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Oud en nieuw 
Het laatste nummer van ZORG aan het einde van dit jaar staat 
in het teken van oud en nieuw. 
In december blikken mensen vaak terug op het jaar dat (zo 
snel) voorbij is gegaan en we wensen elkaar alle goeds voor 
het nieuwe jaar. Voor de NPV betekent het einde van 2017 
stilstaan bij 35 jaar NPV en 20 jaar Consultatiepunt. We zijn 
dankbaar voor Gods trouw door alle jaren heen en dankbaar 
voor de steun van zoveel leden voor het werk dat we doen! 
Dankzij al die trouw kunnen we een geluid van leven laten 
horen in politiek en samenleving. Dankzij de trouw en inzet 
van zoveel vrijwilligers kan vrijwillige thuishulp worden 
geboden en een luisterend oor en deskundig advies bij 
ingewikkelde situaties, met name rondom het begin en einde 
van het leven.

In dit nummer van ZORG treft u verhalen van ‘vroeger’ aan. Ze 
laten zien hoe actueel medisch-ethische vragen nog steeds zijn 
en hoe vrijwilligerswerk eruit kan zien in 2017. Moeders van een 
kind met het downsyndroom zijn aan het woord. En mensen 
die worstelen met vragen rondom kinderloosheid. 

NPV-vrijwilligers op Schouwen-Duiveland laten zien voor wie 
we in deze tijd in het bijzonder wat kunnen betekenen. ‘Elk 
mens mag er zijn’ betekent niet alleen iets voor het ongeboren 
leven, maar ook voor nieuwkomers die we in ons land gastvrij 
mogen verwelkomen. Speciale aandacht hebben we voor 
‘onze’ drukker Zalsman, die zorg voor het leven toont door 
ruimte te bieden aan mensen met een beperking (en wat 
lastiger toegang hebben tot de arbeidsmarkt).

Ik wens u van harte Gods zegen op het Kerstfeest en in het 
nieuwe jaar!

Dankpunten:
   voor 35 jaar NPV-Zorg voor het leven en 20 jaar

 NPV-Consultatiepunt
   voor het leven dat God ons heeft gegeven
  voor troost en bemoediging die we mogen  

ontvangen en geven in situatie van moeiten  
en zorg

  voor de komst van Gods Zoon in deze  
wereld en de redding die Hij bracht

Esmé Wiegman-van  
Meppelen Scheppink

Lid worden
U kunt zich aanmelden via npvzorg.nl/wordlid (of schriftelijk 

via het aanmeldformulier). De contributie bedraagt € 17,50 per 

jaar (gezinsleden betalen € 12,50). 

Jongeren tot 25 jaar kunnen voor € 12,50 per jaar lid worden 

van Way of Life. Uw lidmaatschap kan elk gewenst moment 

ingaan en wordt automatisch verlengd.

Adreswijziging of opzegging
Geef uw adreswijziging of opzegging 

bij voorkeur door via onze website 

www.npvzorg.nl/lidmaatschap of 

mail naar ledenadministratie@npvzorg.nl.  
Opzeggen schriftelijk voor 5 november.

Giften
Uw financiële steun is welkom op rekeningnummer  

NL11 INGB 0004 7118 88 t.n.v. ‘NPV’. Vermeld uw naam,  

adres en de opmerking ‘gift’. 

Wat biedt de NP V?
 NPV-Spreekuur: (0318) 54 78 88  

 Zie ook www.npvzorg.nl/spreekuur

  Voor urgente medische vragen kunt u 24/7 contact 

opnemen met het NPV-Consultatiepunt: (0318) 54 78 78  

Zie ook www.npvzorg.nl/consultatiepunt

 NPV-Levenswensverklaring: (0318) 54 78 88 

 Zie ook www.npvzorg.nl/levenswensverklaring

 NPV-Thuishulp: (0318) 54 78 88

 Zie ook www.npvzorg.nl/thuishulp

 Gesproken versie van ZORG: (0318) 54 78 88.  

 Of mail naar info@npvzorg.nl

Algemene informatie

Lidmaatschap giften

Colofon
Tekst  NPV      Realisatie TRUE Communications   
   Drukwerk  Zalsman Zwolle b.v.      Beeldmateriaal   

Eigen beelden, Thinkstock, iStock     Oplage 52.000       
Voor alle data in de toekomst geldt Deo volente

NPV
Postbus 178, 3900 AD Veenendaal
Kerkewijk 115, 3904 JA Veenendaal
Tel. (0318) 54 78 88
email: info@npvzorg.nl
Wilt u meer weten over de NPV? 
Ga naar www.npvzorg.nl

Volg de NPV!
  @npvzorgnl        facebook.com/npvzorg

Way of Life  is de jongerenorganisatie 
van de NPV, www.wayoflife.nl

Wat deden 
we met uw gift?
De giftenactie bij het vorige nummer van ZORG 
was gericht op euthanasie. De praktijk op 

dat punt baart ons zorgen, maar we vinden 

dat euthanasie niet het laatste woord hoeft 

te hebben. Dit geluid heeft de NPV onlangs 

laten horen tijdens een rondetafelgesprek, 

georganiseerd door de Vaste commissie voor 

VWS.

Dankzij uw bijdragen konden we daarnaast op 

veel plekken in het land trainingen en lezingen 

geven, waarbij het actuele thema met stip 

op 1 stond. De NPV is dankbaar dat ze veel 

vrijwilligers en andere belangstellenden op dit 

punt heeft kunnen toerusten.

Het belang van nadenken en praten over het 

levenseinde wordt steeds meer onderkend.

Ook tijdens de gesprekken bij de NPV-Advieslijn 

konden we dit de afgelopen tijd merken. 

Met uw financiële steun was dit alles mogelijk. 

Hartelijk dank!

Ondernemer voor het leven
Bent u ondernemer en wilt u concrete 
campagnes steunen om het geluid van leven 

terug te brengen in Nederland? Dan kunt u, net 

als onder meer onze drukker Zalsman (zie elders 

in dit blad)

NPV Ondernemer voor het leven worden, voor 

een bedrag vanaf € 1.000,00 per jaar. 

Meer informatie: efborgdorff@npvzorg.nl

Automatische incasso contributie 2018
Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd*. Eind januari 

ontvangt u de contributienota voor 2018. Als u de NPV heeft 

gemachtigd uw contributie (en eventuele afgesproken 

overbetaling) automatisch te incasseren, zal het bedrag 

omstreeks 15 februari 2018 automatisch worden afgeschreven. 

Heeft u, naast uw contributie, ook een machtiging afgegeven 

voor een extra gift in februari, dan wordt deze extra gift rond 

24 februari afgeschreven. We hanteren twee verschillende 

incassomomenten om verwarring met de contributiebetaling 

te voorkomen. Bent u gewend uw contributie zelf over te 

maken via een acceptgiro of internet? Gebruik dan in 2018 

de acceptgiro die wij u in januari met de contributienota 

toesturen. *Tenzij u voor 5 november 2017 heeft opgezegd.
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Elise van Hoek

Ziekenhuizen geven vooral informatie over de kans op medische afwijkingen 
bij kinderen met Down. Maar hoe is, voor een kind met deze aandoening en het 
gezin eromheen, het leven van alledag? Linda Germs en Bertina Slager laten dat 
graag aan de buitenwereld zien. Linda is moeder van Lukas (12), Floris (10) en 
Martijn (8). Bertina heeft twee zoons van 10: Sieb en Arie.
Lukas en Sieb hebben het downsyndroom. 

Linda: ‘Toen Lukas 2 was sprak een vrouw in de supermarkt 
me aan: “U bent een oudere moeder, u had u toch kunnen 
laten testen, zo’n kind is tegenwoordig toch niet meer nodig?” 
Dit raakte me zó dat ik dacht: ik wil de maatschappij laten 
weten hoe het is een kind met Down te hebben. Samen met 
Eva Snoijink en Monique Abels maakten we het fotoboek1 
waarin kinderen met Down gefotografeerd zijn. Daar hebben 
we zóveel reacties op gekregen. Moeders die zeiden: “Als ik dit 
had geweten, had ik me niet zoveel zorgen gemaakt.” Kijk, daar 
doen we het om. Niet om uit te dragen ‘Down is een feestje’ 
maar om mensen bewust te maken wat het inhoudt, een kind 
met Down.’

Vijfde poging
Bertina: ‘Toen we Sieb aanmeldden bij een kinderdagverblijf 
of peuterspeelzaal, bleek dat dat niet normaal werd gevonden. 
Men ging ervan uit dat hij naar een medisch kinderdagverblijf 
zou moeten. Ik meldde dan dat hij geen medische problemen 
had. Bij de vijfde poging is het gelukt. Hetzelfde gebeurde met 
inschrijven op een reguliere school: de vijfde school zei ja. 
Maanden heb ik ervoor moeten strijden. Ze denken allemaal 
dat Sieb dom is en niets kan. Sieb is een vrolijke, lieve jongen. Hij 
is sociaal, heeft veel vriendjes, speelt hockey, skiet en is goed in 
goocheltrucjes. Het is gewoon een leuke knul. Alleen: dat beeld, 
dat krijg ik er bij veel anderen niet in. Al tien jaar lang ben ik 
bezig mijn kind te verdedigen. Continu moet ik bewijzen dat 
mijn kind wél mee kan doen, er gewoon bij hoort.’

Linda: ‘De overheid heeft het in haar informatie over NIPT 
consequent over “lijden voorkomen”. Maar waar komt het lijden 
van een kind met Down vandaan? Het is geen ziekte, maar 
een genetische variatie. Mijn kind zal misschien later meer mijn 
bescherming nodig hebben, maar hij is tegelijk in zijn manier 
van denken heel onafhankelijk. Daar leren wij als ouders, maar 
ook zijn broers, steeds weer van. Samen met de stichting SDS, 
betrokken ouders en een sponsor die studenten steunde, 
organiseerden we het symposium ‘De Vervolmaakte mens’. 
Met gynaecologen, verloskundigen en echoscopisten hebben 
we een dag lang nagedacht over de impact van prenatale 
screening. En dat je bij een afwijkende uitslag juist de verhalen 
van andere ouders, ervaringsdeskundigen nodig hebt.’

Niet verplicht
Bertina: ‘Het verbaast me in de 
voorlichting dat kinderen met 
downsyndroom een risico zouden zijn. 
Dat er sprake is van ernstig leed. Dat het 
kind met Down gemedicaliseerd wordt. 
Ik zou ook tegen moeders willen zeggen: 
realiseer je dat je, als je zwanger bent, niet 
verplicht bent om aan welk onderzoek 
dan ook mee te doen. Je kunt zelf kiezen 
in welke week je controles (met echo of 
NIPT) zou willen. 

Negatieve visies en ervaringen van 
professionals zelf kunnen zwangeren 
bang maken. Voor elk kind moet 
gelijkwaardige behandeling mogelijk zijn. 
En ook als er sprake is van een ernstige 
levensbedreigende beperking, dan nog 
kan de steun erop gericht zijn het kind 
geboren te laten worden. Dan kunnen 
ouders hun kind verzorgen en op hun 
manier afscheid nemen en rouwen 
om het overlijden in plaats dat ze zich 
schuldig voelen na abortus.’ 

Linda: ‘Ik zou willen dat men zich er meer 
bewust van wordt dat economisch succes 
en het najagen van luxe uiteindelijk 
geen geluk brengen. Ik hoop dat hier 
meer ogen voor opengaan. En ik hoop 
dat er meer mogelijkheden komen om 
de unieke talenten van kinderen zoals 
Lukas - troosten bijvoorbeeld -  in te 
zetten. Wie weet wat hij kan betekenen 
in de zorg. Laat hem helpen bij oude of 
dementerende mensen. Lukas kan rust 
en troost brengen!’

Noot:
1.  De Upside van Down!, 
uitgeverij Het Spectrum.

Interview

‘Lukas kan rust en 
troost brengen’

Wat is NIPT? 
Bij de NIPT (Niet Invasieve Prenatale 
Test) wordt het bloed van de 
moeder gebruikt om te testen of 
het ongeboren kind mogelijk down-, 
edwards- of patausyndroom heeft. 
De NIPT wordt sinds 1 april aan alle 
zwangere vrouwen aangeboden. De 
voorlichting - of counseling - rond NIPT 
staat nog in de kinderschoenen. Voor 
meer informatie:
https://npvzorg.nl/thema/nipt/

Bertine met haar zoons 
Sieb (r) en Arie.
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Ali van Dijk

Het kloppend hart 
van de NPV  
20 jaar Consultatiepunt

Graag neem ik u tijdens deze Week van het Leven mee naar het moment waarop het 
kloppend hart van de NPV tot leven kwam. In de herfst van 1997 werd het startsein 
gegeven voor een nieuwe vorm van dienstverlening: een 24/7 telefoonlijn, het 
NPV-Consultatiepunt. Twintig jaar later blijkt deze dienstverlening nog steeds 
bestaansrecht te hebben. In totaal hebben ruim 2.500 mensen bij het NPV-
Consultatiepunt een luisterend oor gevonden. Onder hen de ouders van Koen. 

‘Onze Koen werd als een gezonde baby geboren. Maar na een aantal maanden kwamen er zorgen: hij ging 
wat ontwikkeling betreft niet vooruit. Ons jongetje belandde in een medische molen, waaruit de volgende 
diagnose kwam: een lysosomale stofwisselingsziekte, een zeer zeldzame ziekte die zich manifesteert in de 
hersenen. Zijn hersenen werden alsmaar zieker. We verzorgden Koen thuis met hulp van de huisarts, kinderarts, 
en kinderverpleegkundige. Steeds verder ging hij achteruit. Omdat de slikfunctie uiteindelijk weg was, kreeg hij 
een PEG-sonde (een voedingssonde via de buikwand rechtstreeks in de maag). De epilepsie die hij ontwikkelde, 
verergerde en het verdragen van prikkels werd steeds moeilijker. We kwamen voor moeilijke vragen van de 
kinderarts te staan: welke behandelingen waren er al of niet mogelijk? Wat wilden wij wel, wat niet? Voor ons 
was heel belangrijk - en dat besef groeide - dat alles erop gericht werd om het voor Koen comfortabel te 
maken. Op verschillende beslismomenten hebben wij de NPV benaderd om mee te denken. We waren heel 
blij met de steun. Uiteindelijk is onze Koen op 3-jarige leeftijd overleden, een moeilijk moment en een zware 
tijd, waarin we veel steun ontvingen van onze Heer. Nu, jaren later, zijn wij een gezegend gezin met gezonde 
kinderen. We willen klaarstaan voor andere kinderen die pleegzorg nodig hebben.’ 

Interview

‘Helpen gedachten te ordenen’
Het NPV-Consultatiepunt dankt zijn bestaan mede aan de inzet van professionele 
vrijwilligers. Jacobine Bremmer is al veel jaren betrokken. Janneke Koningswoud 
draait mee vanaf het allereerste moment. 

Jacobine Bremmer-de Landmeter, verpleegkundige, 
vanaf 2010 vrijwilliger voor het NPV-Consultatiepunt
Wat motiveert je? 
Mensen helpen en de weg wijzen in voor hen vaak 
onbekende, moeilijke en emotionele wegen. Door 
juiste informatie kan voorkomen worden dat later 
onvrede blijft bestaan. 

Wat raakt jou?
De telefoontjes over het stoppen van de beademing 
bij een kindje. Het gevecht dat ouders doormaken 
omdat ze hun kindje niet willen/kunnen missen, is heel 
aangrijpend. Dat gevecht zie je vaker, als mensen een 
geliefde moeten loslaten. Als je benoemt dat zulke 
diepingrijpende beslissingen moeilijk mógen zijn, kan 
dat al opluchting geven. Erg waardevol om dan door 
te kunnen geven dat er altijd Iemand boven staat 
Die regeert. Door alle mogelijkheden komen er ook 
steeds meer vragen op medisch-ethisch vlak. Er zijn 
telefoongesprekken die voorkomen hadden kunnen 
worden door een goede communicatie tussen 
medici en de hulpvrager/familie onderling. Fijn om 
dan vragen mee te kunnen geven om van de arts 
duidelijkheid te krijgen. 

Wat wil je vooral bijdragen?
Helpen gedachten te ordenen zodat mensen zelf het 
juiste perspectief gaan zien, zo ook  rust in de ‘chaos’ 
aanbrengen. En vooral een luisterend oor bieden. 

Janneke Koningswoud-ten Hove, verpleegkundige 
en algemeen directeur van Hospice Calando, vanaf 
1997 vrijwilliger voor het NPV-Consultatiepunt
Welke ontwikkelingen zie je in deze 20 jaar? 
In het begin was er angst voor euthanasie. De 
euthanasiewet (2002) zorgde voor onrust. Staken van 
zinloze behandelingen was aanleiding om de NPV te 
benaderen. Dat vereiste doorvragen, de beller was 
erg wantrouwend, wat de communicatie met de 
behandelaars bemoeilijkte. Meestal bleek op goede 
gronden een beslissing genomen, soms speelden 
andere normen inzake kwaliteit van leven een rol. 
Bellers zijn nu beter geïnformeerd. Toch blijft er soms 
wantrouwen.. Onrust ontstaat als er geen informatie 
wordt uitgewisseld. Door internet zijn mensen goed 
op de hoogte van hun ziekte. De meerwaarde van het 
NPV-Consultatiepunt is dat je vanuit Bijbels oogpunt 
over andere dimensies kunt doorpraten.

Wat valt je op?
Bellers denken vaak dat zij behandelbeslissingen 
moeten nemen. De arts is wettelijk verplicht om 
de patiënt/naasten te informeren en eventuele 
alternatieven te benoemen, maar neemt uiteindelijk in 
afstemming met de betrokkenen de eindbeslissing. 
De wetenschap dat niet de arts, de patiënt/familie 
of de NPV gaat over het levenseinde maar dat God 
regeert, helpt de beller vaak verder. 

Wat raakt jou?
Als men moeilijk kan accepteren dat we als 
mensen begrensd zijn en kansloze behandelingen 
eisen, is dat voor mij een spanningsveld. Niet het 
leven is het belangrijkste maar de Schepper van 
het leven. Ik ben blij te kunnen wijzen op de NPV-
Levenswensverklaring, die ook ruimte biedt voor 
het staken van zinloze behandelingen. 

Wat wil je vooral bijdragen?
Geen oplossing aanreiken maar mensen helpen de 
juiste vragen te stellen. Het mooist is het als de beller 
tijdens het gesprek zelf het antwoord ontdekt. Ook de 
zin van het lijden mag aan de orde komen.

Medewerkers en vrijwilligers 

van het NPV-Consultatiepunt 

bij de oprichting in 1997.
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Papier is papier, zou je denken. Maar de 
ene drukker is de andere niet. Drukkerij 
Zalsman, waar ook deze ZORG het licht 
zag, biedt een (werk)plek aan mensen die 
bijvoorbeeld vanwege een beperking wat 
moeilijker aan de slag komen. Daarnaast 
probeert men de medewerkers fit te 
houden (fietsen achter je bureau, het 
kan!) en de CO2-uitstoot te compenseren 
(door het autogebruik af te remmen). Een 
kijkje in de keuken van een inspirerend 
bedrijf. 

Bepaald geen alledaagse entree. Via het restaurant 
van IMpact in Kampen, waar mensen met en 
zonder arbeidsbeperking worden begeleid, kom je 
binnen bij drukkerij Zalsman. Daar zit een filosofie 
achter: de bedrijven in dit verzamelgebouw werken 
allemaal met mensen die ‘een afstand hebben tot 
de arbeidsmarkt’. Ze maken gebruik van elkaars 
diensten en faciliteiten, zonder dat er een zichtbare 
scheiding is tussen reguliere medewerkers en hun 
collega’s die toevallig wat buiten de lijntjes kleuren.
De werkvloer is zoals je die bij een drukkerij verwacht: 
persen (zoals de indrukwekkende Heidelberg), 
lamineer-, en snijmachines en natuurlijk stapels 
papier.In zijn bescheiden kantoortje, waar een oude 
Woodstock-typemachine de herinnering aan lang 
vervlogen tijden levend houdt, laat directeur Gerwin 
de Vries een presentatie zien die hij eerder dit jaar 
hield op Nyenrode. Hij mocht er uiteenzetten hoe 

Zalsman (een familiebedrijf dat in 1857 werd opgericht) 
vorm geeft aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO). 

Ook bij regen
De manier van werken heeft de nodige aandacht 
getrokken: in 2011 kreeg Zalsman de MVO-prijs voor 
de regio Zwolle en het afgelopen jaar mocht men 
zich tooien met het predicaat ‘Vitaalste bedrijf van 
Nederland.’ In die vitaliteit wordt dan ook veel energie 
gestoken: coaches begeleiden het personeel op 
het gebied van gezondheid, er is een project met 
(elektrische) fietsen waar enthousiast gebruik van 
wordt gemaakt. Een uitschieter legt dagelijks de 
afstand Steenwijk – Zwolle (30 km) fietsend af.  
Jawel, óók bij regen. 

‘Hier kan ik lekker naar 
muziek luisteren’
Als papierverwerkend bedrijf ben je natuurlijk een 
behoorlijke vervuiler, erkent Gerwin de Vries ruiterlijk. 
Maar daar kun je wat tegenover zetten. ‘We hebben 
een soort carpoolproject waarmee we niet alleen 
besparen op kilometers, maar ook op auto’s zelf. En 
we planten bomen op Sumatra en Java.’

Statushouders
Zoals gezegd: Zalsman biedt kwetsbare  
medemensen een plek. Wajongers, ex-gedetineerden, 
arbeidskrachten die werken vanuit de Wet sociale 
werkvoorziening. En statushouders. ‘Maar niet twee 

uit hetzelfde land’, voegt Gerwin er ter verduidelijking aan toe. 
‘Want dan gaan we Arabisch praten of zo, en het is juist de 
bedoeling dat ze hier ook Nederlands leren!’ Wat hun (arbeids)
verleden ook is, de nadruk ligt op de kracht van de mensen. 
‘Ze zijn hier niet omdat ze elders niet kunnen werken.’ 

Minder stressvol
In een grote hal liggen kalenderbladen te wachten op 
verdere verwerking. Een vrouw worstelt met 12 enorme vellen 
papier. Begeleider Gerrie Jacobs doet geduldig voor hoe je 
er handmatig een ringetje doorheen haalt. Even verderop is 
Bram bezig, die hier via een uitzendbureau aan de slag is. 
Ook hij voorziet de kalenders van een ringbandje, maar dan 
machinaal. ‘Het is mijn tweede week weer hier en ik heb 
het prima naar mijn zin. Ik kan lekker naar muziek luisteren. 
Hiervoor werkte ik in de horeca, dat was een stuk stressvoller.’ 
De vrouw van de grote kalender meldt dat ze er ééntje klaar 
heeft. Helaas, ze heeft een paar maanden laten liggen. Gerrie 
merkt droogjes op: ‘Je hebt de mooiste tijd van het jaar 
overgeslagen!’
Opzichter Gerrit Knul was ooit leidinggevende bij een sociale 
werkplaats. De vaardigheden die hij toen heeft geleerd komen 
hem nu goed van pas. Hij wijst naar een jongen bij een van 
de persen. ‘Johan heeft zichzelf via IMpact opgewerkt en is 
nu aan de slag in de drukkerij.’ Een oudere werknemer staat 
naast hem. Dat is Wichert, inmiddels met de vut, maar een dag 
in de week komt hij naar de zaak om Johan verder op weg te 
helpen. 

Twee kanten
Voor Gerwin de Vries is maatschappelijk verantwoord 
ondernemen vanzelfsprekend. Het feit dat hij kwetsbare 
mensen een kans wil geven is een logisch gevolg van zijn 
christen-zijn. ‘Je moet er geduld voor hebben, en daar groei 

Bij Zalsman 

Gerwin de Vries: ‘De nadruk ligt op de kracht van de mensen.’

lijntjes kleuren

Drukkerij biedt een werkplek voor kwetsbare medemensen

 mag je buiten de 

je ook in.’ Het mooie van dit concept is dat 
het naar twee kanten werkt. ‘Mensen met 
een beperking kunnen zich hier ontwikkelen 
op het technische vlak. En bij de reguliere 
werknemers geldt dat voor de sociale kant.’
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Arianne Diepeveen

Een Hollands bakkie met alles erop 
en eraan. En een Eritrees koffieritueel, 
waar alle tijd van de wereld aan 
wordt besteed. De NPV-Thuishulp op 
Schouwen-Duiveland heeft een nieuwe 
doelgroep gevonden die goed past bij 
het hulpaanbod van de vrijwilligers. De 
afdeling biedt vluchtelingen een warm 
welkom – en wordt ook zelf gastvrij 
onthaald. 

In de dorpskernen van het Zeeuwse eiland zijn de 
afgelopen jaren verschillende vluchtelingengezinnen 
neergestreken. VluchtelingenWerk Nederland 
klopte aan bij de plaatselijke NPV-Thuishulp: 
wilden zij iets betekenen voor deze gezinnen? 
Coördinatoren Els Lodder en Marja de Wit gingen 
de uitdaging graag aan. Maar hoe pak je dat aan? 
‘We besloten een project op te zetten met het doel 
om bij deze mensen koffie te gaan drinken; een 
mooie aanleiding om het gesprek te openen over 
Nederlandse gewoonten en gebruiken.’

Gewapend met een mand met koffie, kopjes, 
koekjes enzovoorts stonden ze onder meer op 
de stoep bij meneer Hebermadin, uit Eritrea. Na 
twee jaar in Nederland in een AZC te hebben 
gewoond, heeft hij nu een woning in Oosterland. 
Vrijwilligster Helma bood spontaan haar diensten 
aan als taalmaatje en assisteert hem onder meer 
bij het lezen van de post. Inmiddels helpt ze ook zijn 
vrouw de eerste Nederlandse woordjes uitspreken. 
Zij kwam deze zomer met 6 kinderen vanuit een 
vluchtelingenkamp in Ethiopië naar Nederland 
zodat het gezin herenigd kon worden. 

Interview

Eritrese 
koffie
NPV-vrijwilligers en 
wederzijdse gastvrijheid

Ceremonie
De cultuurverandering is natuurlijk enorm. Maar de wil om nader met de ander 
kennis te maken was wederzijds. Want toen Els en Marja zich meldden met 
hun koffiemand, werden ze tot hun verrassing getrakteerd op een Eritrese 
koffieceremonie. Dat gaat als volgt: de koffie wordt in de huiskamer gezet, op een 
soort stoof met houtskooltjes wordt een vuurtje gemaakt waar de koffiebonen op 
gebrand worden. Onderdeel van het ritueel is dat je de bonen voorhoudt aan de 
gasten. Vervolgens wordt de koffie langdurig opgegoten en overgegoten, waardoor 
een stroperige vloeistof ontstaat. Voordat de koffie in kleine kopjes geserveerd kan 
worden, ben je wel een uurtje verder… 

Het begrip tijd is sowieso iets waarin het cultuurverschil tot uitdrukking komt. 
Gelukkig is buurvrouw Coby bereid de kinderen mee naar school te nemen; zij 
komen dan in ieder geval op tijd.

En dan zijn er natuurlijk nog tal van praktische zaken waarbij je je als NPV-
vrijwilliger nuttig kunt maken. Jantine en Hannie bieden vooral hulp bij praktische 
vragen over de werking van de afzuigkap, de vaatwasmachine. En ze leggen uit 
dat je de verwarmingsthermostaat ’s nachts laag zet.

Bijbelse opdracht
 ‘Als je leden van het gezin Hebermadin op het dorp tegenkomt, herkennen ze ons 
en reageren ze leuk en spontaan’, zeggen Jantine en Hannie. Wat hen inspireert 
om dit te doen? Heel simpel: de Bijbelse opdracht om de vreemdeling hulp te 
bieden. Op dat punt is er trouwens herkenning van beide kanten: het gezin hoort bij 
de Eritrees-Orthodoxe Kerk en steekt het christen-zijn niet onder stoelen of banken. 
In de woonkamer hangt een schilderij met plaatjes van Bijbelheiligen in de bekende 
orthodoxe stijl. De afbeeldingen reiken meteen handvatten aan voor contact over 
de Bijbel.

Els en Marja zijn erg enthousiast over deze vorm van hulp. ‘Het is een mooie taak 
om als NPV-vrijwilliger iets te doen voor vluchtelingen. Het vraagt flexibiliteit én 
duidelijkheid, creativiteit en maatwerk. En je moet het vermogen hebben om dingen 
los te laten als je plannen anders uitpakken.’
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nodig heb, wat goed voor mij is. Mijn identiteit 
ligt in Hem, niet in het krijgen van kinderen. 
De zegen van God is voor ons allemaal gelijk, 
voor gezinnen is die niet groter, en voor 
mensen zonder kinderen is die niet kleiner.’ 
Paul en Mirjam besluiten om niet verder te 
gaan in het medische traject. ‘We wijzen de 
medische mogelijkheden niet af, maar voor 
ons was het niet goed. Na een heel intensief 
jaar gaf die beslissing zoveel vrede en rust, 
dat we dachten: “waarom hebben we dat niet 
eerder gedaan?”.’

Zo blij!
Nu, twee jaar later, gaat het goed met Paul 
en Mirjam. ‘We zijn zo blij met ons leven, 
dat hadden we een paar jaar geleden nooit 
kunnen denken. Het traject dat we hebben 
afgelegd hadden we nodig om ons dichter 
bij God te brengen. We hebben God zelf 
gekregen, dat is zó kostbaar en waardevol! 
Al het andere verbleekt daarbij. Ik kan 
nu ook echt genieten van een kindje van 
iemand anders op mijn arm en het daarna 
weer teruggeven aan de ouders en denken: 
God geeft andere zegeningen in mijn 
leven. Daarom zien we de toekomst met 
veel vreugde tegemoet. God werkt door 
onze zwakheden heen. En door wat wij 
meegemaakt hebben, kunnen we anderen 
helpen en tot zegen zijn.’ 

Tineke van der Zwaag

Paul en Mirjam* kunnen geen kinderen 
krijgen. Een intensief jaar van 
onderzoeken, vragen en twijfels ligt 
achter hen. ‘Het traject dat we hebben 
afgelegd hadden we nodig om ons 
dichter bij God te brengen. We zijn nu 
blij met ons leven. Dat hadden we een 
paar jaar geleden nooit kunnen denken.’

‘We hadden een kinderwens, maar toen er geen 
zwangerschap kwam, maakten we ons daar niet direct 
zorgen om’, vertelt Mirjam. ‘Na een jaar gingen we er toch 
meer op letten. Elke keer dat ik weer ongesteld werd, was 
de teleurstelling groot. Omdat je er zoveel mee bezig bent 
en hoopt zwanger te worden, ging dat ons leven echt 
beheersen.’ Paul en Mirjam gaan naar de huisarts, in de hoop 
te ontdekken waarom het niet lukt om zwanger te worden. 
‘We werden doorverwezen naar Nijmegen, bezochten een 
voorlichtingsdag. Daarna volgden gesprekken met diverse 
specialisten, waarna we besloten om eerst de makkelijke 
onderzoeken te doen.’

In die periode vertellen Paul en Mirjam aan familie en 
vrienden over hun problemen om zwanger te worden. ‘Het 
vergde te veel van ons om het voor ons te houden. We 
wilden het graag met hen delen, ook om pijnlijke situaties 
en vragen te voorkomen. Dat was ook moeilijk, want als 
je jouw verdriet deelt, belast je daar andere mensen ook 
mee. Je ziet het verdriet bij anderen. Tegelijk werkt het ook 
heel verbindend om je zorgen en kwetsbaarheid te delen. 
Misschien zijn we dat wel verleerd.’

Geestelijke strijd
Na drie maanden wordt duidelijk dat de kans op een 
zwangerschap erg klein is. ‘Op dat moment zakt de grond 
onder je voeten weg. Als je na zo’n intensief traject hoort 
dat je waarschijnlijk niet zwanger wordt, is dat heel heftig.’ 
Samen bezinnen ze zich op de vraag wat ze moeten doen. 
‘Dat is een proces geweest dat een jaar heeft geduurd. Wat 
is goed voor ons en wat is Gods wil? Een medisch traject 
ingaan is heel intensief. Procentueel was de kans zo klein dat 

het zou lukken. Maar stel dat het toch 
lukt? We werden echt heen en weer 
geslingerd. Dan zaten we ’s avonds 
op de bank en zeiden we “we gaan 
het doen”, maar de dag erna sloeg de 
twijfel weer toe. Het was voor ons ook 
echt een geestelijke strijd. Ik ben heel 
verbitterd geweest. Voor mij bestond 
God gewoon even niet.’ 

‘We hadden dit 
traject nodig om 
ons dichter bij 
God te brengen’
Een bijzondere ervaring van Mirjam 
heeft een belangrijke rol gespeeld 
in het maken van een keuze. ‘Op de 
middelbare school had ik met een 
docent veel over God gesproken. Ik heb 
jaren gebeden of ik die man nog een 
keer mocht ontmoeten. Op een dag liep 
ik met een vriendin in het bos en we 
waren best teleurgesteld dat het in ons 
leven niet ging zoals we wilden. En daar 
kwam ik die docent tegen! We spraken 
elkaar maar kort, maar op dat moment 
besefte ik: God weet precies wat ik 

Gezegend, ook 
zonder kinderen
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Interview

Tips van Paul en Mirjam:
   Vind je vreugde in God. Kinderen zijn een 

zegen, maar je bent ook gezegend zonder 
kinderen. Kijk naar alle zegeningen in je 
leven.

   Wat voor ons de beste keuze was, kan 
voor een ander heel anders liggen. Ieder 
kinderloos echtpaar beleeft het op een 
andere manier en dat mag ook. Respecteer 
elkaar daarin.

   Verlies elkaar niet uit het oog en blijf met 
elkaar praten. Als wij dat niet hadden 
gedaan, waren we denk ik niet meer bij 
elkaar geweest.

   Het heeft ons heel erg geholpen om open 
te zijn en met anderen te praten over onze 
kinderloosheid. Als je open durft te zijn, 
doe het dan ook.

   Houd zelf de regie, want voor je het weet, 
verlies je jezelf in de medische molen.

   Onderzoek de verschillende opties. 
Zo krijg je later ook geen spijt van 
mogelijkheden waar je niet naar hebt 
gekeken.

*Paul en Mirjam zijn niet hun echte namen.

Vragen over hulp bij zwanger worden?

De NPV organiseert toerustingsbijeenkomsten over zwanger 
worden en omgaan met (on)vruchtbaarheid. Ook in 2018 
worden er weer bijeenkomsten gehouden. Kijk voor data en 
meer informatie op www.npvzorg.nl/zwangerworden.

De NPV-Advieslijn is bereikbaar voor vragen en advies over 
hulp bij zwanger worden. Bel (0318)54 78 88 of neem 
contact met ons op via www.npvzorg.nl/advieslijn. 
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Hoe meer leden, hoe meer de NPV kan betekenen 
voor kwetsbaar leven. Helpt u de NPV in politiek en 
samenleving meer stem te geven?

Voor elk nieuw lid ontvangt u een cadeaubon  
van Brownies & downieS t.w.v. € 5,00
te besteden in elke Brownies & downieS in 
Nederland.

U steunt daarmee tegelijk de restaurants van deze 
keten, waar mensen met een beperking 
een werkplek wordt geboden.

U kunt het aanmeldformulier aanvragen via 
ledenadministratie@npvzorg.nl of (0318) 54 78 88. 
Potentiële leden kunt u ook attenderen op
www.npvzorg.nl/ledenwerfactie.

Waarom lid worden van de NPV?

U versterkt daarmee het geluid dat:
  elk mens waardevol is
 embryo’s geen gebruiksmateriaal zijn
  aanpak van eenzaamheid onze gezamenlijke 
zorg is

 mensen met een beperking welkom moeten   
 blijven

Voor 1 januari 2018 de meeste leden geworven?
Dan gaat er een dinerbon ter waarde van € 100,00 
uw kant op! 

Goed om te weten: aan het NPV-lidmaatschap 
zijn diverse aantrekkelijke voordelen verbonden. 
U vindt ze op www.npvzorg/ledenvoordeel.

Elk mens mag er zijn
Werf ook een nieuw lid voor de NPV!

Ontvang een bon t.w.v. 5 euro vanBrownies & downieS

Pauze, door Atie Peet-Vreman, is 
uitgegeven ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van Hospice Kuria. 
Atie Peet werkt daar als geestelijk 
verzorger. Het dagboekje, dat voor 12 
weken en nog wat feestdagen een korte 
overdenking bevat, is vooral gericht 
op mensen die ernstig ziek zijn en in 
hun laatste levensfase zijn gekomen. 
Maar het is zeker aan te bevelen voor 
bijvoorbeeld ouderen in het algemeen. 

Het nodigt uit om even stil te staan en tijd te nemen 
voor de grote vragen. Je merkt dat Atie Peet 
gewend is met mensen uit verschillende christelijke 
tradities te spreken. Ze speelt in op deze verschillen, 
om dan zelf steeds een orthodoxe lijn van hoop, 
troost en verwachting te kiezen. Het overlijden 
komt veel aan bod, maar steeds vanuit een grotere 
toekomstverwachting: voor wie in Jezus gelooft, 
eindigt het leven niet in de dood. Het beste ligt nog 
in het verschiet! Het dagboekje is mooi uitgevoerd, 
met prachtige foto’s en met liederen en gedichten 
uit een breed palet van bronnen. 

Vergeetachtig
Een heel ander boek werd gemaakt door Hadewey 
Buitenwerf. Dwalen door verhalen is gericht op 
mensen die vergeetachtig worden. (Dat staat ook 
prominent achterop – over de vraag of je dat zo 
moet benoemen is ongetwijfeld nagedacht). Fijn dat 
er de laatste tijd verschillende boeken voor deze 
doelgroep zijn uitgegeven. Dan hoef je niet naar 
de kinderbijbel te grijpen. Dwalen door verhalen is 
een boek met 20 prachtige platen, begeleid door 
een Bijbeltekst en een vraag die opening geeft tot 
een gesprek. Die vragen helpen om de Bijbeltekst 
naar het ‘nu’ te halen. Soms gaan ze meer in op de 
betekenis, soms juist op een heel praktisch aspect: 
‘Houdt u van lekker eten?’ De grote letter maakt 
het boek prettig leesbaar voor ouderen. Maar het 
is vooral een boek om sámen door te nemen, als 
kind of als vrijwilliger samen met een oudere. En 
maak dan vooral bewust de keuze of u de hele 
tekst gebruikt of alleen een gedeelte. De schrijver 
kiest vanwege de eenvoudige taal voor de teksten 
uit de Bijbel in Gewone Taal, maar voor wie aan 
een andere vertaling gewend is kan het raadzaam 
zijn om aan te sluiten bij die vertrouwde woorden. 
Ik hoop dat veel mensen dit mooie boek gaan 
gebruiken om met ouderen in gesprek te gaan.

Hoop en troost in 
(dag)boeken voor 
de laatste fase

Meet & Greet - welkom!
Altijd al een bezoek willen brengen aan het NPV-kantoor in Veenendaal? Op dinsdag 23 januari bent u 
van harte welkom om rond 12.30 uur aan te schuiven bij de lunch. Een mooie gelegenheid om kennis te 
maken met de medewerkers. Na de lunch – die voor u uiteraard gratis is – geven we een rondleiding 
door het gebouw. Vanaf 13.30 uur kunt u uw weg vervolgen. 

Voor dit lunchbezoek kunt u zich aanmelden via (0318) 54 78 88 of secretariaat@npvzorg.nl. Geeft 
u daarbij ook aan of u interesse heeft voor een bepaald onderwerp? Er is ruimte voor maximaal 10 
personen, dus wees er snel bij!

Freek van Holten

Pauze door Atie Peet-Vreman, Buijten en Schipperheijn, € 14,95.
Dwalen door verhalen door Hadewey Buitenwerf, Nederlands Bijbelgenootschap, € 14,95.
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Het leven is een gave 
van de Schepper zelf

Dat leven is kostbaar; 
van het prille begin 

tot aan het einde

‘Continu moet ik bewijzen dat 
mijn kind wél mee kan doen’.

Bertina, moeder van Sieb


