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Voorwoord

“Met alles dat wij weten en kunnen zetten wij ons in voor de onders-

teuning van mensen met een verstandelijke beperking en/of andere 

beperking en hun verwanten, zodat zij een zo goed mogelijk leven lei-

den.” Dat is de missie van ’s Heeren Loo. Hierbij doen we drie beloftes, 

we beloven een goed leven voor cliënten, mooi werk voor profession-

als en een duurzaam gezonde organisatie. 

Wat is een goed leven? Over deze vraag zijn de geestelijk verzorgers 

van ’s Heeren Loo dagelijks in gesprek met cliënten, hun naasten en 

medewerkers. De basis voor het werk van de geestelijk verzorgers ligt 

in het kwaliteitskader geestelijk verzorging. Hun toegevoegde waarde 

wordt hierin beschreven aan de hand ZIEL-zorg. ZIEL staat voor Zin-

geving, Identiteit, Ethiek en Levensbeschouwing. 

Hoe krijgen deze thema’s vorm in het leven van cliënten? Hoe kijken 

naasten hiernaar? Welke rol spelen begeleiders bij deze thema’s? En 

wat vinden onze geestelijk verzorgers zelf? Dat kun je lezen in dit 

verhalenboek.  

 

 

De drie beloften van ’s Heeren Loo

Het is geschreven aan de hand van zes thema’s die voortvloeien uit 

ZIEL-zorg. 

 • Liefde en vriendschap

 • Pijn en verdriet 

 • Rouwen en de dood

 • Keuzes maken

 • Verwachtingen en teleurstellingen

 • Geloof en hoop

Dit zijn thema’s die een grote rol (kunnen) spelen in het leven van 

cliënten en hun naasten. Zij kunnen hierover praten met de geestelijk 

verzorgers van ’s Heeren Loo. De geestelijk verzorgers hebben hiermee 

een unieke rol binnen onze organisatie. Zij zijn een vrijplaats voor 

cliënten, hun naasten en medewerkers. 

Veel leesplezier!

Timon Dijkman

Directeur expertisecentrum Advisium 



4 5

Dit boekje telt zes thema’s, die je niet los van elkaar kunt zien.

Omdat ze bij elkaar horen en door elkaar heen lopen. We beginnen

met ‘Liefde en vriendschap’ en eindigen met ‘Geloof en hoop’. Een

bewuste keuze. Want in de Bijbel staat het zo mooi:

‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan

is de liefde’. Een universele boodschap, in wie of wat je ook gelooft.

Daartussen belichten we de ups en downs van het leven. Altijd in het

besef dat geloof, hoop en liefde overwinnen.

Ben je nieuwsgierig wat wij als geestelijk verzorgers voor jou of een

naaste kunnen betekenen? Als je wilt, lopen we een tijdje samen op.

We begeleiden cliënten, familie en zorgprofessionals. Samen zorgen

we voor een goed leven.

De geestelijk verzorgers van ’s Heeren Loo

Hoopgevers, in vreugde en verdriet

*Niet alle cliënten wilden met hun naam in dit boekje. De namen zijn daarom gefingeerd.

Inleiding

Zingeving is de basis van ons bestaan. We kunnen niet zonder

betekenis leven. En als ons leven wordt verstoord door ziekte, lijden

of dood, dan zoeken we houvast. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor

mensen met een verstandelijke beperking. Wij als geestelijk

verzorgers spelen een belangrijke rol bij zingevingsvragen. We zijn

er als je het even niet meer weet. Als je je alleen voelt. Of als je

zomaar wilt praten. We zijn hoopgevers, in vreugde en verdriet. En een

vrijplaats voor vertrouwelijke gesprekken. Of die vragen nu spelen bij

cliënten, familie of zorgprofessionals. En of je nu gelovig bent of niet.

We inspireren je graag met dit boekje. Als je de interviews en

verhalen leest, krijg je een beeld van het werk van de geestelijk

verzorgers. En belangrijker nog: van de uitwerking die onze

ondersteuning heeft op het leven en werken van cliënten, familie

en medewerkers. Een vader omschreef het werk van de geestelijk

verzorgers heel treffend: ‘De geestelijk verzorgers zijn vaak in staat

woorden te geven aan ervaringen, gevoelens en emoties van anderen,

aan onderwerpen die voor een mens soms moeilijk betekenisvol te

verwoorden zijn. En ze zijn vertalers van vraagstukken waar cliënten

of hun naasten mee worstelen.’ Mooi toch?
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Thema 1: liefde en vriendschap

“Liefde en vriendschap:  mooi én kwetsbaar”
Geestelijk verzorger Alida Groeneveld begeleidt LVB-jongeren: 

Als de wereld om je heen ingewikkeld 
is, dan kan dat allerlei uitdagingen 

geven. Bijvoorbeeld als het gaat om 
liefde en vriendschap. Vooral als je 

puber bent en van alles wilt,  
verwacht en verlangt. Geestelijk  

verzorger Alida Groeneveld begeleidt
jongeren met een licht verstan   de-

lijke beperking (LVB) hierbij. “Liefde 
en vriendschap zijn mooi, maar voor 

onze jongeren ook zó kwetsbaar.”
6
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Thema 1: liefde en vriendschap

“Vriendschap en liefde spelen natuurlijk een grote rol bij jongeren”, 

stelt Alida. “De jongeren van Groot Emaus, met wie ik veel werk,  

willen allemaal graag normaal zijn. Net als hun leeftijdsgenoten 

willen ze een vriend of vriendin. Maar vanwege hun verstandelijke 

beperking en de bijkomende gedragsproblemen is dat vaak lastig. 

Het is allemaal zo onduidelijk voor deze jongeren. Ze zijn kwetsbaar 

en worden gemakkelijk ergens ingeluisd. Wanneer is een vriend ook 

echt een vriend? Wanneer wordt er misbruik van je gemaakt onder 

het mom van vriendschap?” 

Kritisch vermogen 
“Als geestelijk verzorger ben ik in het begin vooral een luisterend oor. 

Het is kennismaken en vertrouwen winnen. Dat kan lang duren.  

Beetje bij beetje breng ik thema’s naar voren. Hoe zie je je toekomst? 

Vaak is dat een vrouw (of man), een groot huis en een mooie auto. 

Dan probeer ik dat in stukjes te hakken: ‘Als je eerst eens je school 

afmaakt.’En ik stel vragen zoals: ‘Wie zijn belangrijk voor je?’ Dan blijkt 

wel dat ze veel behoefte hebben aan een speciale relatie; iemand die 

er speciaal voor hen is. In hun verwachtingen raken ze verblind door 

wat ze zien op tv en sociale media. Het kritisch vermogen is niet altijd 

zo goed ontwikkeld. Daar wordt hier aan gewerkt. Een aantal jongeren 

heeft levenslange begeleiding nodig. Want als iemand tegen je zegt: ‘Ik 

vind je leuk’, dan hoef je niet gelijk met deze persoon naar bed te gaan.”

Grenzen stellen
Het stellen van grenzen is heel belangrijk voor deze jongeren, ook als 

het gaat om liefde en vriendschap. “De begeleiders hebben hier  

dagelijks mee te maken. Als geestelijk verzorger speel ik daarin ook 

graag een rol. Bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan met 

begeleiders. Wat betekent liefde en vriendschap voor jou? Hoe kijk  

jij daartegenaan? Dat kan hen helpen om dit ook bij jongeren te  

bespreken. Dat doe ik als geestelijk verzorger zelf ook. Niet door hen 

te waarschuwen dat ze moeten oppassen, maar door te vragen: ‘Wat 

 is belangrijk voor je? Waar droom je van? En ben je wel eens  

teleurgesteld?’ Dan komt het gesprek vrijwel altijd op  

vriendschappen en liefde.”

Vrijplaats
De geestelijke verzorging heeft meerwaarde, vindt Alida. “Als ik een 

gesprek voer, gaat het even niet over ontwikkeldoelen. Laatst zei 

iemand tegen me: ‘Ik ben verliefd op die ene jongen van de andere 

groep. En hij op mij. Maar de begeleiding weet dat nog niet.’ Dat geeft 

wel aan dat jongeren me vertrouwen. Geheimhouding is dus heel  

belangrijk. De geestelijke verzorging is een vrijplaats, een plek om 

even op adem te komen. Dat is een belangrijke functie voor de men-

sen die bij ons wonen of tijdelijk verblijven. Daar moet je als organi-

satie niet op willen inleveren.” 
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Thema 1: liefde en vriendschap

Persoonlijke aandacht
momentjes om van te genieten
De gordijnen gaan dicht, het licht gaat uit, de sfeerverlichting gaat 

aan. De geestelijk verzorger zet de kaarsen op de tafel. De bewoners 

zitten in een kring, op een gewone stoel of in hun rolstoel. Ze hebben 

een meervoudige of een ernstig meervoudige beperking. Er komt 

een klankschaal op tafel. Hiermee gaat de geestelijk verzorger langs 

iedere aanwezige. De bewoners mogen zelf de klankschaal laten 

klinken. De één slaat hard, de ander heel zacht. Eén van de bewoners 

tikt de schaal alleen even aan. 

De dienst is een aaneenschakeling van persoonlijke aandacht 

momentjes om van te genieten. De geestelijk verzorger knielt bij elk 

lied een moment bij één van de mensen. Ze zingt dan het liedje van 

de cd mee. Van de ene cliënt krijgt ze een knuffel, van de ander een 

zoen. Sommigen vragen om een zoen.
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“Elke kerkviering is een feest!’’
“Ik vind het heerlijk om samen met mijn dochter naar de  

kerkdiensten in Druten te gaan. Vaak heeft mijn dochter niet zoveel 

zin, maar dat verandert als ze in het gebouw is. Dankzij de vaste  

rituelen en de mooie sfeer verdwijnt de opstandigheid bij mijn 

dochter en wordt ze rustiger. Als de dienst begint, voel ik haar hand 

op mijn been. De diensten worden goed bezocht en zijn altijd heel 

vrolijk, met allerlei muziekinstrumenten. Er wordt veel gelachen. 

Voor iedereen is er een vriendelijk woord. Het is eigenlijk een kleine 

gemeenschap. De cliënten kennen elkaar, zwaaien naar elkaar en 

begroeten elkaar. Ook mensen die op bed liggen, zijn onderdeel van 

de dienst en worden gezien. 

Bijzonder is, dat mensen die geluid maken en veel bewegen,  

rustig worden tijdens de dienst. Dat is een wonder om mee te maken. 

Elke kerkviering is een feest. Elke zondag komt iedereen met een  

glimlach de kerk uit.”

Thema 1: liefde en vriendschap

13

Blij met de familie
Nico woont aan de rand van het park. Hij heeft werk dat hij leuk 

vindt. Nico is blij dat hij een eigen plek heeft op de woning en op het 

werk. Hij voelt zich er op z’n gemak. Hij kent de mensen met wie hij 

werkt en woont. En zij kennen hem. Als Nico dat prettig vindt, kan hij 

zich terugtrekken. Even tot rust komen. Nico is ook heel blij met zijn 

familie. Hij heeft veel contact met hen. 



Thema 1: liefde en vriendschap
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‘‘De dienst brengt  
mensen bij elkaar’’
“Vaak is mijn dochter wat mopperig of zelfs opstandig, zeker nu haar 

gezondheid achteruitgaat. De diensten in de kerk van ’s Heeren Loo 

zijn belangrijk voor haar. Soms wil ze niet mee. In de kerk zit ze dan 

soms nog wat te mopperen. Maar als de dienst begint en de muziek 

speelt, begint ze te glimlachen. De dienst is werkelijk een belevenis, 

ook als je zelf niet gelooft. Als je de diensten bijwoont, ga je bijna  

vanzelf geloven. Het verhaal is eenvoudig. Zo gebruikt de geestelijk 

verzorger altijd de bellenblaas als er een verhaal is over de Heilige 

Geest. Die bellen zijn dan als de Heilige Geest. 

De geestelijk verzorger is altijd oprecht, vriendelijk en betrokken. 

Hij vertelt met hart en ziel en is vaak zelf ook ontroerd. In de dienst 

kan van alles gebeuren. Eigenlijk kan iedereen die daar spontaan 

behoefte aan heeft, meedoen, iets zeggen of een geluid maken.”
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“De geestelijk verzorger is een hoopverlener”
Jacqueline Bakker aan de slag met pijn en verdriet onder jongeren

“Waarom jij wel en ik niet? Mensen 
met een licht verstandelijke  

beperking kunnen enorm worstelen. 
Liefst willen ze huisje-boompje-beestje. 

Het besef dat dit niet voor hen is weg-
gelegd, gaat dan gepaard met boosheid, 

machteloosheid en verdriet.” Jacqueline 
Bakker is geestelijk verzorger op Het 
Westerhonk in Monster. Samen met  

jongeren zoekt ze naar zingeving, 
identiteit en perspectief.

Thema 2: pijn en verdriet

16
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Thema 2: pijn en verdriet

“Toen ik hier twintig jaar geleden kwam werken, ontdekte ik dat 

mensen met een verstandelijke beperking vaak minder moeite  

hebben met hun eigen beperking dan de buitenwereld. Dat was voor 

mij een enorme eyeopener. Want wie bepaalt wat normaal is? Wat 

zijn beperkingen nu helemaal? We leven immers allemaal met  

beperkingen en willen allemaal meer dan we kunnen.”

Stip aan de horizon
Tegenwoordig werkt Jacqueline veel met jongeren met een licht  

verstandelijke beperking. “Zij zijn zich wél heel bewust van hun  

beperking. Terwijl ze zo graag zelfstandig willen leven. Dan helpt 

het niet om te zeggen: alles komt goed. Het kan goedkomen als we 

meeleven en meedoen. En samen op zoek gaan naar een andere stip 

aan de horizon. Sommigen kunnen zich vastdraaien in hun  

levenspijn. Het is goed om de pijn te benoemen en ernaar te kijken, 

maar het kan ook de cirkel zijn waarin iemand ronddraait om  

aandacht te krijgen. Daarom houd ik hen ook een spiegel voor.  

En probeer ik samen iets in beweging te krijgen. Samen zoeken  

we naar zingeving, identiteit en perspectief.” 

Stabiele factor
Soms zou Jacqueline graag meer contact hebben met het netwerk 

van een jongere. “Want een groot deel van de levenspijn heeft daarin 

zijn oorsprong. Ouders die zelf een verstandelijke beperking hebben.  

Ouders met een verslaving. Een vader of moeder die is vertrokken.  

De politiek stimuleert dat mensen op hun eigen netwerk leunen. 

Maar dat kan bij negen van de tien jongeren niet. Zij staan echt 

alleen. Hun enige contacten zijn de andere jongeren op het terrein.”

Juist daarom wil Jacqueline een stabiele factor zijn voor de  

jongeren. Zodat zij zich een beetje aan haar durven te hechten.  

“Het fijne voor hen is, dat ik niets van hen vraag. Ik heb geen  

leerdoelen, geen stappenplannen en niets te rapporteren. Ik ben  

ook geen psycholoog en geen behandelaar. Daardoor voelen ze zich 

vrijer om hun verhaal te doen. Een jongere vertelt soms dingen die 

niet bekend zijn bij hun hulpverleners. Alleen als de jongere ermee 

instemt, bespreek ik dit met hen.”

 
Heel de mens
“Er is altijd hoop. Dát perspectief laat ik jongeren graag zien.  

In één-op-één-gesprekken, groepsactiviteiten, catechese en  

kerkdiensten. Bij alles probeer ik heel de mens te zien. Een arts gaat 

over het lichaam, een psycholoog over de psyche. En de geestelijk 

verzorger is een hoopgever.” 
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Thema 2: pijn en verdriet

“Kinderen die op transport  
werden gezet’’
Henk vertelt over gebeurtenissen uit zijn jeugd die een  

onuitwisbare indruk hebben gemaakt. En waar hij nog steeds heel 

verdrietig om wordt. Over de oorlog: “Dat was een erge tijd.” Kinderen 

die op transport werden gezet en volgens Henk zijn doodgeschoten.  

Hij vertelt ook dat zijn moeder vaak aan hem vroeg of hij jokte. En als 

hij dan ‘nee’ zei, vroeg ze hem te zeggen dat hij dat wel deed. “Want  

ieder kind jokt en daar houdt onze Lieve Heer niet van.” De tranen 

komen in zijn ogen.

En hij vertelt dat het wonen bij ’s Heeren Loo vroeger minder fijn was 

dan nu. “Toen kreeg je vaak straf of een tik. Of ze waren heel boos.  

Je mocht niets. Nu kan je veel meer doen wat jezelf wil doen.”
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“Ik wilde liever niet  
geboren worden”
“Als een man een vrouw vindt en daarmee gaat trouwen, dan komen 

er kinderen. Dat was zo met mijn vader en moeder. Het was niet zoals 

in de Bijbel met Sara en Abraham. Die waren al zo oud dat ze geen  

kinderen meer kregen. Ik wou dat dit ook zo bij mijn vader en moeder 

was geweest. Ik was liever niet geboren.” 

 

“Vroeger was het heel streng. Toen sliepen we op zalen. ’s Nachts  

mocht je niet naar de wc. En als je dan in je bed plaste, werd je de  

dag daarna met koud water gewassen. Dus alles was fout. Dat is nu  

allemaal beter.”

Thema 1: liefde en vriendschapThema 2: pijn en verdriet

“Ik ga stap voor stap achteruit”
“De geestelijk verzorger biedt een luisterend oor. Ik kan goed met  

haar praten over dingen die niet zo leuk zijn. Gesprekken gaan er  

bijvoorbeeld over dat ik steeds minder kan. Dat mijn ogen slechter 

worden. En dat ik steeds minder zelfstandig kan leven. Ik ga stap  

voor stap achteruit. Zelfs met mijn elektrische rolstoel wordt mijn  

leven steeds minder makkelijk.”



Thema 1: liefde en vriendschap
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“Veel dingen waar ik  
verdrietig van word”
“In de kerkdienst is er altijd een mooi verhaal. De dominee legt dan 

uit dat dat ook mijn verhaal is. Dat is ook zo. Ik word zo verdrietig als 

ik aan de transporten uit de oorlog denk. Er zijn zoveel dingen waar 

ik verdrietig van word. Maar de verhalen uit de kerk en Kerstmis en 

Pinksteren en Pasen horen ook bij mij. Door die verhalen en door het 

bidden weet je dat de Here God bij je is. Als hij bij mij is, dan ben ik blij.  

Dat maakt mij gelukkig.”

“Ik heb me wel afgevraagd of de geestelijk verzorger er ook voor ons als 

ouders is. “Natuurlijk!”, zei hij toen. “Omdat ik altijd met mijn  

dochter meega, zie ik hem vaak. Tussendoor bespreek je dan wel eens 

wat. Hij vroeg me ook naar mijn geschiedenis. Daar hebben we toen 

over gesproken. Maar echt een gesprek voor mezelf, daar heb ik toen 

geen gebruik van gemaakt.”

Thema 1: liefde en vriendschapThema 2: pijn en verdriet



Thema 1: liefde en vriendschap
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“Ook als ouder word ik gezien”
“Het is fijn om te ervaren dat ik als ouder ook word gezien. Er is  

aandacht voor mij. Vaak gaat het om kleine attenties, maar juist die 

zijn zó belangrijk. Toen ons kind in het ziekenhuis werd opgenomen, 

belde de geestelijk verzorger ons om te vragen hoe met het ons ging. 

Zulke momenten van aandacht kunnen een mens zo goed doen.”

“Het leven is moeilijk. Misschien heb je God nodig om daar goed mee 

om te gaan”, vertelt een jongen in de puberleeftijd. Hij woont bij  

’s Heeren Loo. “Maar ik ben ook wel gestopt met geloven toen ik het 

huis uitging. Want toen verloor ik alles: mijn thuis, mijn familie en 

mijn vrienden die ik toen wel had. Thuis zijn ze wel gelovig. Ik twijfel 

daar vaak over. Het is fijn dat de geestelijk verzorger weet wat  

geloven betekent en hoe ik daarmee ben opgegroeid. Soms ga ik  

naar de kerk.” 

De gevoelens van eenzaamheid zijn voor hem vaak een reden om met 

de geestelijk verzorger te praten. Samen maakten ze een liedje over 

twijfelen en geaccepteerd worden zoals je bent. En over accepteren  

dat je een beperking hebt.”

Thema 1: liefde en vriendschapThema 1: liefde en vriendschapThema 2: pijn en verdriet



Thema 1: liefde en vriendschap
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“Rouw en overlijden bre ngt werelden bijeen”
Geestelijk verzorger Anouk Helmich:

Rouw en dood. Iedereen krijgt ermee 
te maken. Bij mensen met een  

verstandelijke beperking gaat het bij 
rouw ook over worstelingen. Zoals: 

‘waarom kan ik niet trouwen?’  
en ‘waarom heb ik een beperking?’  

Bij al deze levensvragen is de  
geestelijk verzorger nabij.

Thema 3: rouwen en de dood

28
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“Een bewoner wiens vader was overleden, wilde ineens niet meer in 

het busje naar zijn werk. Niemand snapte waarom. De arts vond niets 

lichamelijks. Uiteindelijk kwamen we erachter dat het witte busje 

heel erg leek op de auto van vader.” 

Vaak komt de klap later
Deze uitgestelde rouw komt vaak voor bij mensen met een  

verstandelijke beperking, weet geestelijk verzorger Anouk Helmich. 

“Voor ons is de dood al moeilijk te beseffen. Bij onze bewoners komt 

de klap vaak later. Als ze niet meer worden opgehaald door diegene. 

Of als met Kerstmis iedereen aan tafel zit, behalve vader of moeder. 

De rouw kan zich op allerlei manieren uiten. Terugtrekkend gedrag, 

zichzelf pijnigen of gooien met spullen.” Anouk trekt dan een tijdje 

op met deze bewoner. “Na een tijdje komt er relatieve rust. Tot er iets 

gebeurt waardoor de rouw weer bovenkomt.” 

Chronische rouw 
Ook het besef een beperking te hebben, gaat veelal gepaard met rouw. 

“Ik kom het vaak tegen als een broer of zus een kindje krijgt. Dan is 

er ineens het besef: ‘Ik zal nooit een kindje krijgen’. Voor mensen 

voelt het soms alsof ze er niet mogen zijn. Het is dus belangrijk dat 

we aandacht voor hebben voor deze chronische rouw. De geestelijk 

verzorger, maar ook verzorgers en familie.”

“Ga je mee?”
Als een bewoner binnenkort overlijdt, wordt de ondersteuning  

ingeroepen van de geestelijk verzorger, Anouk of haar collega. 

“Zo was ik pas bij een 94-jarige bewoonster. Ik ging bij haar op bed 

zitten en zong twee uur lang liedjes. Op een gegeven moment zei ze:  

‘Ga je mee?’ Ik vroeg: ‘Waarnaartoe?’ Ze antwoordde: ‘Naar de hemel.’ 

Dat was zo’n mooi moment.”

Na het overlijden van een cliënt, komt de geestelijk verzorger naar de 

woning. Samen met de uitvaartverzorger en de familie worden dan 

zowel de praktische regelzaken als de inhoud van het afscheid  

doorgesproken. Anouk: “Het bijzondere aan onze uitvaarten is, dat 

deze werelden bijeen brengt. Vaak is de uitvaart op de woning, de 

plek waar de bewoner met andere bewoners heeft gewoond. Soms 

wel 40 jaar; dat zegt iets over de impact van het afscheid.”

Rouw verbindt 
In de woning komen bewoners, begeleiders en familie bijeen.  

“Iedereen mag iets vertellen of doen, zoals een kaarsje aansteken. 

 Ik maakte mee dat een bewoner ineens riep: ‘Ik ga nu Brandend  

Zand zingen’. Iedereen zong uit volle borst mee. Veel bewoners zijn 

wat vrijer en laten makkelijker hun emoties zien, verdriet en  

blijdschap. Dat zorgt voor een bepaalde ontspanning. Rouw verbindt. 

En dan ben je niet meer een bewoner, begeleider of familielid, maar 

een mens die iemand mist.”

Thema 3: rouwen en de dood
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Thema 3: rouwen en de dood

“De dominee had zoveel goede 
woorden”
Pas overleed iemand uit de groep. De rouwdienst maakte veel indruk 

op Henk. “De dominee had zoveel goede woorden om te vertellen wie 

die persoon was geweest. Dat was echt bijzonder. Maar kom niet bij 

me aan met Psalm 23. Die vind ik maar zozo.”

“Denken over de dood  
past bij mij’’
“Denken over de dood is dagelijks in mijn hoofd. Zelf vind ik dat niet 

erg, maar andere mensen vinden dat eng; zij kunnen daar niet mee 

omgaan. Ik kom nu ook weer uit een dal. Zaterdag dacht ik nog: ‘Ik 

ga er een einde aan maken’. Dan stopt alles en is er rust. Maar ik ben 

daar weer uitgeklommen. Ik wil graag dat andere mensen denken dat 

het denken over dood gaan bij mij past en dat anderen dit zo zien. 

Bij de geestelijk verzorger kan je vrijuit praten. Er wordt naar me 

geluisterd zonder dat er meteen andere medicijnen hoeven te komen. 

Of dat er tegen me wordt gezegd dat ik anders moet denken. Of dat ze 

zeggen dat het niet goed voor mij is om zo te denken. Bij de geestelijk  

verzorger kan ik gewoon vertellen. Ik praat graag over dood. Dat zit  

al in mijn hoofd vanaf dat ik klein was.”

“Ik vind het moeilijk om te weten dat ik anders ben dan anderen.  

Anders dan mijn broer en zus. En anders dan mijn ouders.”



Thema 1: liefde en vriendschap

34 35

Thema 3: rouwen en de dood

Schets van een Kringdienst in Alkmaar

“Ik ben blij dat ik er ben”
11.00 uur. In Het Karenhuis in Alkmaar zitten de deelnemers klaar in 

een kring. Het gaat om mensen van allerlei niveaus. Sommigen  

hebben een ernstige meervoudige beperking, anderen hebben een 

hoger niveau. Er wordt koffie geschonken; de heerlijke geur verspreidt 

zich. Nog even en dan begint de Kringdienst.

Geestelijk verzorger Anouk Helmich komt binnen. Op verzoek van 

een begeleider gaat ze naar Wilma, één van de deelnemers aan deze 

Kringdienst. Wilma is heel verdrietig, want haar vriendin is overleden. 

Het is fijn dat Wilma er toch is. In de kring zit ook Anneke, een nieuwe 

bewoonster. Anouk geeft iedereen een hand en noemt iedere  

deelnemer bij zijn of haar naam. 

De klankschaal klinkt
De Kringdienst begint. De klankschaal gaat rond. Iedereen mag de 

klankschaal laten klinken. Als de klokken van een kerk. Een  

deelnemer roept: “De klok, dan weet je waar de klepel hangt.” Een  

ander zegt: ‘Hé ijscoman, ik heb wel zin in een chocolade-ijsje.” Nog 

iemand anders roept: “De Klokkenluider van de Notre Dam.” Er wordt 

hardop gelachen om al deze uitspraken. 

Kaarsje dat licht brengt
Anouk staat stil bij gebeurtenissen uit het dagelijkse leven  

van deelnemers. Daarna steekt ze het kaarsje aan. 

Anouk vraagt: “Wat doen we met de kaars?” 

Een deelnemer antwoordt: “We brengen het licht.”

Een ander vult aan: “In de duisternis. Want soms is het donker.”

De kaars gaat rond. Anouk pakt haar gitaar en gaat daarmee  

langs iedere deelnemer. Zingend: 

“Welkom, welkom in de kring, 

doe maar mee, geniet en zing, 

welkom in het licht, 

dat geeft jou een blij gezicht.”

De deelnemers geven de kaars aan elkaar door en noemen daarbij 

elkaars naam. Soms met wat hulp van een begeleider. Sommige 

deelnemers vertellen waarom ze de naam van ander noemen. Ook 

de medewerkers doen mee aan deze kleine viering. Iedere deelnemer 

krijgt een minuut aandacht. En dat tovert bij iedereen een glimlach op 

het gezicht.

Een verhaal en zingen
Anouk leest het verhaal over de lente en de kikker. Ook in dit verhaal 

noemt Anouk de naam van iedere deelnemer. Ze vertelt wat er op de 

plaatjes staat en laat de plaatjes zien. De deelnemers krijgen daar hun 

eigen gedachten bij. Ze hebben het over: ‘opstaan’, ‘blij zijn’, ‘dansen’ 

en ‘vriendschap’. 

Daarna volgt het lied: ‘We maken een kringetje van jongens en van 

meisjes’. Iedereen geeft elkaar een hand. Anouk pakt haar gitaar 

en samen zingen ze: “Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit 

Amsterdam.” De deelnemers zingen, neuriën, mompelen of brommen 

mee. Allemaal op hun eigen manier.
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Wensen en bidden
Anouk gaat rond met een houten bel. Ze vraagt: “Als je deze bel hoort, 

wat mag je dan? Dan mag je iets wensen of bidden.” Ze gaat rond en 

staat stil bij iedere deelnemer. De deelnemers luisteren en kijken naar 

elkaar. Ze voelen zich onderling verbonden. Anouk vraagt: “Voor wie 

wil je bidden of een wens doen?” Er komt van alles naar boven:

“Ik ben blij dat ik er ben.”

“Ik wil bidden voor papa en mama.”

 “Voor Joke, die met vakantie gaat.”

“Voor Mies, die net is overleden.”

“Voor mijn schoonzus, want die is overleden.”

“Voor mijzelf, omdat ik het hier leuk vind.”

Tot slot: een gebedje 
Tot slot zingt Anouk een gebedje. Op de wijs van Kumbaya My Lord. 

Kumbaya zingt ze: “Wees gegroet Anneke.” En: “Wees gegroet Jaap.” 

Anouk noemt de naam van iedere deelnemer. Daarna pakt Anouk 

een potje zalf. Ze hurkt bij iedere deelnemer en kijkt hem of haar aan. 

Iedereen krijgt een beetje zalf op de rug van de hand. Als zegening.  

En het ruikt ook nog eens lekker.
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“Ethiek staat aan de ba sis aan goede zorg”
Geestelijk verzorger Harm Siebesma:

Een goede zorgverlener heeft  
ethische bagage, vindt geestelijk 

 verzorger Harm Siebesma. “Want als 
je nadenkt over de vraag: ‘wat is in 

deze situatie goed om te doen?’,  
dan draagt dat bij aan kwaliteit van 

zorg en dus aan een goed  
leven voor mensen met een  

verstandelijke beperking.”

Thema 4: keuzes maken

38
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Onder ethiek verstaan we het bestuderen en analyseren van de 

moraal, het geheel van waarden en normen dat voor een persoon 

of groep belangrijk is. Dat klinkt nogal abstract, erkent Harm. “Maar 

ethiek staat juist aan de basis van goede zorg. Immers, zorg is geen 

kant-en-klaar product dat je eventjes aflevert. Elke dag opnieuw sta je 

als zorgprofessional voor keuzes. Doe ik het juiste? En waarom doe ik 

eigenlijk wat ik doe? Ethiek is nauw verbonden met de eigen normen 

en waarden. Wat zijn die voor jou? Dat is belangrijk om te weten. 

Want dat geeft intrinsieke motivatie.”

Ondersteuning bij morele vragen
Als zorgprofessional kun je het niet altijd alleen. Zeker niet als het 

gaat om morele vragen. “Omdat we zo graag helpen, zoeken we dan al 

gauw naar dé oplossing. Maar beter is het om jezelf de kritische ‘waar-

om’-vraag te stellen. Zoals: Wat is in deze situatie goed om te doen en 

waarom? Hiermee voorkom je dat je blijft varen op routine. Beter is 

het om de specifieke situatie goed te onderzoeken en pas daarna een 

oplossing te bedenken. Morele vragen beginnen vaak bij een situatie 

die ‘schuurt’. Die de zorgverlener een gevoel van onbehagen geeft. Een 

voorbeeld daarvan is dat een cliënt kiest voor een schadelijke leefstijl. 

Faciliteren we die leefstijl, omdat het zijn keuze is?”

Teamreflectie
“Binnen ’s Heeren Loo komt steeds meer aandacht voor ethiek en 

ethiekondersteuning, stelt Harm tevreden vast. “Dat komt omdat 

teamreflectie en het moreel beraad nadrukkelijk op de kaart staan. 

Bij een teamreflectie reflecteren we op het functioneren van een 

team en bij de vragen en knelpunten die bij zo’n team leven.  

Soms wordt er een bepaald thema op de agenda gezet, soms gaat het 

om een actuele casus. Soms speelt er een ethische vraag en krijg ik 

de vraag of ik een morel beraad wil leiden, en of we dat tijdens de  

teamreflectiebijeenkomst willen doen.”

Moreel beraad
Het moreel beraad is een methode om een ethisch dilemma of morele 

vraag te bespreken. Harm: “Dit kan gaan over allerlei zaken waar een 

verzorgende, of specialist tegenaan loopt en waarover hij of zij graag 

in gesprek gaat met collega’s en familie. Als geestelijk verzorger ben 

ik er vooral voor het proces van het gesprek. Ook hierbij is het de  

uitdaging niet direct een oplossing te bedenken, maar eerst het  

probleem goed in kaart te brengen en het dilemma goed te  

doordenken. Alle perspectieven worden op een rij gezet om te  

komen tot een afweging. Eventueel is er een vervolgafspraak.”

Ethiek speelt altijd mee
Ethiek en ethiekondersteuning zijn niet alleen het domein van de 

geestelijk verzorger, stelt Harm. “Dat kan ook niet, want ethiek speelt 

altijd en dagelijks mee in het werk van de zorgprofessional. Ethiek 

is het domein van de hele organisatie, van werkvloer tot Raad van 

Bestuur. Ethiek ondersteuning is het terrein van ethiekdeskundigen, 

waaronder geestelijk verzorgers.”
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“Zoektocht naar goede zorg en 
goede woonplek’’
“Het leven met een kind met een verstandelijke beperking en epilep-

sie is een zoektocht geweest naar goede zorg en een goede woonplek. 

Een zoektocht ook naar balans in ons gezin met nog twee kinderen. 

Zij hebben het er best moeilijk mee gehad dat ze een zus hebben met 

een verstandelijke beperking. En het heeft nog invloed op hun leven, 

ook nu ze dertigers zijn. Op 15-jarige leeftijd ging onze dochter uit 

huis. Die goede plek waar we naar zochten, hebben we gevonden.”

“Je kan jezelf ook vergeven’’
André praat graag met de dominees. Met hen bespreekt hij dingen die 

hij niet met andere mensen bespreekt. Over de dingen die hij vroeger 

heeft uitgespookt en waarover hij nu helemaal niet blij is en wat hem 

dwars zit. 

Het is voor hem belangrijk dat hij hoort dat God vergeeft en helpt in 

moeilijke tijden. “Want ik ben opgegroeid in best een streng-christel-

ijk gezin.” De dominees luisteren naar hem. Ze praten met hem over 

vergeving en liefde. Daardoor lukt het André om anders naar zichzelf 

te kijken. “Wat ik heb gedaan, dat heeft God ook gezien. En ik heb er 

spijt van. Je kan jezelf ook vergeven. Dat is niet makkelijk, maar ik  

heb geleerd dat je dan een ander mens wordt.”
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‘‘Gevoelige onderwerpen worden 
in vertrouwelijkheid besproken’’
“Het contact met de geestelijke verzorger is een ander contact dan 

met de andere zorgverleners. Ik ervaar het als rustmomenten van  

reflectie. Ook ervaar ik blijheid bij mijn kind in die contacten. Wat 

mooi is: de geestelijk verzorger bespreekt gevoelige onderwerpen met 

mijn kind, maar de inhoud wordt niet met mij besproken. Die  

vertrouwelijkheid is goed, want daardoor ontstaat ruimte. Mijn kind 

gaat graag naar de geestelijk verzorger, kijkt ernaar uit en is blij als er 

een afspraak is.”

“Heb ik wel de goede dingen  
gedaan?”
‘“Heb ik wel de goede dingen gedaan? Er mag aandacht voor zijn om 

dat bij jezelf te toetsen. Dat raakt je als mens. Als moeder heb ik daar 

zelf ook wel eens over gesproken met de geestelijk verzorger. Dat 

gesprek ging over mijn eigen jeugd en wat voor impact die heeft  

gehad op mijn bestaan.” 



Thema 1: liefde en vriendschap

46 47

Thema 4: keuzes maken

“Vertalers van vraagstukken 
waar mensen mee worstelen”
“De geestelijk verzorgers zijn vaak in staat woorden te geven aan 

ervaringen, gevoelens en emoties van anderen. Aan onderwerpen die 

voor een mens soms moeilijk betekenisvol zijn te verwoorden. Daar 

helpen de geestelijk verzorgers anderen enorm mee. Ze zijn vertalers 

van vraagstukken waarmee cliënten en of hun naasten worstelen. 

Ze kunnen die vraagstukken vertalen tot op allerlei niveaus, passend 

bij de ander. Dat is zo belangrijk voor het ervaren welbevinden: het 

betekenis geven aan het leven voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Met woorden, een lied en een gebed.”
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Thema 5: verwachtingen en teleurstellingen 

“We zijn managers  
van verwachtingen  
en teleurstellingen”

Geestelijk verzorger Hans Klein Wolterink:

Natuurlijk, ieder mens ervaart 
teleurstellingen in het leven. En ieder 

mens heeft verwachtingen. En hoe 
hoger je verwachtingen, hoe groter 

de teleurstelling als iets niet blijkt te 
kunnen. Als geestelijk verzorger voelt 

Hans Klein Wolterink zich daarom 
vaak een manager van verwachtin-
gen en teleurstellingen. Dat vereist  

fijngevoeligheid én eerlijkheid.
48
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“Onlangs bezocht ik een mevrouw die op Boldershof in Druten woont.  

Ze is al wat ouder en woonde jarenlang zelfstandig. Ze vertelde dat 

ze graag weer zelf zelfstandig wilde wonen. Natuurlijk had ik daarin 

mee kunnen gaan, maar dan was ze in de toekomst beslist  

teleurgesteld geraakt. Ik ging met haar in gesprek: ‘Ik begrijp dat jij 

dat wilt. Maar in alle eerlijkheid: ik denk niet dat je dat nog kunt. En 

wel hierom. ‘Ik was eerlijk en maakte het niet mooier dan het was. Ze 

werd rustig en ik merkte dat er acceptatie plaatsvond. Dan wordt het 

voor haar weer makkelijker om te wonen waar ze nu woont.”

Hoop, perspectief en richting
Verwachtingen bieden hoop. Ze houden opties open, geven  

perspectief en richting. Een mens kan dus niet zonder  

verwachtingen. Maar ze moeten wel realistisch zijn, zegt Hans. 

“Ik werk graag mee aan het realiseren van verwachtingen, maar 

alleen als ik denk dat het kan. Ik houd de verwachtingen dus graag 

binnen de kaders. Zo voer ik soms gesprekken met mensen die  

een relatie willen. Dat is niet voor alle bewoners weggelegd, ook al  

hebben ze diepe gevoelens voor elkaar. Het ontbreekt vaak aan het  

vermogen om te communiceren. Dat geldt ook voor vriendschappen. 

Er zijn beslist mooie vriendschappen tussen bewoners. Maar bij  

veel mensen zie ik ook het onvermogen om dit op een goede  

manier vorm en inhoud te geven.”

Teleurstelling managen
Teleurstellingen maken mensen weerbaar. “Maar veel van onze 

mensen kunnen teleurstellingen niet goed uiten”, vervolgt Hans.  

“Ik denk dat bepaald probleemgedrag erdoor kan worden verklaard. 

Dat er een onbestemde onvrede is. Je voelt dat het niet lukt, maar  

kunt het niet uiten. Als geestelijk verzorger moet je dan de  

fijngevoeligheid hebben om ‘te luisteren naar het fluisteren’.  

Bij mensen met een ernstige meervoudige beperking moet je  

inzoomen op de kleinste signalen. Een bepaalde blik of beweging.  

En soms doe je iets op hoop van zegen.”

 
Helen, bijstaan, begeleiden en verzoenen
“Het is vervelend als je tegen je grenzen aanloopt en wordt  

geconfronteerd met je beperkingen. Ik put dan uit de vier  

pastorale grondfuncties: helen, bijstaan, begeleiden en verzoenen. 

Soms probeer ik te helen. Ik begeleid mensen. Leer hoe iemand zich 

kan verzoenen met de teleurstelling. En soms kan ik er slechts zijn 

voor iemand, zonder dat ik veel kan doen. Pas was ik bij een mevrouw 

die alleen nog in bed kan liggen. Verder niets. Geen idee welke  

signalen bij haar binnenkomen en hoe we haar nog een plezier  

kunnen doen. Ook dat is een taak van de geestelijk verzorger:  

er zijn als je niets meer van het leven hebt te verwachten.”
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“Best lastig om te accepteren  
dat je beperkingen hebt”
Marcel heeft angst voor de dood. Vooral voor wat er is na dit leven.  

“Want je weet niet wat er komt. Als ik dat denk, dan ga ik graag  

luisteren naar mannenkoren. Dat helpt me. Ik heb graag de oude  

berijming, want daar ben ik aan gewend. Dat werkt het beste.”  

Marcel vindt het moeilijk dat hij beperkingen heeft. “Je wilt die liever  

niet hebben. Toch moet je het accepteren. Dat is best lastig. Het is  

fijn om daarover te praten. Dat je daardoor leert dat je ook veel  

goede dingen hebt.”

“Het heeft nogal wat impact”
“Het hebben van een kind met een verstandelijke beperking heeft 

nogal impact. Impact op hoe je als ouder in het leven staat. En ook 

impact op onze andere kinderen, haar broer en zus. Zij hebben het 

moeilijk gehad met een zus met een verstandelijke beperking. Zelf 

heb ik gezocht naar ondersteuning, onder meer bij mijn rol als  

moeder. Het brengt natuurlijk ook veel moois en goeds, maar toch.”
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Waardering is belangrijk
Op haar werk blijkt dat Samira een talent heeft om goed met oudere 

mensen om te gaan. Dat geeft haar voldoening. Belangrijk is ook  

dat anderen dit in haar waarderen en met haar meekijken hoe zij  

dit kan realiseren. “Zelfs met een oude man die van bijna niemand  

iets aanneemt, kan ik goed overweg.” Samira wil daar graag iets mee  

gaan doen. Ze gaat er zelfs een opleiding voor doen.

“Fijn dat er mensen zijn die  
mij langer kennen”
Voor Nico is het belangrijk dat hij een thuisgevoel heeft bij ’s Heeren Loo.  

Hij is ook gehecht aan een persoonlijk begeleider die hem al vanaf het 

begin kent. Nico beschouwt haar als een soort moeder. “Dat heb ik haar 

ook gezegd. Dat vond ze eerst niet leuk, maar nu snapt ze dat wel. Het is 

fijn dat er mensen zijn die mij langer kennen en dat er niet steeds andere 

mensen zijn. Zoals de dominees; die zijn er ook gewoon.”
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“Veel tijd om te praten is er 
 niet op de woning”
“Vroeger kon ik veel meer zelf doen. Ik kan ook wel met anderen 

praten, maar veel tijd op de woning hebben ze daar niet voor.  

Daar kunnen ze niets aan doen, want er is veel computerwerk.”

“Fijn dat mijn kind open  
kan praten”
 “Het is fijn te zien dat mijn kind een plek heeft waar open over  

gevoelens, over (levens) ervaringen kan worden gesproken. Dat  

daar vertrouwdheid is. De verhalen die mijn kind daar deelt, worden 

niet naar buiten gebracht. Dat is heel belangrijk. Dat geldt trouwens 

ook voor de ervaringen in de dagelijkse zorg en contacten met  

anderen. Het is heel waardevol dat er binnen een organisatie een  

plek is waar tijd is om te luisteren en te spreken over gevoelige zaken. 

Een geestelijk verzorger zou daarvoor nog misschien wel wat meer  

boodschapper kunnen zijn naar medewerkers. Zo van: neem eens  

de tijd om écht te luisteren.”
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Thema 6: geloof en hoop

“Ieder mens leeft van ge loof en hoop”
Geestelijk verzorger Roelie Reiling:

“Als je in een zorginstelling woont, 
dan is het niet vanzelfsprekend dat er  

aandacht is voor het geloof. Wat het 
gaat om wonen, werken en vrije tijd. 

Terwijl geloof en hoop zo enorm  
belangrijk zijn. Een cliënt zei ooit 

tegen me: ‘Ik moet mijn geloof wel 
steeds opwarmen, want anders  

wordt het koud.”
58
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Roelie Reiling werkt als geestelijk verzorger in Wekerom, alweer 

sinds 2002. “Ik werkte daarvoor 12,5 jaar in de psychiatrie. Altijd had 

ik de wens te mogen werken met mensen met een verstandelijke 

beperking. Zij maken dingen in mij wakker die ik nodig heb om meer 

mens te zijn. Ik vind het belangrijk dat zij worden gezien, met al hun 

talenten en mogelijkheden. En met hun vragen, ook op geloofsgebied. 

Het is niet vanzelfsprekend dat die geloofsbeleving wordt gevoed. 

Terwijl het thema ‘Geloof & hoop’ doorsijpelt in alle onderdelen van 

het leven: in wonen, werken en vrije tijd.”

Vleugels geven
“Als geestelijk verzorgers bieden wij hoop en troost. Momenten om 

het leven te vieren. En de mogelijkheid om te delen met anderen. 

Ieder mens heeft een ziel. En je kunt de ziel kwetsen, maar je kunt 

de ziel ook vleugels geven. Door de ander de ervaring mee te geven 

dat hij of zij ertoe doet en erbij hoort. Dat hij of zij gaven en talenten 

heeft. En dat we iets voor elkáár kunnen betekenen.”

Je bent uniek
“Geloven is het vertrouwen hebben dat liefde en trouw enorme 

krachtbronnen zijn. Ikzelf geloof in God. En dat God jou geeft wat jij 

nodig hebt om lief te hebben, trouw te zijn, te vergeven en opnieuw te 

beginnen. Om rechtop te staan en je niet te hoeven schamen voor wie 

je bent. En dat je deel uitmaakt van een geheel: je bent uniek en leeft 

van én met anderen. In wezen zijn dat ook de krachtbronnen van 

mensen met een verstandelijke beperking. Als je hen vraagt wat zij 

belangrijk vinden, is dat altijd: vriendschap, erbij horen, ergens deel 

van uitmaken. Het mooie van een geloofsgemeenschap is dat dit alles 

in zich heeft. Je hoeft geen lid te zijn, je bent welkom.” 

Zinvol en hoopvol
Je kunt geloven dat God een belangrijk krachtbron is. Maar je kunt je 

steun, troost en vreugde ook ergens anders vandaan halen. Andere 

mensen, Allah, Boeddha of de natuur. Ik luister naar wat mensen 

belangrijk vinden. En stel daarbij altijd de vraag: ‘Wat hoop jij?’  

Die vraag wordt te weinig gesteld, maar die is zó belangrijk. Want 

hoop geeft vleugels. Als je alleen kijkt naar mensen in termen van  

gedrag en ontwikkeling, dan doe je mensen tekort. Mijn werk is dan 

ommensen toe te leiden naar iets om naar uit te kijken. Iets dat het 

leven zinvol en hoopvol maakt. In gesprekken en in vieringen.  

Geloof en hoop lijken misschien ongrijpbare termen, maar wij 

mensen leven ervan.”
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“Samen bidden met de  
dominee is fijn”
Henk is 83 jaar oud en woont al vanaf het begin van de Tweede 

Wereldoorlog bij ’s Heeren Loo. Hij heeft een wat droevige en bezorgde 

gelaatsuitdrukking. Toch is Henk nu gelukkiger dan vroeger. “Samen 

bidden met de dominee is fijn. Bidden voor mensen die ziek zijn.” De 

dominee bidt ook voor Henk zelf. Dat het goed komt met Henk als hij 

dood gaat. “Als de dominee dat doet, word ik blij.” “Met hart en ziel”
“De geestelijk verzorger is altijd vriendelijk, oprecht en betrokken. 

Deze manier van verhalen vertellen brengt mensen bij elkaar. Het  

is een heel participerende dienst. Op vrijdag is er ook een koor.  

Mijn dochter kan zelf niet zingen, maar ze geniet wel enorm van 

het gezang.”
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“De dienst is eenvoudig  
en bijzonder”
“Ik ben blij met de diensten. Ik nodig ook vaak vrienden en kennissen 

uit om mee te doen, want het is zo aanstekelijk. Ik zeg dan altijd: ‘Kom 

het ervaren, doe eens mee.’ Het is het ritme en de herkenning. Het is 

een huis-tuin-en-keukendienst, maar zó bijzonder. Herkenbaar en 

geordend voor mensen met een verstandelijke beperking. De dienst 

heeft een ritme. Het hele jaar heeft een ritme. Dat is fijn voor de  

cliënten, want ze weten precies wat er komt. Van alles komt er  

voorbij. Het hele verhaal uit de Bijbel, maar ook begrippen als  

zomer- en wintertijd. In elke dienst mogen er cliënten een kaars  

aansteken. Ook de mensen dat zelf niet kunnen, komen aan de  

beurt. De geestelijk verzorger knielt dan bij hen neer. Je ziet aan  

hun gezicht dat ze ervaren dat er iets bijzonders gebeurt.”
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Vrolijke kerkdienst in Druten

“Samen zijn we één”
Het is lente. Buiten schijnt de zon. De vogels fluiten vrolijk. Binnen, in 

de Boldershofkerk in Druten, zitten zo’n 100 mensen. De kerkdienst  

begint. Geestelijk verzorger Hans Klein Wolterink heet iedereen 

welkom. Door de luidsprekers klinkt muziek. Een jongeman staat voor 

het kruis. Hij groet het kruis. En daarna het Mariabeeld in de hoek. 

Achter het altaar staat de misdienaar.

 

In de zaal zitten mensen met een verstandelijke beperking van allerlei 

niveaus, ouders en medewerkers van ’s Heeren Loo. Het is gezellig druk. 

Er moeten zelfs stoelen bij. Sommige bewoners maken geluiden, soms 

is het even helemaal stil. Eén bewoner heeft een stapel tijdschriften 

meegenomen. Ze slaat continu een bladzijde op. Dat kan en mag.

Dikke duim
De muziek gaat uit. De pianiste, Simone, begint te spelen.  

De bezoekers zingen een Nederlandse variatie op het lied Kumbaya my 

Lord. Bewoners wiegen mee op de melodie. Eén van hen trommelt mee, 

met veel gevoel voor ritme. Hans zingt vol enthousiasme mee. Hij loopt 

met de microfoon door de zaal en betrekt iedereen bij het zingen. Als 

het lied klaar is, wordt er geapplaudisseerd. Hans tilt een stok omhoog, 

met daarop het pictogram van een dikke duim. Een groot compliment!

 
Lachen en klappen
Hans vraagt: “Waarom zijn we vandaag blij?” Een cliënt roept  

enthousiast: “Omdat het zondag is!” Anderen lachen en klappen.  

Hans is vrolijk. Hij loopt, danst, door de zaal. Krachtig en  

enthousiast. Hij zegt: “Het is fijn dat we met elkaar kerk mogen zijn.” 

Hans loopt de zaal uit; hij verdwijnt door een deur. Ondertussen zijn 

verhaal doorvertellend door een microfoon. Even later komt hij door 

een andere deur weer terug. “Zagen jullie mij? Nee hè. Maar ik was er 

wel. Zo is het misschien ook wel met God. Je ziet Hem niet, maar toch 

is Hij er. Dat mogen we geloven.”

Er komen nog steeds mensen binnen die de dienst willen volgen.  

Er worden nog meer stoelen aangesleept. En ondertussen gaat de  

dienst gewoon door. Heel toepasselijk wordt er gezongen: ‘De deur 

staat altijd open.’ En alweer komen er mensen binnen. Nog meer stoelen. 

PSV en Ajax
Hans pakt de paaskaars. Een bewoner steekt de kaars aan. “Zo maken 

we de wereld een klein beetje lichter”, legt Hans uit. Daarna volgt 

weer een lied: ‘Vader God laat ons nooit alleen.’ En een gebed.  

“Bidden is praten met Vader God”, legt Hans uit. Hij loopt door de zaal. 

Hij kent alle bewoners bij naam. Met één van de bewoners steekt hij 

een kaarsje aan. Ze is jarig en wordt gefeliciteerd. Met het volgende 

kaarsje loopt Hans naar een andere bewoner. Hans vraagt: “Voor wie 

wil jij een kaarsje aansteken?” De bewoner zegt: “Voor de wedstrijd 

van PSV en Ajax vandaag. En ook voor Johan. Die komt vandaag uit 

het ziekenhuis.” 

Hans bedankt iedereen voor de mooie bloemen die hij twee weken 

geleden kreeg voor zijn 25-jarige jubileum als geestelijk verzorger. 

Hij krijgt nog een keer luid applaus. 
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Dan is er weer een lied. Een bewoner speelt mee op zijn mond-

harmonica. Na het lied gaat het kaarsjes aansteken nog even door. 

Eén van de bewoners ontsteekt een kaarsje voor oma die jarig is.

Alles wordt nieuw
Het is zo druk dat er nu ook mensen in de hal zitten. Ook voor hen is 

er aandacht. Ondertussen laat Hans met reusachtige legoblokken zien 

hoeveel weken er zitten tussen deze zondag en Pasen. Dan begint 

Simone te spelen op de piano. Het wordt stil. Hans laat de blokken  

‘per ongeluk’ vallen. De hele zaal lacht. Hans lacht mee. Hij legt uit dat 

met Pasen alles nieuw en anders wordt. Daarna is er een lied: ‘Dank u 

voor deze nieuwe morgen’. Als het lied uit is, klinkt er weer applaus.

Voelen en geloven
“Ook als je niet bij elkaar bent, kun je veel aan elkaar hebben”, gaat 

Hans verder met het thema. “Doe je ogen maar dicht. Je voelt dat er 

iemand naast je zit.” Hans doet zichzelf een blinddoek voor. “Ik zie  

jullie niet, maar toch weet ik dat jullie er zijn. Dat is ook zo met God. 

Je ziet Hem niet, maar Hij is er toch.” Daarna volgt weer een lied: “Als 

het zondag is, dan gaan we naar de kerk. Zodat we elkaar niet vergeten.”

Mooie muziek
Tot slot zingt Simone het lied ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen.  

Iedereen wordt rustig van die mooie muziek. Een cliënt legt haar 

hoofd op de schouder van haar buurvrouw. Als het lied is afgelopen, 

houdt Hans de picto met de dikke duim weer omhoog. “Ik ben trots 

op hoe we samen kerk zijn. Dat we zo van elkaar verschillen en toch 

samen één zijn. Want de kerk, dat zijn wij.  

Samen één, in de naam van Jezus.”
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“Als ze maar niet beginnen  
over zondes”
Nico: “Ja, ik ga ook naar de kerk. Als ze maar niet beginnen over 

zondes; daar heb ik het niet zo op. Ik weet zelf wel dat ik zondes heb 

gegaan. Het is fijn als er ruimte in de preek is.” Nico wordt ook blij met 

activiteiten die vanuit de kerk worden georganiseerd. Hij voelt zich 

daarbij thuis. “Toneelspelen is leuk en gezellig. En je kunt  

anderen weer een verhaal vertellen.”

“Wat een belangstelling!”
“De dienst is vrolijk en er is aandacht voor iedereen. Het lijkt wel

 een soort Sister Act. Er wordt veel gelachen en er is voor iedereen  

een vriendelijk woord. De diensten worden ook goed bezocht. Wát  

een belangstelling. Ik zou willen dat dat in onze kerk zo was.  

Onze kerk zou ervan opleven!”



Thema 1: liefde en vriendschap

72 73

Thema 6: geloof en hoop

“Fijn om samen te bidden”
Een jonge jongen vertelt dat hij al sinds zijn vroege pubertijd uit huis 

woont. Hij heeft op allerlei plekken gewoond. Sinds 2,5 jaar woont hij 

bij ’s Heeren Loo. De jongen komt uit een gezin waarin het geloof in 

God een belangrijke plaats in neemt. Veel andere jongeren, ook die bij 

hem op de groep wonen, hebben niet die ervaring.

“Het is fijn om dan bij de geestelijk verzorger terecht te kunnen met 

vragen over geloven. Of om samen te bidden, want dat gebeurt niet  

op de groep.”

“Het ritme van het kerkelijk 
jaar is belangrijk”
Vanuit mijn eigen geloofsovertuiging ervaar ik ook dat een christelijk 

identiteit een bepaald sfeer met zich meebrengt. Ik ervaar die sfeer 

als positief. Zeker voor de mensen die hier wonen is het ritme van het 

kerkelijk jaar belangrijk. De herkenbaarheid in de verhalen, het biedt 

hen houvast.”
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“Ik hoop dat er een tijd komt  
dat ik niet gehandicapt ben”
“Ik weet zeker dat er een God is. Ik geloof ook dat er een hemel is, 

want ik hoop dat er na dit leven een tijd komt dat ik niet gehandicapt 

zal zijn. Dat is iets waarnaar ik verlang. Ik bid niet samen met de 

geestelijk verzorger, maar wel als ik alleen in bed lig. Dan heb ik veel 

gedachten over hoe ik nu ben en moet leven.”

“Dáár wilde ik meer van ervaren”
Moeder wist heel lang niet dat ’s Heeren Loo ook geestelijke zorg 

en kerkdiensten bood. Als kind had ze geen positieve ervaringen 

opgedaan met de nonnen. Daarom zocht ze niet naar steun in die hoek. 

Maar nadat ze kennis had gemaakt met de geestelijke verzorging, was 

ze daar toch heel blij mee. De herdenkingsmis van een overleden 

bewoner was voor haar een openbaring. Daarna ging ze naar een 

vakantiemis tijdens een zomerprogramma. “De geestelijk verzorger 

was zo bijzonder, zo persoonlijk in zijn dienst, dáár wilde ik meer van 

ervaren. En vaker. Ik ga nu bijna elke zondag met mijn dochter.”
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Geestelijke verzorging bij ’s Heeren Loo
Zingeving is de basis van ons bestaan. We kunnen niet 
zonder betekenis leven. En als ons leven wordt verstoord 
door ziekte, lijden of dood, dan zoeken we houvast. Dat 
geldt voor iedereen, dus ook voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Geestelijk verzorgers spelen 
een belangrijke rol bij zingevingsvragen van mensen 
met een verstandelijke beperking binnen en buiten  
’s Heeren Loo. 

We inspireren je graag met dit boekje. Als je de interviews 
en verhalen leest, krijg je een beeld van het werk van de 
geestelijk verzorgers. We zijn alle cliënten en verwanten 
dankbaar voor de open gesprekken. Zonder hen was dit 
boekje niet tot stand gekomen.

Dus laat je inspireren door de verhalen uit dit boekje. 
En als je meer wilt weten of vragen hebt, dan horen we 
het graag!

Meer weten?
Wilt u meer weten over Geestelijke verzorging  
bij ’s Heeren Loo? Of wilt u informatie over andere 
diensten van ’s Heeren Loo? Neem dan contact op met:

Klantcontact
0800 - 355 55 55 
(ma t/m vr 08.00-18.00 uur) 
WhatsApp 06 - 83 36 20 29 
info@sheerenloo.nl 


