 

1 8 7 10 6

2 6 2 1 10 6 5

3 9 8 2 6 10 6 11

4 9 6 4 11 2 8 6 11 10 2

5 8 9 8 7 10 6

6 5 10 2

7 1 11 3 4 6

8 6 9 10 2

9 1 11 10 6 10 7 6 11 2

10 4 6 11 5 10 2

11 7 1 6 1

12 8 6 11 2

13 11 7 10 2

14 7 1 3

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

Veel puzzelplezier!

1. De thema-bijeenkomst van 7 oktober heet “Geloof en …”.

2. De studie van Hanna.

3. Een van de vakantiebestemmingen.

4. Vindt plaats op 10 november 2021.

5. De voornaam van de Theoloog des Vaderlands.

6. “We zijn allemaal kinderen van onze …”

7. Je dromen …, daardoor voel je je meer ontspannen. 

8. Sanne en Jeroen gaan binnenkort naar de …

9. De opvoedcursus wordt gegeven door ... 

10. Zo heet de cabaretvoorstelling van Christiaan Jelsma.

11. We zijn als vereniging bezig met de ….

12. Hier woont Gertjan van Harten.

13. De leeftijd van Jeroen.

14. Dit had Simone op haar brood tijdens het interview.

Hanna ’t Hart is 22 jaar en studeert Pedagogiek.  

Ze is getrouwd en werkt 1,5 dag in de week op  

de Hogeschool Utrecht. Sinds een aantal jaar heeft 

ze de diagnose EDS (Ehlers Danlos syndroom) 

waardoor ze grotendeels in een rolstoel zit.  

Voor Dit Koningskind schrijft Hanna over wat  

haar bezig houdt.



Corien Rietberg helpt en begeleidt al ja-
ren ouders en kerken in het goed zorgen 
voor kinderen, tieners en jongvolwasse-
nen. In haar praktijk ontmoet ze geregeld 
ouders van een kind met een beperking 
voor wie dat een hele opgave blijkt. “En 
het is niet zo gek”, vertelt Corien. “Want 
er komt zoveel op je af. Je moet je voor-
stellen: in alles is jouw kind anders dan 

andere kinderen. Dat moet je maar zien 
in te passen in je gezin. Je hebt levens-
lang zorg voor je kind en voortdurend 
moet je je verwachtingen over je zoon 
of dochter bijstellen. Familie en vrienden 
snappen meestal niet wat voor invloed 
dat heeft op je gezin.”

“Voor veel ouders is het keihard werken. 
Zeker als je ook nog eens tot de groep 
actieve ouders behoort die dingen aan-
kaart. Voor hun kind in de bres springt.” 
Corien komt ze geregeld tegen in haar 
praktijk: “Zo wilden ouders van een kind 
met een verstandelijke beperking bij-
voorbeeld graag dat hun dochter net als 
alle andere tieners in de gemeente mee 
kon op kamp. Dat bleek niet vanzelf te 
gaan. De ouders besloten daarop met 
de jeugdwerker in de kerk te gaan pra-
ten. Zij zocht samen met de ouders naar 
een buddy voor hun dochter.”

Wat een hele kunst blijkt: in de zorg 
voor je kind te blijven kijken naar je ei-
gen behoeftes en daar ruimte aan te ge-
ven. Maar ook om voldoende aandacht 
te geven aan de broertjes en/of zusjes, 
‘de brusjes’ in het gezin. “Het is soms 
zo ingewikkeld om al je kinderen recht 
te doen”, benadrukt Corien, “en je kunt 
je zo schuldig voelen als dat niet lukt.  
Een moeder die ik ken, werd daarmee 

enorm geconfronteerd. Haar jongere 
zoontje zei tegen haar: ‘Sander is wel  
erg belangrijk hè?’” 

Kijk voor meer informatie over de cursus 
op ditkoningskind.nl/agenda.

‘Voor veel ouders 
is het keihard 
werken’

CURSUS  
OPVOEDEN 3.0 
Datum: 13 januari,  

27 januari en  

10 februari 2022 

Meld je aan via: 

ditkoningskind.nl/
agenda.

Zorgen voor je kind, een passende school of opvang zoeken, 

praten met hulpverleners, niet verdrinken in regels en wetgeving, 

iedereen in je gezin genoeg aandacht geven en oh ja: ook 

jezelf niet vergeten. Hoe doe je dat als ouders van een kind 

met een beperking? Corien Rietberg (53) uit Ede geeft begin 

2022 de driedelige cursus ‘Opvoeden 3.0 voor ouders met een 

zorgintensief kind’. Belangrijkste doel: “Ouders bemoedigen en 

helpen ontdekken wat ze nodig hebben om vol te houden.”

TEKST MARIËTTE WOUDENBERG  FOTO CORIEN RIETBERG

‘In alles is jouw 
kind anders  
dan andere 
kinderen’

Vier tips  
van Corien
❉   Zorg goed voor jezelf 

❉   Bedenk wat je nodig hebt,  
 durf hulp te vragen

❉   Probeer het unieke van  
 je kind te blijven zien,  
 haar of zijn talenten

❉    Heb oog voor de brusjes

Cursus Opvoeden 3.0 – voor ouders met een zorgintensief kind

Tips
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Cursus Opvoeden 3.0 
Ben jij een ouder en heb jij een zorgintensief kind? De cursus 
‘Opvoeden 3.0’ is speciaal ontwikkeld voor jou! Corien Riet-
berg helpt jou op drie avonden om meer inzicht te krijgen in 
wie jij bent als opvoeder, wie je kind is en hoe jullie samen 
een gezin vormen. Een uniek gezin, met bepaalde waarden en 
een gezamenlijk doel. Deze avonden bieden waardevolle tips, 
herkenning en erkenning met daarnaast genoeg ruimte voor 
onderlinge gesprekken. 

De cursus wordt gegeven in de Proosdijkerk in Ede. Wil je het 
liever online volgen? Dat kan! We hebben deze avonden ook 
een livestream die je vanuit huis kunt kijken. Meld je uiterlijk 4 
januari aan via ditkoningskind.nl/agenda.

start 13 januari

Expert aan het woord

Ja ik word lid!
O  Ja, ik zet mijn donateurschap van € 9,50 per jaar om naar een lidmaatschap!

Ik word lid voor €   (minimaal € 25,00 p/j) en betaal per:  
O maand      O kwartaal      O halfjaar      O jaar

SEPA DOORLOPENDE MACHTIGING 

Achternaam:     Voorletters:                               m  /  v

Adres:

Postcode:     Woonplaats:

Telefoon:     Geboortedatum:

E-mailadres:

IBAN:   Handtekening:

Datum:

Stuur de ingevulde 
antwoordkaart in 
een envelop naar 
Dit Koningskind, 
Antwoordnr. 8447, 
3500 VW Utrecht.  
Een postzegel is  
niet nodig.

Door ondertekening geeft u toestemming aan Dit Koningskind om een doorlopende incasso-opdracht te sturen 
naar uw bank om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze 
afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank en vraag naar 
de voorwaarden. Dit Koningskind, incassant ID NL71ZZZ405060350000, Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht.



Samen zingen  
aan de telefoon 

W e mogen eindelijk weer zingen in de kerk! Ik heb dat 
het afgelopen jaar erg gemist want er zijn zoveel 
mooie liederen waarmee we God kunnen aanbid-

den. En om dat dan samen te doen, vind ik erg mooi. In je eentje 
kun je ook zingen, maar dat vind ik wel minder leuk. Maar ja, 
dan moet je wel in de kerk kunnen komen. Door de maatregelen 
kan nog niet iedereen elke zondag naar de kerk. Maar er zijn ook 
genoeg mensen die vanwege hun gezondheid of beperking nooit 
in de kerk kunnen komen. De coronatijd heeft mij daar meer be-
wust van gemaakt. Als iets vanzelfsprekend is, denk je daar niet 
zo gauw aan. Maar nu zaten we allemaal in hetzelfde schuitje en 
kwam ik in gesprek met mensen die ook voor de coronatijd niet 
naar de kerk konden. 

Wat doe je dan? Het is uiteraard fijn als je een dienst online kan 
volgen. En dan kun je ook wel meezingen, maar voor je gevoel 
zing je dan toch nog alleen. Dat dit anders kan, leerde Andre mij. 
Andre komt ook niet in de kerk omdat hij autistisch is. Een keer 
in de maand bellen we elkaar, want we wonen niet bij elkaar in 
de buurt. En dan lezen we samen uit de bijbel, bidden we voor 
elkaar en zingen we samen! In beurtzang: hij een regel, en dan ik 
een regel. Vooral het zingen vind ik fantastisch want dat doe je 
niet zo gauw over de telefoon. Behalve dan ‘lang zal je leven’ als 
iemand jarig is. Maar dat is toch anders. Aan de telefoon klets 
je vooral, en ik bid ook wel eens telefonisch met mensen, maar 
samen zingen had ik nog niet eerder gedaan. 

Samen zingen kan dus op meer plekken dan in de kerk en wat 
zou het mooi zijn als we dat ook gewoon wat meer met elkaar 
doen. Thuis, over de telefoon of op straat. Zingen in de kerk is 
fantastisch maar daar hoeft het niet bij te blijven. Ik hoop dat de 
coronatijd ervoor heeft gezorgd dat we ook buiten de kerk meer 
samen zijn gaan zingen!  

Pastoraal

Almatine Leene is predikant van de GKv Hattem-Noord 

en is verkozen tot Theoloog des Vaderlands. Zij is 

getrouwd en moeder van drie kinderen.

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

Samen zingen kan op meer 

plekken dan in de kerk.

14 en 28 september, 12 en 26 oktober
Je bent het waard! Zelfvertrouwen  
voor vrouwen met ASS 
Een online cursus van vier avonden waarbij je leert over 
zelfacceptatie, nee-zeggen, hoe begin ik een gesprek. 

22 september
Levend verlies: impact op het gezin
Een online bijeenkomst voor ouders die te maken hebben 
met levend verlies. Het thema is ‘impact op het gezin’. 

25 september
Ontmoetingsdag (LVG)
Een ontmoetingsdag voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking. Locaties: Leek, Beerzerveld  
en Alphen aan de Rijn.

6 oktober 
Online ontmoeting  
Een online ontmoeting voor mensen met een  
lichamelijke beperking.

7 oktober
Geloof en autisme
Een online bijeenkomst voor mensen met autisme, met 
tips en ruimte om ervaringen uit te wisselen.

9 en 30 oktober
Ontmoetingsdag 
Een ontmoetingsdag voor vrouwen van wie de man 
autisme heeft (of een vermoeden daarvan). Locatie: 
Hoogeveen, Bergschenhoek.

13 oktober, 17 november
Leven met terugkerende rouw 
Een bijeenkomst voor partners en familieleden van 
mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Door 
rouwtherapeut en theoloog Saskia Boerma.

27 oktober
Je partner heeft ASS… En hoe is het met jou? 
Een webinar voor partners van mensen met ASS, onder 
leiding van psychosociaal therapeut Christien Westhuis. 

27 oktober
Samen de toekomst ontdekken 
Webinar voor ouders van jongeren (16+) met ASS. 
Verzorgd door autismespecialist Peter Hagen.

13 en 27 januari, 10 februari
Opvoeden 3.0
Cursus van drie avonden voor ouders met een 
zorgintensief kind, door Corien Rietberg. 

Ds. Almatine Leene

BEELD WILLEM JAN DE BRUIN
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Agenda
Uit de praktijk

n april en mei organiseerde Dit Koningskind samen 
met mantelzorgmakelaar Janet Hoving een tweedelig 
webinar onder de titel ‘Wie zorgt er voor jou, de 
mantelzorger?’. Veel mantelzorgers zijn emotioneel 

betrokken bij de mensen voor wie ze zorgen. Aan de ene 
kant is het natuurlijk mooi dat je er voor iemand kunt zijn 
om wie je geeft, maar aan de andere kant maakt het het 
dubbel zwaar.
“Overbelasting was voor mij een pijnlijk herkenningspunt,” 
vertelt een deelnemer. “Wat doet dat met je, welke 
signalen zijn er, dat je door de zorgen slecht slaapt, wat 
prikkelbaarder bent, hoe ga je daarmee om? Dat was heel 
confronterend, want daar sta je liever niet bij stil. Maar het 
was ook goed om het te bespreken en zien dat je niet de 
enige bent die het zo ervaart. Het ligt niet aan mij. Het is 
ook echt belangrijk dat ik voor mezelf zorg.”

Dromen
Een Wlz-aanvraag, iemand met een beperking begeleiden 
bij het vinden van werk, een woningaanpassing of zorg 
voor een partner met dementie. Hoe verschillend de 
zorgvragen ook zijn, de uitdagingen zijn vaak hetzelfde, 
bleek tijdens het webinar. Zo schreven de deelnemers bij 
een oefening hun dromen op. Een man wilde dolgraag met 
zijn vrouw nog een keer naar Australië. “Alleen al daarover 
nadenken, je dromen opschrijven, daardoor voel je je 
ontspannener, even een momentje voor jezelf, en dan ga 
je ook anders over de zorg nadenken,” vertelt een andere 

deelnemer. Heb je iemand nodig die in huis komt of voor 
je vrouw kan zorgen? Ga je samen of alleen op reis? Stel 
dat je niet kunt gaan, kun je dan beeldbellen? Of kun je 
thuis toch een Australië-gevoel creëren? Alles wat wel 
mogelijk is, hoe klein ook, geeft al energie.

Ruimte maken
Maar hoe maak je ruimte om te dromen? “Zonder het 
praktische te regelen, kom je ook niet aan het emotionele 
toe,” legt Janet uit. “Er zijn vaak meer mogelijkheden 
dan je denkt. Sommige verzekeringen vergoeden 
ondersteuning voor tien dagen per jaar, 24 uur per dag. 
Eén telefoontje naar de verzekeraar is genoeg om dat te 
checken. Maar als niemand je erop wijst, kun je maar zo 
jarenlang bepaalde zorg of subsidie mislopen.”
Consulent Bonna van der Wijngaard: “Voor veel mantel-
zorgers is hulp vragen de grootste uitdaging. Een boek 
lezen of een avondje uit voor jezelf, dat komt al gauw 
op de laatste plaats. Maar je hoeft niet te wachten tot je 
overloopt. Weet dat je het niet alleen hoeft te doen. Vaak 
lukt het nog niet eens om het probleem op te lossen, 
maar kun je er wel over praten en ontdek je samen allerlei 
mogelijkheden. Dat geeft ruimte om het probleem te kun-
nen dragen, en om op de langere termijn aan een echte 
oplossing te werken.”  

Heb je vragen of wil je gewoon een luisterend oor?  
Bel of mail onze hulplijn!

Hulp en advies? 
Een van onze  
consulenten helpt  
u graag: 
 

Mantelzorg

Je hoeft het niet 
alleen te doen 

 
 

Joke Leene 
06 - 137 667 64

j.leene@ditkoningskind.nl

Zorg voor een familielid of iemand anders in je omgeving: misschien vind je het 

vanzelfsprekend wat je doet als mantelzorger. Maar voor velen is het een taak 

die ongevraagd en onverwachts op je bord komt. Hoe voorkom je overbelasting, 

hoe zorg je voor jezelf en hoe houd je het vol?

 
TEKST BURO DIRIGO

Bonna van der Wijngaard
06 - 134 165 06

b.vanderwijngaard@ditkoningskind.nl

Anita Kamminga
06 - 139 092 31

a.kamminga@ditkoningskind.nl

I



www.ditkoningskind.nl

samen
op vakantie 


