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‘Het is mooi om te zien
hoe trouw maatjes aan
elkaar worden’

Dertig leerlingen van het Zwolse Greijdanus kregen de opdracht een
voor dertig
evenement te organiseren voor Dit Koningskind. Het werd een feest
Hadden
nd.
mensen met een beperking. De leerlingen vonden het best spanne
er
ze alles goed geregeld? Wie zouden er komen? De genodigden hadden
in.
goed
er
vooral veel zin in. Toen het eenmaal zover was, zat de stemming

voor gezelligheid.

.
Als mensen maken we vaak onderscheid tussen beperkt of niet beperkt
om te gaan.
Tegelijkertijd vinden we het lastig daar op een goede manier mee
Hij vertelde
Ik heb een collega die als gevolg van een ongeluk moeilijk loopt.
komt. Wat is
dat maar weinig mensen aan hem durven te vragen waardoor dit
gesprek
dat eigenlijk, dat we niet gewoon vragen? Opvallend dat juist in een
hem was:
met mensen met een verstandelijke beperking de eerste vraag aan
waarom loop je zo raar?
ring
Het zien van de beperking en het daar gewoon over hebben is waarde
Ik zeg
geven aan degene met die beperking. Op zo’n manier leven wij samen!
ziet
God
:
het vaak: in Gods ogen zijn we allemaal beperkt of anders gezegd
ziet dat ik
ons volledige verhaal, onze mogelijkheden én onmogelijkheden. Hij
door mijn
directeur ben van Dit Koningskind, maar óók alles wat ik moet laten
delijke,
reuma. Hij ziet gebroken huwelijken of trauma’s net zo goed als verstan
ja,
en
sociale, visuele of lichamelijke beperkingen. We zijn allemaal anders,
het Kruis.
gelukkig zijn we allemaal, met onze beperkingen, afhankelijk van
Dit nummer van Kleur gaat over geloof, kerk
en verbinding. Ik hoop dat we ons in onze

geloofsgemeenschappen met elkaar verbonden
voelen. Dat we, met oog voor ál onze beperkingen
én onze mogelijkheden, samen geloven.

Peter van den Enden

Groeten uit

Schiermonnikoog en
Ouderkerk aan de IJssel
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reden
Zelfs de burgemeester van Meppel was aanwezig (voor sommigen
avond
de
om een selfie met de burgemeester te maken). Aan het einde van
was. Het
was nauwelijks te zien wie een organisator en wie een genodigde
en plezier
waren gewoon zestig kinderen van God die samen iets leuks deden
allemaal in
hadden met goochelaar Jan en de polonaise. Allemaal anders en

zich
Met onze vakanties gaat het vaak ook zo. De vrijwilligers melden
de
als
plezier
zoveel
net
zij
aan om te helpen. Maar uiteindelijk hebben
vakantiegangers. Ze beleven een heerlijke week met elkaar.

OP VAKANTIE
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Dit Koningskind bedankt de volgende
kerken/gemeenschappen voor hun bijdrage:
GKv: Almkerk-Werkendam, Amersfoort-Emiclaer, Amersfoort-Zuid, Anna-Paulowna,
Arnhem, Assen-Marsdijk, Assen-West, Axel, Barendrecht, Bedum, Bergentheim,
Beverwijk, Bodegraven-Woerden, Breda, Brouwershaven, Bunschoten-West, Capelle
a/d IJssel-Noord, Den Ham, Dordrecht, Dronten-Noord, Dronten-Zuid, Ede Zuid,
Eindhoven, Eindhoven-Best, Emmen, Enschede-Noord, Enumatil, Ermelo, Gees,
Gorinchem, Gouda, Groningen-Zuid/Helpman, Grootegast, Hardenberg-Baalder,
Hardenberg-Baalder-Zuid, Harderwijk, Haren, Hoogeveen, Houten, IJsselmuiden,
Kampen-Noord, Kantens, Katwijk, Krimpen a/d IJssel, Langerak (ZH), Leens, Leerdam,
Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Lutten, Monster, Mussel, Nieuwerkerk aan den IJssel,
Nijkerk-Oost, Ommen-West, Pijnacker-Nootdorp, Putten, Rijnsburg, Rotterdam-Noord/
Oost, Rouveen, ’s Gravenhage-C/Scheveningen, ’s Hertogenbosch, Smilde, ’t Harde,
Ten Boer, Ten Post, Tiel, Uithuizen, Urk, Utrecht-Centrum, Venlo, Vollenhove, Voorburg,
Waardhuizen, Waddinxveen, Wezep, Winsum-Obergum, Zaltbommel, Zeewolde, ZeistDe Bilt, Zoetermeer, Zuidhorn, Zuidlaren, Zuidwolde (DR), Zwijndrecht, Zwolle-Berkum,
Zwolle-Noord. CGK/NGK: Arnhem. CGK: Ermelo, Scherpenzeel. CGKv: Nijmegen.
Gereformeerde Kerk: Ede e.o. NGK: Alphen aan den Rijn. NGK/GKv: Heerde/Epe. NGKv:
Neede de Schakel. Protestantse Gemeente: Dordrecht Dubbeldam.
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november 2022

Algemene ledenvergadering

Het bestuur van Dit Koningskind nodigt haar
leden van harte uit voor de ledenvergadering
op D.V. 17 november 2022 om 17.00 uur.
Wilt u (online) deelnemen aan de
ledenvergadering? Dan horen we dat graag
via info@ditkoningskind.nl of 030-2363788.

Directeur

2 -

kleur

kleur

- 3

s
e
j
t
a
Ma

Samen
‘Ik heb alle kinderen
zien opgroeien’

voor het leven

wandelen en fietsen graag en eten dan onderweg
wat. Of ze bezoeken een museum. Rebekka weet
nog goed dat ze een Sinterklaastentoonstelling
bezochten in Zwolle: “het was die dag wel heel
vies weer!” Ook creatief bezig zijn vinden ze leuk:
kralen rijgen, kaarten maken of zelfs schilderen.
Heel ontspannend.
Opgelucht
Jim is bijna 60. “Nog een reden voor een feestje!”,
zegt hij enthousiast. Hij is graag buiten en wandelt
veel. Helaas gaat hem dat steeds minder makkelijk
af. Hij heeft uitvalverschijnselen in zijn handen
en voeten. Een zeldzame aandoening, waarover
nog weinig bekend is. Desondanks vermaakt hij
zich goed. Een beetje gamen bijvoorbeeld en hij
volgt het nieuws op de voet. Al grijpen berichten
uit de media hem soms naar de keel. Maar dan is
Corrie er voor hem, zij vertelt: “Ik weet nog goed
dat berichten over een oorlog hem erg raakten.
Hij kwam speciaal bij ons langs om het er even
over te hebben. Hij vertelde ons alles wat hij had
gehoord en gelezen en wat dat met hem deed.
Daarna was hij opgelucht, het was weer klaar voor
hem.”

Rebekka en Petra én Jim en Corrie zijn al jaren elkaars
‘maatje’. Ze werden aan elkaar gekoppeld via het
maatjesproject van hun kerk, de GKv Putten, en trekken
sindsdien regelmatig met elkaar op. Voor Rebekka en Jim,
beiden verstandelijk beperkt, was het in eerste instantie
vooral een mooie manier om aansluiting te vinden bij de
gemeente. Maar inmiddels brengt het de duo’s over en
weer veel gezelligheid en een beetje ‘familiegevoel’.
TEKST MARTINEKE POPPE BEELD WILLEM JAN DE BRUIN
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Corrie (57) en Jim (59) vieren binnenkort hun
twintigjarig maatjesjubileum. Zólang gaan ze al
met elkaar om. Jim woont zelfstandig, maar houdt
niet van koken en kan dat door een lichamelijke
aandoening ook steeds minder goed. Daarom
eet hij vanaf het begin iedere maandag bij Corrie
en haar man. Hun vijf kinderen en pleegkind zijn
nu volwassen en uitgevlogen, maar Jim heeft ze
allemaal zien opgroeien. Ook op alle verjaardagen
is hij erbij. Jim: “Dat vind ik fantastisch, met alle
kinderen, aanhang, kleinkinderen, oma en andere
familieleden. Ik houd van de gezelligheid en het
familieleven. Ik vind het bijzonder dat ik daar
onderdeel van mag uitmaken.”
Rebekka (43) en Petra (58) geven een andere
invulling aan hun maatjesschap. Ze wonen bij
elkaar in de buurt en wippen regelmatig bij elkaar
aan. Daarnaast plannen ze leuke uitjes. Ze

Samen zingen in de kerk
Net zo goed zijn Jim en Rebekka belangrijk voor
Corrie en Petra. Petra: “Rebekka is ontzettend
attent. Ze onthoudt iedere verjaardag en stuurt
altijd een kaartje. Op alle vrolijke momenten, maar
ook op de moeilijke dagen, is ze er voor ons. Mijn
zoon is op 26-jarige leeftijd verongelukt. Ik had
toen veel steun aan Rebekka en ze staat er nog
steeds vaak bij stil. Ik kan echt zeggen dat ik niet
alleen het maatje van Rebekka ben, maar dat zij
ook mijn maatje is. Ik vind het heerlijk om samen
met haar te zingen in de kerk. Of een beetje gek te
doen samen en te lachen. En we praten veel. Ze
brengt misschien wel een beetje goede eenvoud in
mijn leven.”
Rebekka zegt vol vertrouwen over Petra: “Petra is
gewoon zichzelf. Ze is nooit boos en zoekt alles
goed uit op haar telefoon. Daarom kan ik altijd

Samen is het

leven mooier.
Dit Koningskind staat

daarvoor! De

een trekt veel
op met een

vriend(in), een
zus, broer of

moeder. Een
ander heeft
misschien

een dier als
maatje. In

deze rubriek
vertellen

mensen met
wie zij vaak
samen zijn.
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Column

Samen

De Geest spreekt alle talen,
dus ook gebarentaal

bij haar terecht. Gewoon voor een praatje of met
vragen. Ze is tegenwoordig directeur van haar
eigen bedrijf. Met een eigen kantoor en al!” Petra
vult lachend aan: “Ik heb inderdaad sinds kort mijn
eigen praktijk voor ervaringsgerichte therapie en
natuurlijk heb ik mijn werkkamer ook aan Rebekka
laten zien.”
Aansluiting vinden
Petra vertelt over het maatjesproject: “Toen ik in
Putten kwam wonen, sprak het idee van maatje
zijn mij meteen aan. Hier in de omgeving zijn
veel gezinsvervangende tehuizen of andere

woonvormen voor mensen met een beperking. Ik
vind het fantastisch dat deze bewoners dankzij
een maatje aansluiting vinden bij de rest van de
gemeente. Zo voelen zij zich echt een volwaardig
lid. Iedereen geeft een eigen invulling aan het
maatjesschap. Op een manier die bij het duo past.
Eens in de zoveel tijd doen we iets leuks met
alle deelnemers aan het maatjesproject. Zo leert
iedereen elkaar kennen en ontstaat er nog meer
verbinding. Er zijn zelfs Bijbelstudiegroepjes uit
ontstaan. Het is mooi om te zien hoe trouw maatjes
aan elkaar worden. Ik denk dat ik voor ons allevier
kan spreken dat we inmiddels vrienden zijn!”

‘Ik ben niet alleen Rebekka’s
maatje, ze is het ook voor mij’

‘’Voor het eerst voel ik mij niet te gast
in mijn eigen gemeente’’. Een uitspraak
die mij nog altijd raakt. Hij was van een
oudere dove vrouw uit onze gemeente.
Ik had zojuist voor het eerst de zegen
meegegeven in gebarentaal. Na
afloop kwam ze naar me toe, zichtbaar
ontroerd. Doordat ze de zegen in haar
eigen taal kon ontvangen, voelde ze
zich voor het eerst echt thuis in haar
gemeente.
Een ontroerend verhaal, maar helaas
ook confronterend. Want willen we
niet allemaal onderdeel zijn van Gods
Koninkrijk? Helaas zie ik in de praktijk
nog vaak genoeg dat we dove mensen
vergeten te betrekken. Meestal omdat
we niet goed weten hoe we met ze
kunnen communiceren, terwijl dat vaak
eenvoudiger is dan je zou denken.
Sinds zeven jaar werk ik als
gebarendominee met en voor dove
mensen. De meesten gebruiken
gebarentaal, maar lang niet iedereen.
Zelfs dan zijn er verschillende
mogelijkheden om met elkaar te
communiceren. Een mooi voorbeeld
hiervan is het verhaal van Joop*.
Joop is een man die op latere leeftijd
doof is geworden. Regelmatig krijgt hij
bezoek van gemeenteleden en ook ik
besloot eens bij hem langs te gaan.
Voor mijn vertrek maakte ik duidelijk
dat ik graag voor hem zou willen
bidden. ‘’Oh’’, was zijn reactie. ‘’Bid
maar gewoon hoor, dan vertelt mijn
vrouw later wel wat je gebeden hebt’’.
Maar ik had iets heel anders in
gedachten. Ik pakte mijn
laptop erbij en begon mijn
gebed uit te schrijven.
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Joop las aandachtig met mij mee. Na
het woordje ‘’amen’’ getypt te hebben,
keek ik op en zag Joop met tranen in
zijn ogen zitten. Ik vroeg wat hem nu zo
ontroerde. Voor het eerst sinds hij doof
was geworden had hij weer samen met
iemand kunnen bidden. Hij voelde zich
weer even gewoon als de rest.
Veel horende mensen vinden het eng
om te praten met dove mensen. En dat
begrijp ik heel goed. Zelf vond ik het
voorheen ook eng. Maar toen ik merkte
hoe ze het waardeerden dat ik hun taal
probeerde te leren, trokken zij me over
de drempel. Nu is gebarentaal leren niet
voor iedereen even gemakkelijk. Maar
via internet is het wel makkelijk om de
basis te leren. En je kunt ook gebruik
maken van talloze spraakapps. Wat
je zegt laat de app zien aan de dove
persoon met wie je in gesprek bent.
Wees dus creatief en durf te
communiceren, ook met dove mensen.
Want in Gods Koninkrijk hoort iedereen
erbij, toch? Jezus negeerde niemand.
En Hij communiceerde met iedereen op
zijn of haar manier. Kijk maar eens in

Markus 7 en vergelijk hoe verschillend
Jezus omging met een Griekse vrouw
en met een dove man.
Zo verschillend als we zijn vormen we
samen het ene lichaam van Christus.
Laten we daarom oog hebben voor
ieder lid. De Geest spreekt alle talen,
dus ook gebarentaal, en Hij wil je de
moed geven om ook met dove mensen
te praten. Ik hoop en bid dat we zo
steeds meer ontdekken dat we samen
kerk zijn als dove en horende zusters
en broeders.

Ds. Martin Visser
Martin Visser is gebarendominee bij
het Interkerkelijk Doven Pastoraat
(IDP). Hij spreekt in verschillende
gemeentes in Noord-Oost-Nederland.
Daarnaast is hij getrouwd en vader
van vier kinderen.

* i.v.m. de privacy is er een fictieve
naam gebruikt

Wil je dit verhaal
bekijken in gebarentaal?
Scan dan hier de QR code!
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Varia
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Puzzelen met
Veel puzzelplezier!

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 verticale balk de oplossing.
1. Kleur is een ....
2. Er even lekker tussenuit

WIN!

3. Maatje van Petra
4. Hart voor ... in Amersfoort
5. De ... spreekt alle talen
6. Deze editie van Kleur gaat over ..., kerk en verbinding
7. Als je kind, net als een ..., weer terug komt
8. Ouderkerk ligt aan de ...
9. Martin Visser is gebaren....
10. Jim en Corrie zijn elkaars ....
11. Beroep van Willem Jan de Bruin
12. Silvana en Daniël zeggen over hun vrijwilligerswerk: ‘Gewoon ...’
13. Waar is Koos voorganger?
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werkenbij.stichtingsprank.nl
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Werken bij Sprank is meer dan zorg alleen.
Vind dé baan in de gehandicaptenzorg waar je
van betekenis kunt zijn vanuit je geloof.

9

1

5
11

10

		

Win de speciale
Philadelphia Bijbel Hoopvolle verhalen
voor jou

Doe mee

Maak deze puzzel
en wie weet win jij de speciale
Philadelphia Bijbel*, ontwikkeld voor
en door mensen met een beperking.
Stuur je oplossing voor 21 oktober
naar info@ditkoningskind.nl of per post
naar Dit Koningskind Postbus 85275,
3508 AG Utrecht. Vermeld samen met
de oplossing ook je naam, telefoonnummer
en (e-mail)adres.

Vorige puzzel

De oplossing
van de april-puzzel was: ‘Fijn om samen te
zijn’. Familie Muis won twee kaartjes voor
het Spoorwegmuseum. Wij wensen hen een
fijne dag toe!
*te vinden op www.philadelphiawebshop.nl

Interview

Voor het eerst
mee op vakantie
Silvana(19) en Daniël(28) gingen dit jaar voor het eerst mee als
vrijwilliger op vakantie. Silvana naar een jongerenweek in Ouderkerk
a.d. IJssel en Daniël op een rustige vakantie naar Hamont in België.
Hoe hebben ze de vakantie ervaren en wat hebben ze geleerd? We
blikken samen met hen terug op deze week.
TEKST ANNE MOSTERT

Daniël

Sil vana

Waarom besloten jullie om je aan te melden?
Silvana: “Dat komt eigenlijk door mijn oom en
tante, die gaan al jaren mee als vrijwilligers. Ieder
jaar komen ze weer met enthousiaste verhalen
thuis dus dacht ik dit jaar, ik ga het ook eens
gewoon proberen!”
Daniël: ‘’Mijn vriendin gaat al een aantal jaar mee,
dit keer vroeg ze of ik ook mee wilde. ‘Tuurlijk’
dacht ik. Vanuit mijn ervaring in de zorg weet ik dat
op vakantie gaan niet altijd vanzelfsprekend is voor
mensen met een beperking. Daarom gun ik hen
ook graag die beleving! Maar mijn belangrijkste
drijfveer is toch wel mijn geloof. Gewoon door
Gods liefde uit te delen en mij dienstbaar op te
stellen.’’
Hoe zag jullie week eruit?
Daniël: “Elke dag hadden we wel een activiteit
gepland staan, van picknicken in het park tot
een rondvaarttocht op de Maas. Zo was iedere
dag weer anders en wisselden we inspanning af
met ontspanning. Het hoogtepunt van de week
was voor de deelnemers toch wel het bezoek
aan safaripark Beekse Bergen. Alhoewel de
beautymiddag aan huis (inclusief nagels lakken,
gezichtsmaskertjes en voetmassages) ook niet
verkeerd was! Verder bezochten we een echte
molen, hadden we een groot watergevecht in de
tuin en gingen we op zondag naar de kerk. De
week werd feestelijk afgesloten met een diner in
het pannenkoekenrestaurant.”
Silvana: “Ook onze vakantie zat vol met leuke
activiteiten. Op de eerste dag gingen we naar
het openluchtmuseum Archeon. In de dagen
erna gingen we naar de dierentuin, zochten we
verkoeling in de tuin met waterballonnen, speelden
we allerlei spelletjes, namen we een plons in het
zwembad en gingen we naar een pretpark! De
week vloog echt voorbij en voor we het wisten was
het alweer tijd om naar huis te gaan.”
Wat heb je geleerd van de vakantie?
Silvana: “De deelnemers hebben mij echt geleerd
om dankbaar te zijn en te genieten van de meest
kleine en simpele dingen. Soms willen we zoveel
en hebben we allerlei verwachtingen. Maar dan
kijk ik naar hen en denk ik ‘wat doen we toch
eigenlijk ook moeilijk’.”
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Daniël: “Ik heb tijdens deze week van dichtbij
mogen meemaken hoe groot Gods liefde is en
dat Hij van je houdt zoals je bent! Bijvoorbeeld
wanneer we na het eten met elkaar liederen
gingen zingen. Dan begon ieder zo op zijn eigen
manier God te aanbidden, de ene door te dansen
en de ander door muziek te maken. En daar waar
wij als vrijwilligers soms de tekst op moesten
zoeken kenden de deelnemers alles uit hun hoofd,
zo bijzonder!”
Hoe kijk je terug op deze week?
Daniël: “Ik vond het een hele vreugdevolle
week, waarin ik veel van anderen mocht leren.
Zo hadden we bijvoorbeeld een hele prettige
groepssamenstelling en waren we snel op
elkaar ingespeeld. Best bijzonder vind ik, je gaat
uiteindelijk toch maar even een week op vakantie
met een groep mensen die je niet kent, dan moet
het maar net klikken.”
Silvana: “Ik ging heel open-minded de vakantie
in, ‘we zien wel hoe het loopt’ dacht ik. Maar
wauw, wat een leuke week hebben we gehad!
Het verbaasde mij eigenlijk hoeveel er mogelijk
is ondanks dat je misschien een beperking hebt.
Zoals ons uitje naar het pretpark, waarbij ik
meteen dacht ‘hoe doen we dat met iemand die in
een rolstoel zit?’. Maar we deden het gewoon. En
waarom zou het eigenlijk ook niet kunnen? Samen
met de andere vrijwilligers tilden we de deelnemer
uit de rolstoel en hielpen haar in de attractie. Zo
kon ze gewoon meegenieten, net als de rest.”

Meld je ook
aan als nieuwe
vrijwilliger!

Wat zou je zeggen tegen mensen die twijfelen
om mee te gaan als vrijwilliger?
Silvana: “Gewoon doen! Het is zo’n fantastische
ervaring, dat moet je gewoon een keer
meegemaakt hebben. Als je echt met twijfels zit,
ga dan eens het gesprek aan met mensen die
vaker mee zijn geweest. Daarnaast zou ik je de tip
willen geven om een vakantie en doelgroep uit te
kiezen die bij jou past. Er zijn genoeg keuzes!”
Daniël: “Daar sluit ik mij helemaal bij aan, gewoon
doen! Het is niet alleen voor de deelnemers
een bijzondere week maar ook echt voor de
vrijwilligers. Dus gun jezelf die bijzondere
ervaring.”

kleur
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Groeten uit

Expert aan het woord

Ouderkerk a/d IJssel

Koos Tamminga

In de inclusieve kerk
verandert iedereen!
Hoe word je een kerk waarin iedereen mag meedoen en wat kunnen kerken daarin leren
van Hart voor Vathorst in Amersfoort? Op die locatie wonen niet alleen mensen met een
verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en dementie, maar heeft ook een
kerk onderdak. Dominee Koos Tamminga deed er zijn promotieonderzoek. Het werd een
ontdekkingsreis die hem persoonlijk veranderde. “Ik probeer mensen niet meer te snel in te
delen en te speuren naar wat ieder mens van God heeft gekregen.”
TEKST INGE-MIRJAM BOSVELD BEELD SERVAAS RAEDTS

Koos: “Ik heb zes jaar theologie
gestudeerd en me met allerlei vragen
beziggehouden. Maar de plek van
mensen met een beperking in de
gemeente kwam in de opleiding
nauwelijks aan de orde.”

Schiermonnikoog

BEELD WILLEM JAN DE BRUIN

Spannend
Koos ging voor zijn onderzoek naar
kerkdiensten, las visiedocumenten,
bezocht vergaderingen, deed interviews
en was ook regelmatig een middagje in
Hart voor Vathorst. In eerste instantie
vond Koos sommige gesprekken best
spannend. “Ik heb veel onderzoek
gedaan, maar een interview met
iemand met een stevige verstandelijke
beperking was nieuw. Stel dat iemand
me niet begrijpt? Maar mensen bleken
het net zo spannend te vinden als ik.”

12 -
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Impact
Het onderzoek heeft hem veel
gebracht. “In Hart voor Vathorst heb
ik gezien hoe groot de impact van
inclusieve ontmoeting is, zowel voor
de bewoners als de bezoekers van de
kerk. Niemand is onveranderd door de
Ontmoetingskerk. Bij de een is dat heel
radicaal: iemand ging ander werk doen
door de ontmoeting met mensen met

‘Ik probeer mensen
niet meer te snel in
te delen’

een beperking. Voor een puberjongen
betekende het dat er scheuren kwamen
in zijn negatieve beeld van mensen met
een beperking.”
Waar mensen met een beperking
behoefte aan hebben in de kerk? “Dat
is natuurlijk uiteenlopend. Voor de een
is een dienst te druk. Voor een ander
is het juist fijn dat het vrolijk en niet
afstandelijk is. De gemene deler is dat
mensen gezien willen worden en mee
mogen doen.”

en in gemeenten meer aandacht komt
voor dit thema. “Misschien kunnen
predikanten gewoon in gesprek gaan
met mensen met een beperking. Niet
om iets te brengen, maar om zelf te
leren. Over de persoon en over hun
geloof. Wat ook een mooi idee is: als
predikanten meegaan met vakanties
van Dit Koningskind.”

MEER WETEN?
Scan de QR-code
voor meer informatie

Droom
Inmiddels is Koos zelf werkzaam als
voorganger in de Gereformeerde Kerk
vrijgemaakt in Meppel. Hij droomt ervan
dat tijdens de opleiding van predikanten

kleur
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Uit de praktijk

Pastoraal

Beperking en geloof

Hoe groter de kerk,
des te onzichtbaarder
de kwetsbaarheid
‘’Misschien heb ik wel een goed idee voor een webinar’’. Het is het begin van
een bijzonder telefoongesprek tussen Wilma* en consulent Martine. Of we
iets kunnen doen rondom het thema ‘’zichtbaarheid in de kerk’’ voor mensen
met een beperking. Een onderwerp wat Wilma persoonlijk raakt.
TEKST ANNE MOSTERT

“M

ijn dochter heeft een meervoudige
beperking waardoor ze onder andere niet
kan praten. In de kerk waar we komen
voelen we ons vaak niet gezien of zelfs buitengesloten.
Het is een grote kerk met relatief veel mensen, maar het
lijkt wel dat hoe groter de kerk des te onzichtbaarder de
kwetsbaarheid.’’

Bij Dit Koningskind worden we regelmatig gebeld door
ouders, predikanten of gemeenteleden die tegen dezelfde
vraagstukken of problemen aanlopen als Wilma en Laura. We
gaan graag met ze in gesprek, bieden een luisterend oor en
kijken samen naar mogelijkheden en oplossingen.

Martine denkt met haar mee en vraagt wat ze nodig hebben.
‘’Iedereen beleeft zijn of haar geloof op een andere manier.
Voor Laura zijn woorden snel teveel en te moeilijk. Ze zoekt
haar geloofsbeleving daarom in tast en geluid, zoals het
aansteken van een kaars of het luisteren naar liederen. Ook
zou ze graag meedoen aan het avondmaal, maar dat mag in
onze gemeente niet. Dat vinden we best lastig. Haar geloof is
zo puur als dat van een kind, het is zo’n gemis om daarin niet
te delen als kerk.’’

Martine: ‘’Wanneer mensen ons bellen hebben ze vaak
niet door dat ze ons ook enorm helpen. Met hun openheid
en eerlijkheid leren ze ons meer over het leven met een
beperking. Hiermee helpen ze ook anderen, want met hun
input kunnen wij onze diensten en activiteiten nog beter
afstemmen op wat mensen nodig hebben. Dus loop je ergens
tegenaan of wil je gewoon je verhaal kwijt? Bel ons vooral,
we luisteren graag!’’

Boemerangkinderen

K

en je die term? Ik hoorde hem een tijdje terug van
mijn zus. Ze vertelde over stellen met volwassen
kinderen die op zichzelf zijn gaan wonen. Na enige
tijd kwamen ze terug. De huurprijzen waren flink duurder
geworden, hun relatie liep stuk of ze zaten tijdelijk zonder
baan. En dan komt de vraag: ‘Pap, mam, mag ik voor een
tijdje weer bij jullie komen wonen?’. Je kind, net als een
boemerang, komt weer bij je terug. Boemerangkinderen.
Weer wat geleerd.
Maar wat als het over je kind gaat dat zich sociaal niet zo
goed redt? Dat zich door zijn of haar onzichtbare beperking
kwetsbaar voelt? Ook dan kan het zomaar gebeuren dat je
volwassen zoon of dochter op jou terugvalt. Wellicht zelfs
weer even thuis komt wonen. Je boemerangkind. Hoe ga je
ermee om? Je kunt niet zomaar weer in de zorgende rol van
ouders terug stappen. Bovendien raakt het ook aan je eigen
vrijheid en privacy. Ingewikkeld!
Misschien herken je deze situatie in je eigen leven of die van
je naaste. Je weet niet altijd goed wat je ervan moet zeggen.
En juist die zwijgzaamheid kan het soms nog moeilijker
maken. Door te delen hoe je hier als ouders een weg in zoekt
en soms vindt, kan je elkaar helpen.
We zijn aan elkaar gegeven om een ander tot steun te zijn.
Ieder zo met zijn of haar eigen unieke gaven. Het gesprek
openen met mensen die hetzelfde meemaken kan echt
helpen. En dan bedoel ik niet alleen ouders onderling, maar
ook de betreffende jongvolwassenen. Hoe ga je om met
gevoelens van angst, onzekerheid, falen of stress? We hebben zoveel te delen met elkaar. En neem dan dat lied maar
mee: ‘Mag ik jou tot zegen zijn…?’

Agenda
------------

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

12 september
Online gespreksgroep voor ouders met een
zorgintensief kind
Deze gespreksgroep bestaat uit drie avonden: 12 en 26
september en 10 oktober.

14 september

Online gespreksgroep voor vrouwen met
een partner met ASS
Tijdens drie woensdagochtenden is er ruimte en aandacht voor
jouw verhaal en vragen als vrouw van een partner met ASS.

14 september
Gespreksgroep voor kinderen van een ouder
met ASS (VOL)
Onder leiding van professional en ervaringsdeskundige
Hester Lever. In het voorjaar van 2023 start een nieuwe groep,
houd onze website in de gaten.

1 oktober
Ontmoetingsdag voor vrouwen met ASS
Locatie Zwijndrecht.

8 oktober
Ontmoetingsdag
Voor ouders met een zorgintensief kind.
Het thema is Levend Verlies.

13 oktober

Webinar: Ouder worden met een beperking
Een informatieavond in samenwerking met Sien en drs. Rianne
van Dijken (arts verstandelijk gehandicapten en seksuoloog NVVS).

2 november

Online gespreksgroep voor mannen met
een partner met ASS
Deze gespreksgroep bestaat uit drie woensdagavonden.

Ontmoetingsdag voor mensen met een licht
verstandelijke beperking

5 november

Regio Midden-Oost: 10.30 - 15.30 uur

*Vanwege privacy redenen zijn de namen fictief

Leer andere mensen kennen, doe samen leuke dingen,
bespreek wat je belangrijk vindt en leer van elkaar.

19 november

Hulp en advies?
Onze consulenten
helpen u graag!

14 -
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Ds. Roel Meijer
Martine van der Burg

Bonna van der Wijngaard

06 - 137 667 64
m.vdburg@ditkoningskind.nl

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

Roel Meijer (57) is predikant van de GKv Meppel

Regio Noord: 10.30 - 15.30 uur
Regio Zuid-West: 10.30 - 15.30 uur

23 november

en bestuurslid bij Dit Koningskind. Hij is getrouwd

Webinar

en vader van vijf kinderen.

Een webinar over seksuele ontwikkeling bij mensen met ASS.
Onder leiding van drs. Rianne van Dijken.
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Samen

BEELD: WILLEM JAN DE BRUIN

in beweging

www.ditkoningskind.nl

