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   De begeleiders, de zorgprofessionals
   De verwanten
   De geloofsgemeenschappen

Het hart van de kerk
Het lijkt zo’n vanzelfsprekende combinatie: zorg en kerk. Want
het zorg dragen voor de ander (pastorale zorg, geestelijke
begeleiding) behoort tot het hart van het kerk-zijn. Omzien
naar de ander, in lief en leed met elkaar meeleven, elkaar
tevoorschijn luisteren, elkaar troosten en inspireren... het is
het hart van een geloofsgemeenschap, die uit wil dragen dat
God voor mensen zorgt, ook door mensen heen. 

Toch is het een hele toer om mensen met een verstandelijke
beperking een plaats te laten krijgen in reguliere
geloofsgemeenschappen. Hoe kan het dat de praktijk van
inclusie zo weerbarstig is? Ondanks het geloof dat we elkaar
zijn toevertrouwd. Niet omdat het geloof er niet is, niet omdat
de wil er niet is.
 
Cirkels van betrokkenheid
Ik ben nu bijna 18 jaar predikant-geestelijk verzorger op
een zorgpark voor mensen me een verstandelijke beperking.
En ik zie dagelijks hoe broos en kwetsbaar het samen
optrekken op geloofsgebied is. Als je inzoomt op het leven van
mensen met een verstandelijke beperking dan zie ik drie
cirkels om hen heen. Drie zorgcirkels/betrokkenheidscirkels. 

1.
2.
3.

 
Het is mijn gegroeide overtuiging, dat het meedoen in
geloofsgemeenschappen, het volwaardig lid zijn, pas lukt als
die drie cirkels elkaar willen verstaan en voorthelpen. En daar
liggen nou net de zwaktes. Ik neem u mee op reis door dit
landschap van zorg en kerk, zoals ik die ervaar.

Waarover hebben we het als we het over geloven hebben?
Als we aan elkaars geloof zouden willen groeien en
bloeien, als we voor elkaars geloof willen zorg dragen?
Wie is die mens met een verstandelijke beperking? Wat is
zijn/haar behoefte op het gebied van geloofsbegeleiding en
geloofsbeleving?

Voordat we komen te spreken over die cirkels, moeten we nog
twee vragen stellen.

 
Wat verstaan we onder geloven?
Dat is nog niet zo eenvoudig om onder woorden te brengen.
Heeft het te maken met je ziel? Met relaties met anderen, met
de Ander? Heeft het te maken met “kennis” hebben van God in
je bestaan? En ervoor kiezen om met die God door het leven te
gaan? Is geloven een zaak van toevertrouwen aan? 

Ik heb in mijn werk als predikant veel definities voorbij zien
komen als het om geloven gaat. Eén ding is me wel duidelijk in
de wirwar van beschrijvingen van dit fenomeen. Elk mens
heeft geloofs- en levensvragen en het christelijk geloof is één
van de zoekontwerpen met antwoorden op die levensvragen.

Levensvragen zijn anders dan andere vragen. Wie ben ik, wie
mag ik zijn voor een ander, waarom is er leed en kwetsbaar-
heid, wat is rechtvaardig en goed leven? Waar moet ik zijn met
mijn schuld en schaamte? Het is op dit terrein van geloofs-en
levensvragen dat geloofsgemeenschappen elkaar onder-
steunen en samen zoeken naar leefbare antwoorden. 

Daarom is de volgende definitie van pastoraat mij dierbaar
geworden: pastoraat is alles wat bijdraagt aan de ervaring van
heling, verzoening, vernieuwing en ondersteuning en waarin
verbondenheid ervaren wordt met een christelijke geloofs-
gemeenschap en met God. Ik hoor in deze omschrijving, dat
het niet in de eerste plaats gaat om kennis van, maar om
ervaring met. En dat is belangrijk voor de mensen met een
verstandelijke beperking.

DE KERK
HET HART VAN

ROELIE REILING, ONBEPERKTGELOVEN.NL
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dat je ervaart dat je erbij hoort, bij de mensen die de weg
door het leven met God gaan…, dat je daarbij hoort. Dat je
gemist wordt als je er niet bent, dat er op je gerekend
wordt.

dat je uitgenodigd wordt om te feesten en het leven uit te
tillen boven het dagdagelijkse. Dat er speciale feestelijke
dagen zijn, die je samen viert. Dagen waarin je samen
musiceert, zingt, dankt en feestverhalen mee beleeft.

dat je troost ervaart bij verdriet: door troostgebaren en
troostverhalen, door troostmuziek en trooststilte, bij
uitstek te vinden in geloofsgemeenschappen. Dat je
ervaart dat je niet alleen bent in je verdriet.

dat je ervaart dat je leven een geheim met zich meedraagt,
dat je ontelbaar veel meer bent dan je buitenkant: dat je
Gods geliefde mens bent, met jouw van God gegeven
talenten en gaven. Dat je dat geheim met eerbied
tegemoet treedt, met stilte, verwondering, dankbaarheid
en voorzichtigheid. Dat je nooit weet hoe het zit, maar wel
ervaart dat elk mens “heilig” is in Gods ogen.

Leren door ervaringen
Als je gehandicapt bent juist op het terrein van het verstand en
kennis, dan doe je kennis op via de weg van ervaringen. Dan
leer je via ervaringen je leven te waarderen, God te waarderen,
een geloofsgemeenschap te waarderen, mee te doen aan die
weg van heling, verzoening, vernieuwing en ondersteuning van
elkaar.

Het maakt dus nogal uit welke beschrijving van geloven je
er op na houdt. Ik hoor nog een ouderpaar verzuchten na een
lezing, die ik voor verwanten gaf over geloven en mensen met
een verstandelijke beperking "er valt een last van ons af, nu
weet ik dat ik niet steeds die vraag moet stellen: begrijpt hij
het wel? Maar juist de vraag: ervaart hij het wel?" Over verschil
in opvatting gesproken.
 
En dan die tweede vraag: wie is die mens met een
verstandelijke beperking? Het is een open deur om te
zeggen dat er net zoveel verschillen zijn tussen mensen met
een verstandelijke beperking en die zonder die beperking. 
Er zijn mensen met een licht verstandelijke beperking, er
zijn mensen met een ernstig meervoudige beperking, mensen
met het syndroom van Down en mensen met ….vult u maar in. 

Maar als je beseft dat er Nederland ruim twee miljoen mensen
zijn  met een beperking, waaronder een ruime groep mensen
met een verstandelijke beperking, dan weet je dat het niet om
een kleine groep gaat. Dat ze overal leven en wonen, geloven
en werken en dus altijd ook bij jou in de buurt. Ook in de buurt
van kerken en geloofsgemeenschappen. En dan vind ik het
wel schrikken dat je daar in het beleid van landelijke kerken zo
weinig van terugvindt. 

Universele waarden
In tekst en beeld verschijnen altijd weer denkende en niet-
gehandicapte mensen. Hebben zij niet net als elk ander mens
een ziel, die verlangt? Verlangt naar heling, verzoening,
vernieuwing en ondersteuning? Ook al kunnen ze er deze
woorden niet voor gebruiken? Als je mij vraagt: wat is de
waarde van geloven? Dan zou ik zeggen:
 

 

Kortom: er is veel waardevols te beleven in een geloofs-
gemeenschap. Voor mensen met en zonder verstandelijke
handicap. Want ik ga ervan uit dat die zojuist genoemde
ervaringen ons allemaal goed doen. 

Waarom is het dan toch niet zo vanzelfsprekend dat mensen
met een verstandelijke beperking en geloofsgemeenschappen
elkaar vinden? Om dat uit te leggen neem ik u mee naar die
drie cirkels, de begeleiders, de verwanten en de
geloofsgemeenschappen. Begeleiders en verwanten zijn DE
belangrijke ondersteuners, medemensen, zorggevers- en
ontvangers in het leven van mensen met een verstandelijke
beperking.
 
De zorgprofessional
Mensen met een verstandelijke beperking leven vaak in
woongroepen. De dagelijkse zorg wordt daar geschonken door
zorgprofessionals, begeleiders.  Zij zijn het die de bewoners
ondersteunen in hun dagelijks bestaan. Met eten, met kleding,
met werk, met vrije tijd, met het onderhouden van relaties,
met reizen, met…. ja eigenlijk met alles.  Ze hebben ervoor
geleerd om bewoners te 'lezen', hun verbale uitingen te
verstaan, en als ze niet kunnen praten, hun
lichaamsuitdrukkingen te verstaan.  Zij zijn het die hen nieuwe
mogelijkheden aanbieden, om te kijken wat de bewoners
fijn vinden, wat hen goede sensaties geeft, hen enthousiast
maakt en hen ontroert. 
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Maar als het om “geloven”gaat? Als het om de taal van
geloven gaat? Als het om de geloofsgebaren gaat? Als het om
de geloofscultuur gaat? De daarbij horende rituelen en
muziek? Dan valt het nog vaak STIL… Er is soms ongemak en
onhandigheid. Onwetendheid ook. Dit terrein van het leven
telt te vaak niet mee in de dagelijkse zorg, wordt niet herkend
of erkend. 

In de opleiding voor zorgprofessionals is er weinig aandacht
voor dit aspect van het leven. En als je dan zelf buiten die
cultuur en traditie bent opgegroeid, hoe zou je ze dan moeten
lezen in de ogen en harten van je bewoners? Mogelijk is er een
kerk op het terrein waar je werkt, dan heb je in ieder geval nog
de mogelijkheid om je bewoners daarheen te brengen. Of
niet? Want op zondagen ben je vaak met een minimaal aantal
begeleiders om de kosten te drukken.

Het is helaas meer regel dan uitzondering dat er niets staat in
het persoonlijk plan als het gaat over de behoeftes en
verlangens om het geloofsleven uit te drukken in een
gemeenschap. En er staan ook geen vragen staan in dat plan,
die je voorzichtig op die weg helpen. Ja, er staan vragen in als:
welke sociale contacten wil de bewoner onderhouden en
welke begeleiding heeft hij daar bij nodig? Maar er worden
geen suggesties gegeven en dan valt een sociaal contact in een
geloofsgemeenschap al snel buiten het blikveld. Het is, volgens
mij, een verschil van werelden, die elkaar te vaak niet
ontmoeten en raken. Je gaat makkelijker met een cliënt naar
de Albert Heijn of het clubhuis in de buurt dan naar een kerk.
 
Wat kan ik van de kerk verwachten?
Als je als zorgprofessional de geloofsverlangens erkent, de
waarde van 'horen bij een geloofsgemeenschap' erkent, je
bewoner(s) ervaringen gunt op geloofsgebied en je wilt die
vinden in je wijk, je dorp, je buurt... hoe organiseer je dat dan?
Naar welke kerk ga je? Er zijn zoveel verschillende soorten. En
waar haal je de tijd vandaan om die ene bewoner daarheen te
begeleiden? Want zonder persoonlijke begeleiding en
ondersteuning gaat het niet. Wat als de bewoner met zijn
armen zwaait als hij enthousiast is en blij? Word je dan
aangekeken? Kan dat? Mag je eigenlijk van de kerk verwachten
dat ze bereid zijn de bewoners te leren kennen? Of wordt het
afwachten en ongemakkelijk om elkaar heendraaien? 

Bovendien, de bewoner leeft meestal in een groep, met een
tiental vaste begeleiders die afwisselend op de groep werken.
De één “heeft er meer mee”, dan de ander. En in de praktijk
hangt het daarvan af, of er bereidheid is om de bewoner(s) op
de geloofsweg te begeleiden. Moet jij dan steeds op de zondag
worden ingeroosterd? Omdat er anders niets van komt? 
En, eerlijk is eerlijk, begeleiders verhuizen voor hun werk nogal
eens van groep, en dan begint het kennismaken, en het al dan
niet onderkennen/herkennen van geloofsvragen en
verlangens opnieuw.  

Ik wil maar zeggen: de weg van zorg naar kerk is niet zomaar
afgelegd. Daar zitten daadwerkelijk veel haken en ogenaan, die
ook niet met een prachtig woord als inclusie, of 'erbij horen',
zomaar verdwenen zijn.

Zie je mijn kind?
Een tweede groep die een belangrijke rode draad vormt
in het leven van mensen met een verstandelijke beperking is
de familie. Eigenlijk moet je zeggen: de eerste groep, want zij
zijn het, die de bewoners geleerd hebben wat liefde en trouw
is, een leven lang. Ouders, broers en zussen, zij zijn het die
hun geliefde kennen als geen ander en van hem/haar zijn gaan
houden. Zielsveel. Ook in alle zorgen met en voor hem/haar.  

Zij zijn het ook die als het geloof en het uitdrukken en beleven
van geloof voor hen belangrijk zijn, een weg zoeken om samen
met hun kind, broer, zus, ook op die weg voor te gaan en mee
te gaan. Maar even vaak is dat hele zoektocht. Want de komst
van een kind met een verstandelijke beperking betekent
meestal een levenslange zoektocht op het gebied van geloofs-
en levensvragen en naar een geloofsthuis. 

Dan komen vragen die je voorheen niet had.  Je bent gewend
om geloven te verstaan grotendeels als een woordgeloof en
nu stap je in het onbekende gebied van geloven- beleven.
Welke ervaringen heb je als ouders zelf hierin? En hoe word je
hierin begeleid? Zoekt jouw geloofsgemeenschap met je mee
of zijn ze er al net zo verlegen mee? Wie leert je de geloofstaal
van mensen met een verstandelijke beperking te verstaan?
Wat wijs is wel te doen en achterwege te laten? 

Wat als jouw kerkelijke gemeente er één is, waar veel stilte
heerst, waar luisteren de voornaamste activiteit is? En jouw
kind wiebelt en wil meepraten en lopen? Ik spreek ouders, die
het moeilijk vinden om daarover vragen te stellen aan hun
kerk. Die het idee hebben dat ze teveel vragen als ze speciale
aandacht vragen voor hun kind. Ik zie ouders, die om de beurt
thuis blijven, om bij hun kind te blijven,want hij/zij is een
stoorzender in hun gemeenschap en er wordt verder niet
meer gezocht naar andere mogelijkheden. Ik hoor ouders die
zeggen, mijn kind kan alleen naar de kindernevendienst, maar
hij is 18, daar hoort hij niet thuis. 

Als je kind gaat wonen in een zorginstelling draag je de zorg
voor geloofsbegeleiding voor een deel over. Soms zijn er
geestelijk verzorgers of predikanten in dienst, soms niet. Als je
te kennen geeft dat je graag wilt dat je kind ook gekend wordt
in een nieuwe geloofsgemeenschap, in zijn nieuwe woonplek,
verlang je dat je kind in de eigen traditie verder gaat? Of is er
ruimte om andere geloofswegen te gaan? 

Zomaar wat vragen en ervaringen vanuit het gezichtspunt van
verwanten. Die een leven lang betrokken blijven bij hun kind,
hun broer of zus, maar die zich hierbij voor veel vragen gesteld
zien. Vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn… 

De belangrijkste vraag die ik altijd weer onder de praktische en
principiële vragen hoor: zie je mijn kind, wil je haar leren
kennen, wil je van haar/hem gaan leren houden?  Die vraag
stellen ze aan de wereld van de zorg en aan de wereld van de
kerk.
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Daarnaast bestaat de vraag: is de plaatselijke kerk,
is de geloofsgemeenschap toegerust om mensen met een
verstandelijke beperking volwaardig mee te laten doen? In
de opleiding voor kerkelijk werkers en predikanten wordt niet
of nauwelijks aandacht besteed aan inclusiviteit: wat betekent
dit voor theologie, pionieren, exegese, gemeenteopbouw,
pastoraat, om maar een paar vakgebieden te noemen. Door
een tekort aan leermogelijkheden en ervaringsmogelijkheden,
weten veel voorgangers zich niet goed raad met deze groep
gemeenteleden.  En blijft de verlegenheid en leemte bestaan.
 
Terug naar het begin: kerk en zorg: ze lijken zo dichtbij
elkaar te staan. In roeping en in mensgerichte houding.
En ik droom net als anderen van een kerk waarin plaats is
voor alle mensen, zonder onderscheid. Ik zou willen dat het
bordje WELKOM echt geldt voor iedereen die de deur van de
kerk weet te vinden. Ik zou wensen dat de huisdeur van de
woningen van de mensen met een verstandelijke beperking
open staan voor de waarde van geloven, geloofsgemeenschap
zijn, elkaar gegeven zijn. Ik vind mezelf geen pessimist.
Maar ik denk wel dat we een lange adem nodig hebben om
kleine stappen in die richting te zetten.

Ik geloof dat we  elkaar steeds weer moeten opzoeken en het
gesprek moeten aangaan: voorgangers met hun landelijke
opleidingen en beleidsorganen, ouders met hun geloofs-
gemeenschap en met de zorgprofessionals, zorgprofessionals
met de verwanten en met de beleidsmakers in de zorg voor
meer aandacht voor deze dimensie van het leven, de
plaatselijke kerk met de ouders en met de mensen met een
verstandelijke beperking zelf. 

Niet over de hoofden van de mensen met een verstandelijke
beperking heen, alles samen met hen, met dat ene doel:
mensen me een verstandelijke beperking de ruimte geven om
hun geloof te beleven en daarvan uit te de delen…te midden
van hun medemensen, hun geloofsgenoten. Want daar word
je toch mens van? Een waardevol, niet te missen mens!

Zullen we daarvoor ambassadeurs worden? Elk op onze eigen
plek, in de zorg, in de gezinnen, in de kerk, plaatselijk en
landelijk? Want zonder ambassadeurs gaat het niet. Mensen
met een verstandelijke beperking hebben één ding gemeen: ze
kunnen er niet (of niet zo goed) om vragen, maar ze
verwachten en hopen er wel op.

En dan de laatste cirkel: de kerk, de geloofsgemeenschappen.
Hij is al een paar keer langs gekomen bij de vragen en
dilemma’s van de zorgprofessionals en die van verwanten.
Eigenlijk is de vraag misschien wel: zijn zij een cirkel? Zijn zij in
goede zin van invloed op het geestelijk welzijn van mensen
met een verstandelijke beperking? Weten ze hen te
vinden? Ontmoeten ze hen? Zijn ze vertrouwd met de
geloofstaal van mensen met een verstandelijke beperking?

Verlegenheid alom
Ik ken een kerkelijke gemeente, die trouw twee vrijwilligsters
langs de woonhuizen in de wijk laat gaan: twee keer per jaar
worden 14 woonhuizen bezocht.  Van binnenuit kennen ze het
belang van betrokkenheid op elkaar. Elkaar belangeloos
ontmoeten. Maar als ze voor de deur van de woningen staan,
worden ze dikwijls vreemd aangekeken. Want iedereen die
langs komt, komt iets doen (een activiteit, een klus, een…) of
komt met een concrete vraag om iets te halen of af te spreken.
En dan is daar ineens een kleine afvaardiging van de kerk. Die
alleen komt vragen: hoe gaat het met jullie? Die vraag wordt
niet verwacht, er wordt niet op gerekend, men weet niet goed
wat daarmee te doen… Verlegenheid alom...

Is deze vorm van presentie uit de tijd? Ik denk het niet. Maar in
de wereld van de zorg is hij een vreemde geworden… En dan
moet je over veel moed en doorzettingsvermogen en
argeloosheid te beschikken om die stap naar de woonhuizen
te zetten. Ze hebben het ruim tien jaar volgehouden, maar zijn
er toch op leeggelopen. Dit is ook een realiteit. Schurend. 

Er was een koor van mensen met een verstandelijke
beperking, opgericht door de gezamenlijke kerken in een stad.
Er deed een veertigtal mensen met een verstandelijke 
beperking aan mee. Elke twee weken werden ze 
gebracht en gehaald. Door vrijwilligers. 
Die vrijwilligers bleven halen en brengen, 
maar na vele jaren  kwamen de mensen 
met een verstandelijke beperking niet meer. 

Het stond niet in agenda van de woning, die avond was de
kapper besteld, er werd geen afmelding gedaan, er stond
personeel dat nergens van af wist. Dus zat de bewoner al in de
pyjama. Als dat jaar in jaar uit zo gaat, dan vergaat je de lust en
de moed. Het koor is opgehouden te bestaan, tot groot
verdriet van allen die daarop zaten. Wat was de oorzaak? Wie
het weet mag het zeggen.

Ik lees de laatste tijd van kerken, die gestopt zijn met speciale
diensten voor mensen met een verstandelijke beperking.
Vanuit een ruim gebied en vanuit een ruime kerkopvatting
(samenwerkende kerken) kwamen mensen me een
verstandelijke beperking naar die diensten, op hun taal
afgestemd. Je kunt ervan denken wat je wilt, teveel apart,
teveel speciaal?, maar ze waren er en de kerken deden er
moeite voor. Ik zie ze verdwijnen, want de woonvoorzieningen
komen niet meer met hun mensen: geen tijd voor, geen geld
voor, geen 'animo' voor? Animo van wie? Wie het weet mag het
zeggen.

Roelie Reiling is als predikant en geestelijk verzorger is
werkzaam bij 's Heerenloo. Samen met  Wynette
Schouten lanceerde zij in 2010 de website
Onbeperktgeloven.nl. Met deze website willen zij
tegemoet komen aan de vragen die kunnen leven als
het gaat om geloven en mensen met een verstandelijke
beperking. Door het delen van kennis, ervaringen en
good practices inspireren zij om mee te bouwen aan
inclusieve geloofsgemeen-schappen, hoe weerbarstig
en kwetsbaar dit ook in de praktijk kan zijn.
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Ik zou meer speciale diensten
organiseren. Met veel muziek,
makkelijkere taal en dat je
samen knutselt. En aansluitend
koffie, thee en wat lekkers.
Een dienst niet alleen voor
mensen met een beperking,
maar voor iedereen. 

Ook zou ik bijvoorbeeld
catechese organiseren voor
mensen met een beperking. Met
leuke opdrachten en liedjes.

Het is belangrijk om bekendheid
te geven aan deze activiteiten.
Eerst met een aankondiging,
zodat je het in je agenda kunt
zetten. En daarna met een
persoonlijke uitnodiging.

Wat zou jij veranderen als jij
de voorganger zou zijn?

Nee, dat hoeft niet. Ik kom graag
in de diensten van het Leger des
Heils en Godcentre Gouda. 

Maar het kan wel veel vaker
georganiseerd worden. Mensen
met een beperking kunnen ook
helpen bij het organiseren. Het is
belangrijk dat iedereen zich thuis
voelt.

We waren thuis katholiek, maar
gingen niet vaak naar de kerk. In
2005 ben ik zelf naar een dienst
van het Leger des Heils gegaan.
 
Sinds september 2018 ga ik ook
naar Godcentre Gouda. Ze
hebben daar hele mooie muziek,
een echte band. 

Ik voel mij er thuis. De mensen
zijn belangstellend en ik help
mee, bijvoorbeeld bij de koffie,
de eetmomenten of in de
muziekgroep. Ik speel dan
tamboerijn. En we doen ook
mooie dingen samen, zoals
muziek spelen bij Kaarsjesavond.

IN GESPREK MET...
Bart van den Berg uit Gouda. Bart is sinds 2005 lid van het Leger des Heils.
Daarnaast gaat hij regelmatig naar een dienst van Godcentre Gouda.

Het is goed om reclame te
maken bij de zorgaanbieders.
Zodat iedereen weet dat je er
naar toe kunt gaan.

Zou je het fijn vinden als de
diensten er altijd zo uit zouden
zien?

Bart, ging je als kind al naar de
kerk?

Wat vind je van de diensten?
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STICHTING PHUSIS
Bart de Bruin richtte in 2004, samen met Albert Scheer en Lulof Drenth, Phusis op met als doel om mensen met een licht
verstandelijke beperking te geven wat ze nodig hebben: veiligheid, aandacht, perspectief en een plekje om te wonen.
Phusis onderstreept het vermogen van mensen om te groeien en formuleert in haar visie acht drijvende krachten die
aanzetten tot deze ontwikkeling: Zet de vraag ‘wat wil je met je leven’ centraal, in plaats van ‘wat hebben we en wat
kunnen we je bieden’. Sluit wensen niet op voorhand uit en wees creatief. Goede zorg is maatwerk! 
En blijf ver weg van stigmatisering. Iedereen verdient een plek in de samenleving, en midden in het leven.

GEDEELD VERLANGEN 
"Samenwerken met geloofsgemeenschappen is belangrijk", aldus Miranda Teerling,
mede-bestuurder van Phusis. "Omdat we met de kerken een gedeeld verlangen
hebben. Een verlangen om iets te betekenen voor de gemeenschap. En voor de
mensen die niet zo makkelijk in een gemeenschap komen. 

Phusis heeft een breed pallet van mensen onder haar dak. Wij gaan altijd na of
mensen verbonden zijn aan een netwerk waar zij hun geloof mee delen. Of dat er
wensen en behoeftes zijn op dit gebied. Soms gaan we actief op zoek naar een kerk
bij mensen. Zo hebben we bijvoorbeeld een poosje geleden actief
samengewerkt met een aantal geloofsgemeenschappen rondom een jongen uit
Eritrea. Maar we kijken ook wat we zelf kunnen betekenen voor de wijk waarin we
wonen. En we ontwikkelen activiteiten waarbij we ons kunnen verbinden".

" E E N  H E L D E R E  M I S S I E  E N  N A A R
B U I T E N G E R I C H T E  B L I K . "

GEDEELD VERLANGEN - STICHTING PHUSIS

IN DE TUIN
Eén van deze projecten is het theehuisje in de Gouverneurstuin in Assen.  
Cyril Jaasme, begeleider dagbesteding bij Phusis, is coördinator van het dit unieke
project. In het theehuis werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De
Gouverneurstuin is een prachtige stadstuin in Assen. Helaas is er ook veel overlast,
onder meer verslavingsproblematiek. Cyril zocht contact met de gemeente en het
Cultureel Hart Assen en zette de Gouverneurstuin weer positief op de kaart.

Bij het organiseren van activiteiten werkt Cyril regelmatig samen met de
naastgelegen kerken, de Jozefkerk en de City Life Church Assen. 
Belangrijk in de samenwerking is het centraal zetten van de missie. Wat wil je als 
 zorgorganisatie én als kerk betekenen voor de stad? Organisaties met een heldere
missie en een naar buitengerichte blik vinden elkaar sneller. Hier ligt een uitdaging
voor beide partijen, die in de praktijk vaak langs elkaar heen werken. 

"Zoek elkaar op en ga in gesprek! En denk niet te groot", aldus Cyril. "Je kunt ook
heel kleinschalig starten". Zo komen bezoekers van de City Life Church regelmatig
na de dienst op zondag koffie drinken. Van de extra opbrengsten (giften) schenkt
Cyril gratis koffie aan de dak- en thuislozen die in de tuin aanwezig zijn. Een
prachtig voorbeeld van hoe je samen het verschil kunt maken in de wijk!
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In de gehandicaptenzorg zie, hoor en voel je levensverhalen
van cliënten die gaan over leven en dood, identiteit en
geloof. Een verhuizing, een begeleider die vertrekt, het
verlies van een goede vriend, fysieke achteruitgang...

Iemand heeft geestelijke verzorging nodig als er iets in zijn
leven gebeurt, waardoor hij zijn richting of perspectief
kwijtraakt. Het bieden van deze zorg is onderdeel van de taak
van een begeleider. Maar hoe doe je dit? De belangrijkste
manier om deze taak te vervullen is door er te zijn, te zien en
geraakt te worden. En in beweging te komen.

Annemieke Kappert en Matthijs Heijstek, auteurs van de
publicatie Geef mij je hand, leidden de eerste bijeenkomst
die georganiseerd werd in het Hart van Vathorst. 

Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en
afstemmen op de ander en op wat die nodig heeft. De basis
is er zijn als het er toe doet! Prof. Andries Baart onderstreept
dit: presentie (er zijn) is het belangrijkst. Wil je als zorg-
professional aansluiten bij en afstemmen op de ander, maak
dan gebruik van beschermjassen, aldus Kappert en Heijstek. 

Beschermjassen zijn o.a. tradities, geuren en maaltijden van
vroeger. Het inbedden van een cliënt in zijn eigen cultuur
werkt als een bescherming. Het verbindt de cliënt met zijn
oorspronkelijke krachtbronnen bij crisismomenten. 

In de publicatie staan een aantal beschermjassen
beschreven zoals de belangrijkste voorschriften, feesten en
rituelen van de islam, het hindoeïsme, het jodendom, het
christendom en de antroposofie. 

VERDER LEZEN

Ton van Oosterhout, Thom Spit, Werner van de Wouw
SGO, Hoevelaken (1996)

M E N S E N  M E T  E E N  V E R H A A L

Annemieke Kappert en Matthijs Heijstek -  Amerpoort (2019)
G E E F  M I J  J E  H A N D

V E R D E R  Z I E N ,  S P I R I T U A L I T E I T  I N  K L E I N E  D I N G E N

O N B E P E R K T G E L O V E N . N L  -  G E E S T E L I J K E V E R Z O R G I N G . N L

Je kunt op verschillende manieren kijken naar de relatie die
je hebt met de cliënt. Een professionele relatie, een
pedagogische relatie... Er zijn grote verschillen (de ene cliënt
heeft meer ondersteuning nodig dan de ander). Maar er is
altijd sprake van een zekere afhankelijkheid. 

Geraakt kunnen worden is deel van je mens zijn. Elke
ontmoeting in je werk geeft daartoe de mogelijkheid, schrijft
Wouters in zijn boek Verder zien, spiritualiteit in kleine
dingen. Het zit in attenties, aanwezigheid in moeilijke
situaties, het gevoel van echt aanvaard worden. Een essentie
van ons bestaan die mensen met een verstandelijke
beperking veelal beter beheersen als wij zelf. 

Durf je geraakt te worden? Het vraagt een open, kwetsbare
houding. Je moet door de knieën zakken en afstemmen met
jezelf en de ander.

En als een cliënt even - of voor langere tijd - zijn richting kwijt
is, hoe help je hem dan om het perspectief te hervinden? Hoe
vang je hem op? Wat kun je tegen hem zeggen? Moet je wel
met hem praten? Wat is de beste ingang?

In 'Geef mij je hand' reiken Kappert en Heijstek verschillende
vormen aan, rekening houdend met het ontwikkelingsniveau
van de cliënt. Deze vormen helpen om in de geestelijke
verzorging aan te sluiten bij de eigenheid van een persoon. In
het boek 'De relatie, persoonlijk contact in de zorg' vind je ook
diverse tips en opdrachten. 

Maar het allerbelangrijkste, zoals een vrijwilliger het in de
publicatie treffend beschrijft: "ik ben er gewoon elke keer. Dat
heeft volgens mij al heel veel betekenis: er zijn. Zodat die
ander weet: er is iemand die oog voor mij heeft. Dat is voor
mij het belangrijkste. Er zijn. Veel ingewikkelder moeten we
het niet maken".

ZIEN

GERAAKT WORDEN 

IN BEWEGING KOMEN

I N C L U S I E F  V E R H A L E N D  W E R K E N  M E T  M E N S E N  M E T  E E N
V E R S T A N D E L I J K E  B E P E R K I N G

Dominique Lootens - Garant uitgevers (2016)

Herman Wouters - Lannoo (2003) 

D E  R E L A T I E ,  P E R S O O N L I J K  C O N T A C T  A L S  B A S I S  V O O R
W A A R D E V O L L E  Z O R G
Pieter Verdoorn en Audrey van Vulpen - Uitgeverij SWP (2019)
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Er gebeurt veel op het gebied van
de inclusie van mensen met een
verstandelijke beperking. De
oprichting van de Coalitie van
inclusie, van Ieder(in) en de
rectificatie van het VN verdrag
voor de rechten van mensen met
een beperking hebben het
aandachtsveld een enorm impuls
gegeven. 

Onderzoek wijst echter uit dat de
participatie van mensen met een
verstandelijke beperking, ondanks
de aandacht en beleidsinzet, niet
is af- of toegenomen in de
afgelopen jaren. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat
participatie in de praktijk  

 Thijs Tromp, directeur Reliëf
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veelal wordt opgevat in termen van
zelfredzaamheid; het heeft een
individualistische invulling
gekregen die op gespannen voet
staat met de opvattingen die
uitgaan van het opbouwen van
wederkerige en betekenisvolle
relaties. Sociale inclusie is immers
de ervaring om (h)erkend en
geaccepteerd te worden als
individu met inbegrip en erkenning
van de individuele verschillen.

LEVEN MET... wil inspireren en
verbinden, waarbij de focus ligt op
de betekenis-kant van inclusie -
en niet primair op de vragen van
toegankelijkheid. Het gaat om de
onderliggende morele waarden en 

zingeving, op wat het voor mensen
betekent om er wel of niet bij te
horen en hoe we daar als
zorgaanbieders, kerken,
maatschappelijke organisaties en
bevlogen individuen vorm en
inhoud aan kunnen geven.

LEVEN MET... is een netwerk van
mensen die verhalen en goede
voorbeelden willen delen en
nieuwe projecten aanjagen die de
sociale inclusie van mensen met
een verstandelijke beperking
bevorderen.

Wil je graag op de hoogte blijven
van onze activiteiten, stuur dan
een berichtje naar info@relief.nl

OMDAT MEEDOEN NIET VOOR
IEDEREEN VANZELF GAAT


