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Ik ga graag even bij haar op bezoek. Greet woont op de afdeling
is
hoogbejaarde mensen met een verstandelijke beperking. Haar kamer
.
poppen
lede
aangek
keurig
gezellig ingericht. Op het bed zit een grote rij
n krijgen’
‘Ze ziet zichzelf als een meisje, wat later gaat trouwen en kindere
heb ik van haar begeleiding gehoord.
je
Ze is altijd vol belangstelling naar mij en mijn gezin. ‘Hoe is het met
waren
vrouw?’ ‘Hoe oud zijn je kinderen nu?’ Toen mijn kinderen kleiner
plezier.
veel
had
en
uit
nam ik ze wel eens mee. Greet deelde dan koekjes
een foto
Ondanks haar leeftijd had ze dan iets van een jong meisje. Ik laat
van mijn
af
dwaalt
blik
Haar
van mijn gezin zien. Ze geniet er zichtbaar van.
foto naar de poppen op het bed.

. Ik
‘Zou je zelf ook graag kinderen hebben gekregen?’ vraag ik opeens
gezicht
haar
zie
Ik
vraag.
schrik van mijn eigen vraag. Het is een intieme
vertrekken. Ze slikt even. Het meisjesachtige is weg. Een oude vrouw.
niet hè?
Greet glimlacht maar kijkt ook verdrietig. ‘Ja,’ zegt ze ‘maar het kan
Maar God….’ Ze maakt haar zin niet af.
kinderen
Daar zitten we. We kijken elkaar in de ogen. Tranen. Twee mensen
het
die elkaar graag mogen. ‘Doe de groeten aan je vrouw’, zegt ze bij
van
vertrek, ‘en aan je jongens’. Greet geniet ondanks haar verdriet mee
heb ik
middag
Deze
huis.
naar
mijn gezin en mijn geluk. In gedachten rijd ik
levenswijsheid ontmoet.

Jan Pieter Mostert
Bestuursvoorzitter
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Dit Koningskind bedankt de volgende
kerken/gemeenschappen voor hun bijdrage:
CGK/NGK: Ermelo, Oud-Beijerland, Papendrecht, Scherpenzeel, Arnhem, CGkv:
Nijmegen GKv: Alkmaar, Almere, Almkerk-Werkendam, Amersfoort-Emiclair, ApeldoornCentrum, Apeldoorn-Zuid, Arnhem, Assen-Kloosterveen, Baflo, Bedum, Bergentheim,
Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bodegraven-Woerden, Breda, Bruchterveld,
Bunschoten-West, Bussum-Huizen, Dalfsen-Oost, Dalfsen-West, Delfszijl, DR Z/W,
Drachten-Nijenga, Dronten-Zuid, Ede-Zuid, Eindhoven, Emmen, Enschede-Noord, Gees,
Goes, Gorinchem, Gramsbergen, Groningen-Zuid/Helpman, Haarlem, HardenbergCentrum, Harderwijk, Heemse-Marslanden, Heerenveen, Hengelo, Hoogezand/
Sappemeer, Houten, Kampen-Noord, Leek, Leiden, Lelystad, Loppersum-Westeremden,
Middelburg, Middelharnis, Mussel, Nieuwerkerk a/d IJssel, Nieuwleusen, Nijkerk-West,
Nunspeet, Ommen-Noord/Oost, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijnsburg, Roodeschool,
Rotterdam-Noord/Oost, Rouven, ‘s Gravenhage/Scheveningen, Sliedrecht, Smilde,
Staphorst, Steenwijk, Ten Post, Tiel, Tilburg, Valkenburg, Veenendaal-Oost, Vroomshoop,
Waardhuizen, Wezep ,Winsum-Obergum, Zaltbommel, Zeist-de Bilt, Zwolle-Berkum,
Zwolle-West, NGK/CGK: Rotterdam Alexanderpolder, NGKv: Neede, de Regenboog
Langeslag, Zuiderkruis.
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Ledenvergadering

Het bestuur van Dit Koningskind nodigt
haar leden van harte uit voor de digitale
ledenvergadering op D.V. woensdag 19 mei
2021 om 19.00 uur. Op de agenda staan
het jaarverslag en de jaarrekening 2020,
daarnaast invulling vacatures bestuur. Alle
stukken voor de vergadering zijn op aanvraag
verkrijgbaar. Wil je deelnemen aan de digitale
ledenvergadering? Dan horen we dat graag
via info@ditkoningskind.nl of 030-2363788.
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Samen

Marleen Stout (39) en haar hond Mats zijn dikke
maatjes. Zij zorgt voor hem, maar hij ook voor haar.
Mats voelt elke emotie van zijn baasje aan. Als het even
wat minder met Marleen gaat, heeft hij dat gelijk door.
Vanaf de eerste ontmoeting was er een klik. Marleen
keek Mats in de ogen en dacht: wat ben jij een leukerd!
TEKST MARIËTTE WOUDENBERG BEELD JACO KLAMER

Marleen woont één hoog achter in een

kwam. “Ik had altijd het gevoel dat ik op

kijkt uit op een hoge boom met een verdwaalde

waarom. Ergens kon ik nooit voldoen aan alle

appartement in een buitenwijk. Haar huiskamer
voetbal in de takken. Tegen de muur van haar
huiskamer staat een bruine tweezitsbank. Het
is de favoriete zitplek van baas en hond. Er
ligt een plaid op, die bezaaid is met plukjes
hondenhaar. Toen Marleen Mats kreeg,

waarschuwde de vorige eigenaar dat de

bordercollie geen ‘kroelhond’ was. Marleen
schatert: “Bleek dat even niet waar te zijn.”
Diagnose autisme

Mats is alweer haar tweede
hond. Voor Mats was er
Bo; een kruising tussen

‘Ik dacht:
wat ben
jij een
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russell. Bo had ze negen
jaar. Toen het teefje in

2019 van ouderdom stierf,

mijn tenen moest lopen. Nu snap ik pas

verwachtingen van mensen om me heen en van
de maatschappij. Keer op keer ging ik koppie
onder. Dat begon al toen ik op mijn 21ste het

huis uit ging en een baan kreeg in Bodegraven.
Ik had een studie verzorgende IG gedaan en

werkte in een groep met verstandelijk beperkte

bewoners. Dat bleek na enige tijd te zwaar voor
me. Ik werd volledig afgekeurd en had veel tijd
nodig om te herstellen. Toen

‘Als ik
overprikkeld ben,
beseft hij het
eerder dan ik’

wist Marleen zich geen

raad. “Mijn leven stortte als

ik daarna weer aan het werk

ging, dit keer als invalskracht bij
de thuiszorg, ging het opnieuw
mis. Ik belandde in een burn-

out, was depressief. In 2018 zat
ik ineens zelf als cliënt bij de

dagbesteding, aan de andere
kant van de tafel.”

Samen is het

Grote steun

Koningskind staat

leven mooier. Dit

een kaartenhuis in elkaar”, erkent ze. “Ik kon

Zeker als je haar verhaal hoort, is het bijzonder

daarvoor! De een

zelfs boodschappen te doen en voor mezelf

voor stapje bouwt ze haar leven weer op. Mats

een vriend(in),

heleboel”, legt Marleen uit, ‘Herders gebruiken

moeder. Een ander

honden moeten voortdurend op hun baasje en

een dier als maatje.

orde zijn, ze niet afdwalen. Dat gevoelige heeft

vertellen mensen

eerder dan ik en waarschuwt me. Dan kan ik

samen zijn.

geen orde meer brengen in de dag. Ik vergat
te koken.” Destijds snapte ze niet waarom ze

zo sterk reageerde op het overlijden van haar
hond, maar vorig jaar vielen de puzzelstukjes
op z’n plek: “Ik kreeg de diagnose autisme.”
Schrijnend

Ze vindt het schrijnend dat ze zo lang moest
tobben voordat die diagnose er uiteindelijk

haar nu zo levenslustig en vrolijk te zien. Stapje

trekt veel op met

is daarbij een grote steun. “Hij voorkomt een

een zus, broer of

bordercollies om schapen op te drijven. Zulke

heeft misschien

op de kudde letten. Kijken of alle schapen in

In deze rubriek

Mats ook. Als ik overprikkeld ben, beseft hij het

met wie zij vaak

kleur
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ADVERTENTIE
maatregelen nemen en bijvoorbeeld extra rust

“Dat merk ik aan zoveel dingen”, vertelt Marleen,

Het vragenspel

aan iemand vertelde dat Mats zo klierig was.

kriebelt. “Ik krijg hulp van Eleos*. Laatst zat ik

biedt een mooie

pakken. Ik weet nog dat ik in het park liep en

Ik kon hem wel achter het belang plakken. De

vrouw met wie ik praatte, vroeg aan mij: ‘Maar
gaat het wel goed met jou?’ Toen wist ik gelijk
waarom hij zo deed. Het gaat echt op: baasje
niet lekker, hondje niet lekker.”
Vast dagritme

Mats zorgt voor een vast dagritme en dat geeft
Marleen veel houvast. “Als ik dat niet had, zou

ik waarschijnlijk de halve dag in mijn pyjama op

de bank liggen. Nu moet ik alleen al drie tot vier
keer de straat op om Mats uit te laten. Ik denk

dat we dagelijks zeker zeven tot tien kilometer
lopen. Mooi meegenomen is dat ik door Mats

ook veel mensen heb leren kennen in de buurt.
Zelfs kinderen komen naar me toe en vragen:

terwijl ze Mats uitgebreid achter zijn oren

hier in de huiskamer met mijn begeleidster aan
tafel. Ze zei iets en dat raakte me. Voordat ik
het wist, stond Mats naast me en legde zijn

kop even op mijn knie. Daarna keek hij mijn

begeleidster aan met een blik van: je zorgt toch
wel goed voor mijn baasje?”

*Eleos is een stichting voor Gereformeerde
Geestelijke Gezondheidszorg

Geloof & Autisme
gelegenheid om

samen in gesprek
te gaan en elkaar

beter te begrijpen.
Vraag de gratis

download aan op

ditkoningskind.nl/
autisme.

Samen
leven bij
Sprank

‘Mag ik je hond aaien?’ Dat vind ik alleen

maar leuk. Ik houd ‘m dan wel goed vast, want
Mats is gek op kinderen. Hij wil gelijk tegen ze
opspringen en ze in hun gezicht likken.”
Dikke maatjes

Ze kreeg Mats als volwassen hond. Hij moest
weg uit een huis met zes honden, omdat de

dieren veel vochten met elkaar. Toen ze elkaar
ontmoetten, werden ze gelijk dikke maatjes.

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.”
Jouw leven is van betekenis! Dat geloven

we woonbegeleiding en dagbesteding.

we bij Sprank. Bij Sprank werken

Voel je je thuis in een christelijke

christenen met hart en zorg voor mensen

omgeving en zoek je de begeleiding die

met een verstandelijke beperking.

Sprank biedt? Bekijk op onze website

In 17 gemeenten in Nederland bieden

op welke locaties nog plaats is.

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

Sprank_AdvertentieKleur_V0_2.indd 1
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De brus van

‘Dat Rens mijn
broer is heeft
me gevormd’

Rens en Arend

Broederliefde!
“Rens is gewoon mijn lieve, toffe broertje. Hij brengt van alles in
mij naar boven.” Arend Kuipers (32) vertelt enthousiast over zijn
jongere broer Rens (26). Rens heeft downsyndroom en woont onder
begeleiding op een locatie van Sprank.
TEKST INGE-MIRJAM BOSVELD BEELD SJAAK LEENE

V

ia Zoom beschrijven de broers hun
band. Arend vertelt een groot deel
van hun verhaal,
maar Rens doet regelmatig een duit
in de zak. Hij beaamt het verhaal
van Arend door zijn duim omhoog
te steken of roept ‘zekers’ of ‘ho ho,

8 -
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wacht even!’, als hij vindt dat hij aan
de beurt is. Arend: “Ik weet nog dat
hij in een couveuse lag in het ziekenhuis in Groningen. Het was onduidelijk wat Rens zou kunnen. Zou hij leren spreken, lopen, communiceren?
De zorg die mijn ouders hadden om
Rens heb ik als kind vanaf de zijlijn
ervaren. Mijn zus en ik voelden wel

dat we iemand hadden om voor te
zorgen en dat hij anders was. Ik had
echt een grote broergevoel.”
Voetballen
Wat ze graag samen doen? Rens:
“Met Arend een filmpje kijken. En
voetballen.” Arend: “Dat doen we
inderdaad graag. Rens heeft vroe-

ger ook in een voetbalteam gezeten. Maar we hebben ook veel
plezier als we een tochtje naar het
ziekenhuis maken. Lekker met z’n
tweeën op pad. Daarna gaan we
dan wat eten.” Rens: “Natuurlijk!
Naar de McDonalds.” Rens gebaart met zijn handen wat hij het
lekkerste vindt: “Frietjes, dan cola.
En heel lekker was de chocolademelk.” Arend: “In de zomer gaan
we een stukje wandelen of fietsen.
Rens doet ook fitness, maar dat
hebben we nog niet samen kunnen
doen.” Arend is sinds drie jaar bewindvoerder voor Rens. “Toen de
vraag kwam, een half jaar voor het
overlijden van mijn vader, voelde
dat heel vanzelfsprekend. Tot die
tijd was de zorg voor Rens echt de
taak van mijn ouders. Dat wilden
ze ook zo. Ik ging eens in de twee
maanden op bezoek bij hen. Dan
zag ik Rens. Nu bezoek ik hem
elke twee weken. Mijn relatie met
hem is echt veranderd. Ik krijg ook
steeds meer een beeld van wat de
zorg voor hem inhoudt. Het voelt
wel als een soort ouderrol.”
Verdrietig
Een rondleiding in de kamer van
Rens toont een mooi schilderij
aan de wand. Wie staat er op het
schilderij? Rens: “Onze vader. Mijn
moeder gemaakt, Els.” Arend:
“Mijn moeder heeft inderdaad dat
schilderij gemaakt. Het lijkt echt
op mijn vader.” Rens: “Soms ben
ik verdrietig. Om mijn vader. Maar
vandaag ben ik blij.” Arend: “Van

de week is de moeder van een
andere bewoner overleden. Daardoor komt het verdriet van Rens
weer naar boven. Hij gaat regelmatig naar het graf van onze vader.” Rens heeft op zijn kamer een
mooie verzameling auto’s staan.
Arend: “Rens ordent graag dingen.
Hij heeft ook een fascinatie voor
sjaals, hij heeft intussen een hele
verzameling. Die rolt hij op. Rens:
“Is mijn hobby.” Arend grijnzend:
“Hij heeft ontdekt dat hobby een
afdoend antwoord is. Ik denk zelf
dat het hem rustig maakt.” Vier
dagen per week werkt Rens in de
Doe Zoo in de buurt. “Een prachtige baan’, vindt hij. Ik zorg er voor
de dieren, de vissen, de slangen
en de uil.” “Wat krijgen de uilen te
eten?” vraagt Arend. “Dode muizen”, weet Rens. Arend is trots: “Wij
kwamen Rens een keer ophalen en
hoorden een harde schreeuw. Rens
wist direct te vertellen dat het een
ara was. Hij weet alle namen van de
dieren.”
Aandacht
Arend: “Dat Rens mijn broer is heeft
me gevormd. Ik heb er een sterk
rechtvaardigheidsgevoel aan overgehouden. Ik heb er veel moeite

mee als mensen volgens bepaalde
standaarden minderwaardig worden gevonden. Ik denk inclusief, ik
weet ook niet anders. Het heeft ook
mijn manier van geloven beïnvloed.
Als Rens dingen niet kan begrijpen,
dan heb ik er moeite mee om aan
te nemen dat ze een belangrijk onderdeel zijn van het geloof. Rens
gelooft heel puur. Dat vindt men
mooi, maar sommige mensen hadden er toch bezwaar tegen dat hij
belijdenis zou doen. Dat vond ik
moeilijk. Gelukkig heeft hij wel belijdenis kunnen doen. Natuurlijk was
het voor ons gezin ook een last.
60 procent van alle aandacht ging
naar Rens. Mijn zus en ik konden
het doen met ieder 20 procent.”
Wat overheerst voor Arend en
Rens is liefde. Arend: “Rens staat
los van prestaties en tijd en geld.
Hij straalt rust en tevredenheid uit.
Ik ben echt trots op hem. Ook hoe
hij zoiets heftigs als het overlijden
van onze vader heeft verwerkt en
dat hij nu vier dagen per week in
de Doe Zoo werkt. Hij brengt mensen zoveel plezier. Rens is bijna
altijd vrolijk, maakt graag grapjes.
Hij houdt van ouwehoeren.” Rens:
“Zekers.”
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Varia
Veel puzzelplezier!

Vul iedere regel in volgens de
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Kleur

Kleur nodig! Klaar? Dan lees je
in de grijze balk de oplossing.

Doe mee en maak kans op dit boek:
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WIN!
		

De mol,
het paard
en de vos
Auteur: Charlie Mackesy

Wat wil jij worden als je groot bent?’
vroeg de mol. ‘Lief,’ zei de jongen. ‘De
jongen, de mol, de vos en het paard’
van Charlie Mackesy voor jong en oud.
De 100 illustraties en de poëtische
teksten vertellen het verhaal van een
bijzondere vriendschap, tussen de
jongen en de drie dieren. De universele
lessen die ze samen leren zijn stuk
voor stuk levenswijsheden.
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1. Het beroep van Mirjam
van der Vegt.
2. Zo wordt de meivakantie
ook wel genoemd.
3. Hier werkt Rens vier dagen
per week.
4. Mats is gek op …
5. “Je hart wil … worden.”
6. “Als ik … ben, beseft hij
het eerder dan ik.”
7. Rens heeft een fascinatie voor …
8. Nationale feestdag.
9. Jong weidedier.
10. In de … is Hij dichtbij.
11. Deze man scoort vermoedelijk
minstens 100 IQ-punten
hoger dan mijn dochtertje.
Maar zou hij ook … zijn?

‘En, heb je al een beetje een idee
welk niveau ze gaat halen?’ ‘Huh,
wie? Wat voor niveau? Sorry, ik
volg niet helemaal wat je bedoelt.’
‘Nou, jullie zorgenkindje. Je bent
natuurlijk toch benieuwd wat
uiteindelijk haar niveau gaat zijn.’
Meetlat
De ‘niveauvraag’... misschien
herken je ‘m wel. Niet verkeerd
bedoeld, en eenvoudig te
herleiden. Zodra een kindje

11

5

Scheetkussen

12. Het thema van de webinars
op 12 april en 21 juni is
‘… en kwetsbaarheid’.
13. Bloeivorm.
14. Mats is een …
15. Minke beschrijft levend verlies
als ‘een … die nooit weggaat’.

Meedoen?

Stuur de oplossing voor 1 juni 2021
naar info@ditkoningskind.nl of naar Dit
Koningskind, Postbus 85275, 3508 AG
Utrecht. Vergeet niet je adres, telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden.
De oplossing van de decemberpuzzel
was ‘Licht in je leven’. De winnaars zijn:
Mw. T. Veenstra uit Almelo en Mw. W.
Schagen uit Utrecht. Veel plezier met
jullie prijs!

z’n eerste teug lucht heeft
ingeademd, krijgt het immers
al een cijfer: de apgarscore.
Daarna volgen consultatiebureau,
soms kinderarts, fysiotherapeut,
logopedist of andere
ondersteuners, peuterspeelzaal,
basisschool, zwemles, voortgezet
onderwijs, enzovoorts, allemaal
met hun eigen scores en normen.
Nauwkeurig wordt in de gaten
houden of je niet (te ver) onder
de gestelde meetlat duikt. Die
meetlatten gaan over, inderdaad,
niveau. In de zin van IQ, motoriek,
taal en rekenen. Je wordt vooral
beoordeeld op cognitieve
vaardigheden, die je wellicht
in staat stellen om een ‘hoge’
opleiding te gaan volgen.
Toeter
Lenna, ons meisje met
downsyndroom, is acht
jaar. Ze bezoekt het
speciaal onderwijs en
huppelt altijd met plezier
het huis uit als ze weer
naar school mag. Na een
schooldag huppelt ze net
zo vrolijk het huis weer
in, en dan is het eerst tijd
voor een ... scheetkus! Sorry
mensen, zo heet dat, er is

:-)

Puzzelen met

Column

geen synoniem. Het gaat als
volgt: je doet alsof je een normale
zoen op iemands wang geeft,
maar je geeft extra lucht en die
laat je ontsnappen. Het geluid dat
ontstaat, laat zich raden. Lenna is
er aardig goed in. Ze rent op me
af, en ik zie al aan haar gezichtje
dat er een enorme scheetkus aan
komt. Met een dikke grijns plant
ze een kus met een toeterend
geluid op mijn wang. Ik doe alsof
ik zó hard schrik dat ik van mijn
stoel val en zo de keuken uit rol.
Lenna komt niet meer bij van
het lachen, en dat lachje is zo
aanstekelijk dat ik ontzettend
moet lachen om haar. Na dertig
scheetkussen en tien minuten
schateren zijn we toe aan een
glaasje limonade.
Vlak
Uren later ligt de club op bed en
zitten Jan en ik op de bank. We
kijken naar een praatprogramma.
Op een gegeven moment komt
er een vriendelijke man aan het
woord: een academicus, met drie
titels voor zijn naam: prof. dr. ir.
Terwijl hij vertelt over zijn mooie
vakgebied valt me op dat
er zo

weinig van hem uitgaat. Hij ziet
bleek, spreekt vlak, zijn ogen
sprankelen niet, zijn mond lacht
niet. Ineens klikt de niveauvraag
in mijn hoofd met de beelden
die ik zie. Deze man scoort
vermoedelijk minstens 100 IQpunten hoger dan mijn dochtertje.
Maar zou hij ook gelukkiger zijn?
Veelkleurig
Nee hoor, mensen mét down zijn
niet per definitie gelukkiger dan
mensen zonder. Van dat etiket
moeten we ook eens af. Maar hoe
fijn zou het zijn als er meer ruimte
komt voor de veelkleurigheid
onder mensen. Dat we niemand
meer typeren als ‘laag niveau’,
‘beperkt’ of ‘onder de norm’. Of
als ‘te druk’, ‘te stil’ of ‘te weinig
sociaal’. Want als we gelukkig
zijn en we met ons geluk onze
Schepper eren en blij maken, zijn
tabellen en diagrammen dan nog
zaligmakend? Lenna en ik stellen
een nieuwe meetlat voor, namelijk
die van de scheetkus. Die meet
hoe hard je kunt lachen om iets
kleins, en of je elkaar vindt in
samen lachen om een grapje.
Kun je alle pijn, tegenslag en
verdriet weglachen? Nee. Maar
ook (of: juist?) als het leven zwaar
is, is samen lachen heilzaam.
Die professor op tv gun ik een
onvervalste, keiharde scheetkus.
Het zou ‘m goed doen.

Carola van Ruiswijk-Mosselman woont
samen met haar man en 5 kinderen op een
boerderij. Haar een na jongste dochter
heeft downsyndroom. Voor Dit Koningskind
schrijft Carola over haar leven. Meer lezen?
Volg ons op Facebook!
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Expert aan het woord
Zie je het thema levend verlies ook
terug bij de mensen die je traint?
“Ik zie het zeker terugkomen in mijn trainingsruimte. Mensen komen bijvoorbeeld in training omdat
ze het niet meer uithouden met zichzelf in de stilte.
Dan ga ik samen met hen op zoek naar een veilige
basis. Als medepelgrim loop ik een stukje mee.
We onderzoeken daarbij drie thema’s – zelfcompassie, zelfkennis en zelfzorg – en hoe je kan leren
rusten in genade. Ik geloof dat als je liefdevol aandacht geeft aan het gevoel van verlies en rouw,
dat je dan een heler, verzadigder leven krijgt.
Wat ik ook heel belangrijk vind, is dat mensen zelf
eigenaar blijven. Levend verlies kan voelen alsof
je verdrinkt in de zee. Je mag zelf leren zwemmen
in die zee. Dat betekent ook dat je je eigen hulpbronnen ontdekt. Wie bel je als je hulp nodig hebt
bijvoorbeeld? Wat zijn de plekken waar jij veilig op
adem kunt komen?”

‘Levend
verlies kan
voelen
alsof je
verdrinkt
in de zee’

TEKST INGE-MIRJAM BOSVELD FOTO ELJEE/TEARFUND

kunnen komen door de rouw. Bij levend verlies is
meer onduidelijkheid en dit is vaak slopend. Als je
kind ziek is en je voortdurend in het ziekenhuis zit,
kan dat voelen alsof je verdrinkt in een eenzame
zee.”
Wat zijn je eigen ervaringen
met het thema levend verlies?“
Tien jaar geleden kreeg ik zelf een
burn-out. De afgelopen jaren was
er veel ziekte in onze familie. Mijn
zwager heeft een hersentumor.
Mijn eigen man had jarenlang
last van hartfalen waarvoor hij
ook een aantal operaties heeft
moeten ondergaan. We zaten
enorm vaak in het ziekenhuis. Dat
had veel effect op de dynamiek in
ons gezin en huwelijk en we moesten uiteindelijk
zelfs verhuizen zodat hij meer rust zou krijgen.
Door dat alles heen ben ik gaan ontdekken wat
levend verlies, wat rouw is. Voor mij vielen heel veel
kwartjes toen ik zelf in rouwtherapie ben gegaan.”

‘Levend
verlies
herken je aan
symptomen
van rouw’

Is er verschil tussen de rouw
die mensen ervaren bij een
overlijden en levend verlies?
“Qua symptomen zijn er
niet zoveel verschillen. Je
ziet dezelfde elementen van
rouw terugkomen. Maar heel
vaak wordt levend verlies
gebagatelliseerd en niet onderkend. Zaken
worden op een hoop gegooid. Mensen denken
bijvoorbeeld dat ze overspannen zijn, terwijl ze in
de rouw zijn. Bij rouw door overlijden is er vaak
meer duidelijkheid omdat je beseft dat je klachten
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We gaan ook aan de slag met de drie tredes van
stilte vanuit de Benedictijnse traditie: herademen,
struikelen en je geliefd weten. Van daaruit mag je
gaan ontdekken welke beweging je wilt maken.
Mensen denken bij stilte aan stil in een hoekje zitten. Maar stilte helpt je zicht te krijgen op je werkelijke behoeftes.”

‘Jij hoeft
de rust niet
te vinden,
mag de
Rust jou
vinden?’

In hoeverre is de omgeving van mensen
zich ervan bewust dat levend verlies
chronisch is en impact heeft?
“Dat is voor veel mensen moeilijk. Ze vinden het
lastig om met verlies en ongemakkelijkheden van
anderen om te gaan. Mensen willen graag het
gevoel van verlies oplossen. Maar kun je ook het
verlies samen met die ander verduren? Wat blijkt:
mensen die zelf door verlies zijn gegaan, hebben
vaak maar een half woord nodig. Het is alsof je
dezelfde taal spreekt.”

“Levend verlies wordt vaak niet onderkend en gebagatelliseerd.”
Stiltetrainer Mirjam van der Vegt deelt tijdens twee webinars bij
Dit Koningskind inzichten en praktische handvatten vanuit haar
stiltepraktijk én haar persoonlijke leven. In dit artikel blikt ze vast vooruit.

Wat is levend verlies?
“Levend verlies is het verlies dat je ervaart tijdens
het leven of als iemand nog leeft. Bijvoorbeeld als
je kind met beperkingen is geboren, dan valt de
toekomst die je voor ogen had weg. Of wanneer
er chronische ziekte in je familie
is. Het is verlies waarvoor je vaak
geen rouwkaart ontvangt, maar
wat er wel is.”

Daarnaast hoop ik dat ze handvatten krijgen om
niet te verdrinken, om in de metafoor van de zee
te blijven. Daarom gaan we ook gewoon praktisch
oefeningen doen. De titel van de webinar is ‘Moed
en kwetsbaarheid’. Kwetsbaarheid is inherent aan
rouw en voor moed heb je eerst vertrouwen nodig.
Hoe creëer je een voedingsbodem voor vertrouwen? Mensen willen overeind blijven, maar het
leven gaat over vallen en weer opstaan en hoe je
dat doet.

WEBINAR

LEVEND VERLIES
Op 12 april en 21

juni verzorgt Mirjam
van der Vegt twee
webinars over de

thema’s moed en

kwetsbaarheid. Mirjam
is schrijver, spreker

en stiltetrainer. Haar
nieuwste boek ‘De

kracht van rust’ werd
verkozen tot beste

spirituele boek van het
jaar. Meld je aan via:
ditkoningskind.nl/
agenda.

Hoe vind je rust en contact met
God als je dagelijks het gevoel
hebt dat je moet overleven?
“Tijd om te mogen voelen en rouwen is essentieel
om rust te ervaren. Want ongevoelde emoties zorgen vaak voor veel onrust en uiten zich in piekergedachten. Er verandert al veel als je vijf minuten
per dag echt even bij jezelf mag zijn. Je hart wil
gekoesterd worden. Het allerbelangrijkste is dat je
mag stoppen met proberen; jij hoeft de rust niet
te vinden, mag de Rust jou vinden? God is al op
zoek naar jou voordat jij hem nog maar zocht. Laat
het idee dat jij hem moet zoeken even los – alsof
dat er ook nog bij moet op je to-do-list. Je mag
door Hem gevonden worden.
Wat hoop je dat mensen
overhouden aan de webinars?
“Allereerst hoop ik dat de deelnemers tijdens de
webinars toestemming ervaren om voluit verdriet
te mogen hebben. Als dat lukt, is het al heel wat.
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Uit de praktijk

Pastoraal

Levend verlies

Wat moet je met gevoelens die niet overgaan?
Ouders van een kind met een beperking ervaren vaak levend verlies: gevoelens
van pijn, verdriet en rouw die levenslang onder de oppervlakte sluimeren en
zomaar ineens weer kunnen opvlammen. Freelance orthopedagoog Gerda Heijs
(45) vertelt over haar ervaring met dit verlies in haar werk.
TEKST MARIËTTE WOUDENBERG

G

erda laat met een praktijkvoorbeeld
zien hoe levend verlies zich uit:
“Ik had kort geleden met ouders
van een jongen van achttien een
gesprek over de zorg die hun kind
nodig heeft als hij uit huis zou gaan. Zijn moeder
werd emotioneel en verontschuldigde zich voor
het feit dat ze mogelijk de indruk wekte dat ze haar
zoon niet aanvaard zou hebben. Haar zoon bleek
namelijk veel meer begeleiding nodig te hebben
dan ze had gehoopt. Ik zie dat vaak: ouders die
op kruispunten van het leven met gevoelens
van pijn, verdriet en rouw te maken krijgen. Ze
denken dat ze hun kind niet accepteren, maar dat
doen ze juist wel. Wat ze niet aanvaarden, is de
beperking.”
Nog een voorbeeld hoe heftig gevoelens kunnen
zijn: Minke Verdonk, orthopedagoge en moeder
van een zoon met een forse lichamelijke beperking,
vertelt in een podcast* over levend verlies dat ze
zich heel gelukkig kan voelen als zij met haar gezin
naar het strand gaat. Maar dat ze soms op andere
momenten, als ze bijvoorbeeld op een druk terras
de luier van haar twaalfjarige zoon moet verscho-

nen, intens verdriet ervaart. Minke beschrijft dit als
‘een onderlaag die nooit weggaat’.
Aandacht besteden aan die onderlaag is niet altijd makkelijk. “Vooral als ouders al hun handen
vol hebben aan alle praktische, zichtbare uitdagingen. Aan het draaiende houden van hun gezin”, legt Gerda uit. Gevoelens van levend verlies
kun je lang blokkeren volgens haar. “Toch kun je
er uiteindelijk beter wel aandacht aan besteden
en ze erkennen. Juist dan krijg je weer ruimte.
Het is ook belangrijk om die gevoelens te delen
met mensen die je vertrouwt. Daarmee kun je je
weer verbinden met de ander.”
Hoe help je als omstander ouders hiermee?
“Door te vragen hoe het met de ouders gaat, oprecht interesse te tonen en het antwoord te willen
aanhoren zonder gelijk te reageren. Zeg niet: ‘Ja
maar als dit of dat gebeurt, wordt het toch beter?’
Besef dat veel gevoelens van levend verlies niet
zijn weg te nemen.” Gerda kreeg zelf onlangs ook
een belangrijke tip van een collega-hulpverlener:
“Ga om te beginnen op je handen zitten en luister
eerst alleen.”

Thema
‘Levend Verlies’ is
een belangrijk nieuw
thema. We zien
dat veel mensen
hiermee worstelen.
Daarom houdt Gerda
Heijs zich namens
onze organisatie
bezig met dit
onderwerp. Heb je
een vraag of wil je
iets delen? Dan kan
je ons bereiken

Angst

O

f je wel eens ergens bang voor bent. Dat vroeg ik aan
de bewoners van Sprank. Ik kreeg verschillende antwoorden: voor een grote hond, als het donker is in de
douche (en daarom maar een lampje aan laten), maar er is vooral
veel angst voor corona. Wat kan er veel niet. Wat als we (weer) in
quarantaine moeten of als iemand ziek wordt?
Angst zie je ook bij de leerlingen van Jezus als het stormt op het
meer. Eigenlijk hoefden de leerlingen niet bang te zijn. Ze hadden
net gezien dat Jezus wonderen kon doen. Jezus had iedereen
brood en vis gegeven (Johannes 6). Als je je voorstelt hoe iedereen daar op het gras ging zitten, gezellig ging picknicken dan kun
je je voorstellen dat alles goed is, niemand zich zorgen maakt
en er zeker geen angst is. Jezus is dicht bij de mensen en zorgt
goed voor iedereen.
Maar de angst komt op het moment dat Jezus de berg op gaat
en de leerlingen alleen in de boot het meer over moeten. Nu zien
ze Jezus niet meer. De wind begint heel hard te waaien en trekt
aan het schip. Er komen enorme golven en het schip gaat op en
neer. Het is helemaal donker en de ervaren schippers denken
dat ze om zullen komen. Ze zijn echt heel angstig! Ze voelen zich
alleen.

Soms zie je achteraf pas hoe
Jezus je gedragen en gered heeft.

via hulplijn@
ditkoningskind.nl.
*De volledige
podcast met Minke
Verdonk staat op
www.levend-verlies.nl
(aflevering 20).

Maar Jezus ziet hen als de golven over slaan. Hij is over het
water aan komen lopen en ziet dat ze angstig zijn. In de storm is
Hij dichtbij (Opwekking 789). Als je zelf angstig bent, kun je soms
over van alles piekeren en denken. Soms zie je achteraf pas hoe
Jezus je gedragen en gered heeft. Wat is het mooi als je op het
moment dat je bang bent al leert lopen op het water, dat wil zeggen: vertrouw op Jezus en zie dat Hij er is!
Iemand zong in de dienst Opwekking 789, wat een rust gaf dat:
“zelfs als mijn voeten zouden falen, dan houdt uw sterke hand
me vast!” Zo mag je in de angst Jezus vragen om rust!

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

Ds. Dick Dreschler
Dick Dreschler is predikant van de GKv Heemse

Joke Leene

Bonna van der Wijngaard

Ad Waardenburg

Anita Kamminga

06 - 137 667 64
j.leene@ditkoningskind.nl

06 - 134 165 06
b.vanderwijngaard@ditkoningskind.nl

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

06 - 139 092 31
a.kamminga@ditkoningskind.nl

en ook van de leden die daar wonen bij Stichting
Sprank. Hij is getrouwd met Petra en vader van

Agenda

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

22 april, 29 april
Wie zorgt voor de mantelzorger?

Een webinar van twee avonden gegeven door
mantelzorgmakelaar Janet Hoving met aandacht voor
zowel de emotionele kant als de zakelijke kant van
het mantelzorger zijn.

12 mei, 26 mei, 9 juni, 23 juni
Online Relatiecursus

Cursus van 4 avonden voor stellen die te maken
hebben met een licht verstandelijke beperking.

18 mei, 1 juni
Hoe laat ik mijn zorgenkind los?

Een online cursus van twee avonden voor ouders met
zorg intensief kind. Wat betekent het, wat doet het
met je en hoe kun je er praktisch mee aan de slag?

17 mei, 31 mei, 14 juni, 28 juni
Je bent het waard! Zelfvertrouwen voor
vrouwen met ASS

Online cursus van vier avonden waarbij je leert over
zelfacceptatie, nee-zeggen, hoe begin ik een gesprek
en hoe geef ik mijn mening.

3 juni
Pubers en ASS

Webinar voor ouders met ASS-kind in de
puberleeftijd. Verzorgd door Alineke Bax trainer en
ambulant hulpverlener.

15 juni
Mentorschap, Curatele en Bewind

Webinar met Diana Dijkstra van Mentorschap
Nederland.

16 juni
FantASStische zomer

Een webinar voor ouders van kinderen met ASS over
hoe je samen een fijne zomer kunt hebben. Door
autismespecialist Bernice van Sloten.

21 juni, Doorn
Levend verlies en kwetsbaarheid

Een seminar waarin Mirjam van der Vegt handvatten
geeft om vanuit kwetsbaarheid om te gaan met
tegenslag en verdriet.

vijf kinderen.
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samen

het leven
door

www.ditkoningskind.nl

