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Hoge roeping
Christen-zijn betekent een leven met God, 
een leven ook in gemeenschap met elkaar. 
Die gemeenschap krijgt bij uitstek gestalte 
in de kerkelijke gemeente. Hier kunnen 
gezamenlijk de moeiten, de aanvechtingen 
en de vreugden worden gedeeld. 

Het klassieke Avondmaalsformulier spreekt over ‘één meel 
en één brood, één wijn en drank’. Dit symboliseert de een-
heid van Gods kinderen. Juist in onze sterk geïndividualiseerde  
tijd mogen we deze woorden wel extra op ons laten 
inwerken. We kunnen niet in ons eentje christen zijn, we 
zijn elkaars leden. Dat brengt Paulus scherp naar voren 
in 1 Korinthe 11. In de gemeente van Korinthe werd het Avond-
maal onteerd doordat de rijkeren het door hen meegebrachte 
eten en drinken al op hadden, voordat de armeren aanwezig 
waren. De een was volgegeten en -gedronken en de ander 
zat met een lege maag en droge keel. Dat noemt Paulus 
‘onwaardig eten en drinken’. Dat wil zeggen dat op 
onwaardige wijze, op liefdeloze wijze het Avondmaal 
werd gevierd. Sommige gelovigen wilden wel de gemeen-
schap met Christus ontvangen, maar voor de gemeenschap 
met elkaar had men geen belangstelling. God neemt deze 
vorm van nalatigheid hoogst serieus! (Zie vers 30).

Omzien naar elkaar is een Bijbelse opdracht. Zeker 
in de kerk zou geen eenzaamheid mogen voorkomen. 
Toch is daarvan geregeld sprake. Eenzaamheid is ook 
een complex maatschappelijk probleem. Mensen die zich 
niet gezien weten, blijken zich zomaar overbodig te voelen. 
De NPV wil daarom de strijd aangaan tegen eenzaamheid, 
in de kerk én in de samenleving. Dat doen we met behulp 
van vrijwilligers, ondernemers en kerken. U leest daarover 
in dit nummer.

Het tegengaan van eenzaamheid is een verantwoordelijk-
heid voor ons allemaal. Luther schrijft indringend dat het 
ene gemeentelid voor de ander een Christus moet zijn, 
door naar elkaar om te zien en voor elkaar te bidden. 
Een roeping van Hogerhand.

Diederik van Dijk

Hij is niet het type dat in de wachtkamer 
of bij een bushalte op zijn telefoon staat 
te kijken. Maar ook niet iemand die altijd 
en met iedereen een praatje aanknoopt. 
Wel probeert hij een onverwacht moment 
of een speciale gebeurtenis aan te grijpen 
om contact met mensen te maken. 
Bijvoorbeeld de Week tegen Eenzaamheid: 
een uitgelezen kans om extra aandacht te 
geven aan mensen die het gevoel hebben 
er alleen voor te staan. In gesprek met Arie 
Ouwerkerk, directeur van Coalitie Erbij.

‘Eenzaamheid is een complex thema’, benadrukt 
Ouwerkerk. ‘Het is ontzettend moeilijk om er daadwerkelijk 
iets aan te doen, het is vaak verweven met andere problemen.  
Het gaat niet om de hoeveelheid contacten, maar vooral om 
de kwaliteit van deze contacten.’

In de knel
Recent bracht het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar 
buiten dat de eenzaamheid in ons land niet substantieel 
toeneemt. ‘Eenzaamheid bij ouderen is inderdaad iets 
afgenomen, maar er zijn ook steeds meer ouderen. 
Absoluut stijgt het aantal eenzame ouderen dus wel. 
Je ziet ook dat de toenemende focus op eigen regie en 
autonomie veel mensen in de knel brengt. Mensen wonen 
langer zelfstandig thuis, maar zijn soms helemaal niet in 
staat om hun leven zo in te richten dat ze voldoende 
aanspraak hebben. Ook bij jongeren speelt het probleem 
van eenzaamheid. Op sociale media lijkt het alsof het met 
iedereen goed gaat en iedereen dik in de vrienden zit. 
Velen kunnen hier niet doorheen prikken.’

De samenleving wordt steeds individualistischer, 
sociale verbanden zijn veel minder sterk. ‘Dat is prettig 
voor mensen die zich niet thuis voelden in deze traditionele 
sociale structuren. Aan de andere kant heeft het grote 
gevolgen voor de onderlinge relaties en de sociale bindingen 
in de samenleving’, aldus Ouwerkerk. ‘Ik ben van mening 
dat de toename van zingevingsvraagstukken en het gevoel 
‘tekort te schieten’ voor een groot deel verband houden 
met onze welvaart en met de secularisatie. Mensen zijn 
minder sterk op elkaar betrokken.’ 

‘Het is ook niet ondenkbaar dat eenzaamheid gevoelens 
van voltooid leven kan versterken’, vermoedt Ouwerkerk. 
‘Ik ben daarom blij met het Zilveren Pact - Waardig ouder 
worden. Het is belangrijk om te kijken naar oorzaken die 

ten grondslag kunnen liggen aan 
het gevoel van voltooid leven én die te 
beïnvloeden zijn. Het is erg als mensen 
‘afhaken’ omdat zij het gevoel hebben 
dat hun leven niet meer zinvol is, omdat 
zij niet meer van betekenis denken 
te kunnen zijn.’

Zwakste schakel
Een enorm cliché maar toch: het is 
belangrijk om tijd vrij te maken voor 
betekenisvolle contacten en deze niet 
te verwaarlozen. ‘Ook moeten we alert 
zijn op terugtrekgedrag van onszelf en 
anderen. Zeg tijdig: kom erbij.’ En wees 
bedacht op blinde vlekken. ‘Het is een 
misvatting te denken dat het organi-
seren van uitjes, koffieochtenden en 
buurtborrels mensen minder eenzaam 
maakt. Dat lukt alleen als opgedane 
contacten uitgroeien tot duurzame 
sociale relaties.’ Vanuit hulpbetoon 
gaan er ook dingen mis. Mensen 
kunnen - vaak onbedoeld - het gevoel 
krijgen als ‘patiënt’ of ‘zwakste schakel’ 
gezien te worden. ‘Mijn advies is simpel: 
Bedenk vooraf hoe iets overkomt.’

Halve smart
Er zijn nog de nodige uitdagingen 
voor de Coalitie Erbij. Ouwerkerk: 
‘Zo valt er nog veel winst te behalen 
bij het bespreekbaar maken van het 
onderwerp. Mensen vinden het moeilijk 
om te praten over gevoelens, maar 
niemands sociale relaties zijn perfect. 
Gedeelde smart is echt halve smart. 
Door gevoelens van eenzaamheid 
bespreekbaar te maken, wordt een 
deel van de pijn al weggenomen. 
Het verbindt.’

‘ Gedeelde smart 
is halve smart’

Coalitie Erbij is een samenwerkings

verband van maatschappelijke  

organisaties, waaronder de NPV, die 

eenzaamheid proberen te bestrijden. 

De Week tegen Eenzaamheid, van  

27 september tot 6 oktober, is een  

initiatief van deze coalitie.

Interview
Charlotte 

Ariese-van Putten
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De NPV lanceert deze maand, 
aanhakend bij de Week tegen 
Eenzaamheid, een campagne 
waarbij we in het achterhoofd 
hebben dat waardig ouder worden 
ons een zorg is. Het werkboekje 
Schatzoeken zal daarbij 
centraal staan.

Weet je niet goed hoe je verbinding moet 
zoeken met anderen? Schatzoeken geeft 
hiervoor praktische handvatten en oefeningen. 
Doel van dit boekje is om zowel binnen als 
buiten de kerkelijke gemeente verbinding 
tussen mensen te bevorderen - ook tussen 
generaties - en zicht te krijgen op ieders 
gaven en talenten.

Hoe werkt het?
Schatzoeken is gratis aan te vragen voor 
iedereen die bereid is ‘de schat in de ander’ 
te zoeken. Je kunt zelf met het boekje aan 
de slag, maar ook als gezin, kerk, vereniging 
of NPV-afdeling. Kijk voor meer informatie 
over de campagne en mogelijkheden voor 
ondersteuning van je eventuele groepsactie 
op www.npvzorg.nl/campagne.

Peter Verwoert van Overwijk 
Koffiesystemen is een van de 
ondernemers die afgelopen 
jaar NPV-Ondernemer voor het 
leven zijn geworden. Hij maakt 
campagnes zoals deze mogelijk. 

Peter Verwoert:
‘Als ondernemers geloven wij dat 
ons succes ontstaat door te leven 
vanuit de tien geboden. Dit zorgt 
voor een samenleving waarin 
mensen niet voor zichzelf maar 
voor elkaar leven. Wij behande-
len anderen zoals zij graag 
behandeld willen worden.’ 

Grat is! 
Dankzij 

NPV-Ondernemers
voor het leven

‘  Op zondag voel  
ik me het meest  
eenzaam’

Eenzaamheid is voor niemand 
goed, ze kan zelfs schadelijk zijn 
voor je gezondheid. Elk mens is 
waardevol en door God gemaakt om 
in verbinding te leven met anderen. 
Een gebrek aan verbinding lijkt zelfs 
een reden te zijn dat mensen hun 
leven als ‘voltooid’ ervaren.

De kerk als eenzaamheidsvrije zone. Een droom? 
Of is dat in jouw kerk de praktijk en zeg je: ‘Bij 
ons wordt alles goed georganiseerd. We hebben 
bezoekdames en speciale middagen voor onze 
ouderen en als je (eenzaamheids)problemen hebt, 
is er een duidelijk aanspreekpersoon bij wie je 
terechtkunt.’

Een weduwnaar vertelt: ‘Op zondag voel ik  
me eigenlijk het meest eenzaam. Voorheen, 
toen mijn vrouw nog leefde, waren de momenten 
tussen de kerkdiensten heerlijk. Nu voel ik vooral 
dan de eenzaamheid. Iedereen gaat meteen na 
de kerkdienst - en misschien nog even een kort 
praatje - naar huis en heeft het daar gezellig met 
levenspartner of gezin. Ik ben niet zo’n prater en 
heb eigenlijk ook niet zo’n zin om ‘op de koffie 
te zitten’. Maar gezelschap om me heen, op 
een ongedwongen wijze onder de mensen 
zijn, dat mis ik dan.’ 

Alleen de kerk? 
Je denkt wellicht: eenzaamheid is toch overal, 
niet alleen in de kerk? Dat klopt. Christenen 
zijn ook geroepen om een licht te zijn in deze 
wereld. Tegelijk kan oog voor de ander hebben 
niet zonder omzien naar ‘het eigen huisgezin’. Je 
zou het kunnen vergelijken met de situatie dat 
iemand zijn eigen gezin verwaarloost en tegelijk 
veel energie steekt in het verzorgen van de buren. 
Hoe kan zo’n huishouden aanstekelijk werken 
voor de omgeving? Er is veel behoefte in de 
samenleving aan duurzame contacten. Niet alleen 
vanuit een georganiseerd verband, maar op een 
ongedwongen wijze leven in verbondenheid. Wat 
biedt de kerk dan een prachtige infrastructuur 
om, naar binnen en naar buiten, natuurlijke 
verbindingen tot stand te brengen! De een heeft 
daarbij talent gekregen om er vooral voor ‘het 
huisgezin’ te zijn, terwijl anderen goed zijn in het 
onderhouden van contacten met ‘buiten’. 

Vrijwilligers
Gelukkig zijn naast kerken vele 
vrijwilligers(organisaties) in Nederland actief 
richting kwetsbare mensen. Alleen al vanuit de 
NPV zetten 2.800 vrijwilligers zich dagelijks in voor 
anderen. Het is fijn als mensen, vaak ouderen, 
hierdoor regelmatig weer verbindingsmomenten 
kunnen ervaren. Soms door het bezoekje van een 
vrijwilliger en andere keren door activiteiten die in 
groepsverband worden georganiseerd.

Campagne Schatzoeken

Vraag het boekje aan via  
www.npvzorg.nl/schatzoeken  

of (0318) 54 78 88.

www.cafesalento.nl

Ook NPV-Ondernemer 
voor het leven worden?

Wilt u concrete campagnes 
steunen die een positief geluid 
voor het leven terugbrengen  
in Nederland? Voor een bedrag  
vanaf € 1.000 per jaar 
kunt u deelnemen aan ons 
ondernemersnetwerk. 

Kijk voor meer informatie op 
www.npvzorg.nl/ondernemers
of neem contact op met 
Eline Borgdorff via 
efborgdorff@npvzorg.nl 
Bellen kan naar (0318) 54 78 88.

Eline Borgdorff-de Groot
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 ‘Ik heb soms 
  een scheutje
  adrenaline  
  nodig’

Diederik van Dijk (1971) 
is sinds 1 april dit jaar de nieuwe NPV-directeur. 
Daarnaast zit hij voor de SGP in de Eerste Kamer. 
Met vrouw - jeugdliefde Jacqueline - en vijf 
kinderen woont hij in Benthuizen. 
Een nadere kennismaking.

Hoe zou je jezelf typeren?
‘Ik vind het leuk om met heel verschillende mensen om 
te gaan. Je bereikt de mooiste resultaten als je ieders 
persoonlijke capaciteiten weet te benutten. En als ik een 
keer te uitgesproken ben, heb ik wijze personeelsleden  
naar wie ik goed luister!’

Krijgen we een andere NPV dan onder je voorganger, 
Esmé Wiegman? En zo ja, in welk opzicht?
‘Esmé heeft zich op een frisse manier ingezet voor de NPV. 
Daardoor staat de NPV bij zowel de mensen in het land 
als bij de beleidsmakers stevig op de kaart. En ze heeft 
een geoliede organisatie nagelaten. Dat moet ik verder 
uitbouwen en daarbij zal ik mijn eigen accenten plaatsen. 
Maar ik ben niet zo van de revolutionaire veranderingen.’

Wat zijn wat jou betreft speerpunten?
  ‘Ik wil af van de eenzijdige discussie over ‘voltooid leven’ 

waar de dood volop wordt gepromoot.  
Wetenschappers willen embryo’s gaan kweken voor 
onderzoek en veranderingen aanbrengen in prille 
embryo’s. Ook in dit debat wil ik me laten horen en 
coalities zoeken, ook met seculieren.

  Het verminderen van eenzaamheid. Veel mensen weten 
zich niet gezien en voelen zich daardoor overbodig.

  Het optimaal faciliteren van al het werk dat door 
duizenden NPV-vrijwilligers wordt gedaan. De NPV 
spreekt niet alleen mooie woorden, maar biedt ook  
een helpende hand. Handen vouwen en handen uit  
de mouwen.’

Waar moest je het meest aan wennen toen je hier aantrad?
‘De omgang met elkaar is op het NPV-kantoor buitengewoon 
sociaal. In de politiek ben ik meer zakelijkheid gewend. Het 
is me opgevallen dat de participatie van vrouwen binnen 
de NPV verder is gevorderd dan bij de SGP. Ik vind het een 
voorrecht dat ik met zoveel deskundige en sympathieke 
personen mag werken.’

Lukt het je om je twee petten 
(die van NPV-directeur en van 
politicus) te scheiden? 
‘Dat is geen probleem. Als politicus 
en als NPV-directeur kan ik voluit 
gaan vóór het leven. Ik maak als 
directeur dankbaar gebruik van 
het netwerk dat ik als politicus 
heb opgebouwd. Ik merk nu al dat 
politieke kleur of kerkgenootschap 
ondergeschikt zijn: vrijwel nergens 
kom ik zo’n eensgezindheid tegen als 
in de pro-life-beweging, waar christenen 
van allerlei kerkelijke kleur opkomen 
voor het kwetsbare en elkaar  
daarin waarderen.’

Wat hoop je te bereiken? De grens van 
60.000 leden passeren bijvoorbeeld?
‘Ik hoop aan een NPV te bouwen 
die, gevoed vanuit Gods Woord, 
onbekrompen en ondubbelzinnig 
opkomt voor ieder leven. We kunnen 
de samenleving geen betere dienst 
bewijzen. Hoe meer leden, hoe meer 
we kunnen ondernemen. Onze kracht 
zit echter niet in aantallen, maar in 
trouw aan het Woord van God.’

Wat zullen de ZORG-lezers 
misschien niet van je weten, 
maar ga je nu onthullen?
‘Ik leid een vrij braaf burgerleven,  
geloof ik. Het verrast mensen wel eens 
dat ik mij soms graag verplaats op een 
snelle motor. Ik heb dan een scheutje 
adrenaline nodig.’

‘ Handen vouwen
 en handen uit de mouwen’

Anneke Verhoeven

Interview
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Jorin woont nu een maand in De 
Amerhorst, dankzij Connect Generations 
(lees meer in het groene kader op de 
rechterpagina). ‘Ik woon hier gratis en 
in ruil daarvoor doe ik vrijwilligerswerk. 
Elke woensdagmorgen zorg ik voor koffie 
en thee en maak ik een praatje met de 
bewoners. Aan het eind van de morgen 
maak ik tosti’s voor hen.’ 

De bewoners bij Jorin op de afdeling zijn 
dementerend. ‘Het is best lastig om contact 
met hen te krijgen, maar ik vind het een 
uitdaging om dat wel steeds te proberen. 
Als ik bijvoorbeeld met iemand de krant 
lees, vraag ik bij foto’s van een persoon 
of ze weten wie dat is. Daar kan ik dan 
vervolgens weer iets over vertellen. En 
ik draag vaak broeken met gaten erin. 
Dat levert ook veel reacties op: “Wat is er 
gebeurd? Ben je gevallen?” Dat is dan weer 
een leuke aanleiding voor een gesprek.’

Tostikoning
De bewoners zijn blij met het contact, 
vertelt Jorin. ‘Je brengt wat afwisseling in 
hun leven; aandacht die ze soms missen. 
En dat wordt erg gewaardeerd. Als je dan 
een glimlach op iemands gezicht ziet, is 
dat echt prachtig. Daar doe je het voor. 

Vrouwen vinden het ook erg leuk om 
complimentjes te geven. Ze noemen mij de 
tostikoning, omdat ze mijn tosti’s zo lekker 
vinden.’

Themaboxen
Jorin is nu bezig met het ontwikkelen van 
themaboxen. ‘Elk kwartaal staat er een 
box met spullen rond een thema. Nu is 
dat ‘zomer’ en zitten er schelpen en zand 
in de box. De bewoners kunnen kijken en 
voelen en we gaan met hen in gesprek. 
“Wat deden jullie vroeger in de zomer?” Als 
je daarover praat, komen er weer allemaal 
herinneringen bij hen boven.’

Jorin woont met veel plezier in De 
Amerhorst. ‘Ik vind het mooi om te zien hoe 
blij mensen met kleine dingen kunnen zijn. 
Ik leer ook veel van hen, bijvoorbeeld hoe 
bewust en zuinig ze met hun eten omgaan. 
Je kunt een uur voor je PlayStation 
hangen, maar je kunt ook met iemand 
gaan wandelen. Het is mooi om iets voor 
anderen te betekenen en niet alleen 
voor jezelf te leven. Zo’n ervaring draag 
je de rest van je leven met je mee. Het 
zou fantastisch zijn als meer jongeren dit 
zouden doen.’ 

Op een zomerse dag bezoek ik Jorin Knaap (22) 
op zijn kamer in Amersfoort. Die kamer bevindt 
zich op een bijzondere plek: Jorin woont niet 
in een studentenhuis, maar in zorgcentrum De 
Amerhorst, waar hij ook vrijwilligerswerk doet. 
‘Je kunt een uur voor je PlayStation hangen, 
maar je kunt ook met iemand gaan wandelen.’

Tineke van der Zwaag

‘Ze noemen mij 
de tostikoning’

Interview

 Jorin Knaap 
woont in een zorgcentrum

‘ Een  
glimlach  
op hun  
gezicht, 
daar doe  
je het  
voor’

Gitta Klopper richtte in 2015 Connect Generations op. 
‘Onze droom is dat er in iedere zorginstelling in Nederland 
studenten zijn die tijd en aandacht geven aan de bewoners.’

Dankzij Connect Generations kunnen studenten gratis in een zorginstelling 
wonen. In ruil daarvoor doen ze elke maand 30 uur vrijwilligerswerk. 
Zowel de ouderen als de studenten zien het als een win-winsituatie, vertelt 
Gitta. ‘Ouderen vinden het leuk om contact te hebben met jongeren. 
De studenten vinden het interessant om te horen wat ouderen allemaal 
hebben meegemaakt en ouderen vertellen daar zelf ook graag over. Zo 
kunnen ze allebei van elkaar leren. Het geheim van Connect Generations is 
dat we generaties verbinden. Daardoor ontstaat een mooie dynamiek en 
neemt de eenzaamheid af, zowel onder ouderen als onder jongeren.’

www.connectgenerations.nl

Connect Generations
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Vraag en 
Antwoord 

Rineke Heij

‘ Op het aanvraagformulier van  
de NPV-Levenswensverklaring  
moet ik een vertegenwoordiger 
aangeven. Maar die heb ik niet.  
Ik ben bijna 70, alleenstaand,  
nooit getrouwd geweest. Was enig 
kind. Heb jaren in het buitenland 
gewoond en ben pas een paar jaar 
weer terug in Nederland.  Mijn 
netwerk bestaat uit een paar  
mensen die allemaal ouder zijn  
dan ik. Die kan ik niet vragen om  
voor mij vertegenwoordiger te 
zijn. Kunt u mij vertellen welke 
mogelijkheden resteren? Want  
de inhoud van uw verklaring  
spreekt me wel aan.’

Het is niet makkelijk om na te denken over 
het levenseinde en alles daaromheen, zoals 
wilsverklaringen. Maar het is wel belangrijk. We 
schuiven dit soort dingen maar al te vaak voor 
ons uit: ‘nu nog even niet’, ‘de tijd moet er rijp voor 
zijn’. Voor u is dat moment nu aangebroken. 

Uw situatie is verre van eenvoudig. Wel terug in 
Nederland, hier liggen immers uw ‘roots’. Maar 
nauwelijks mensen om op terug te vallen. En 
zeker geen mensen die u zou willen ‘belasten’ 
met deze vragen. Dat voelt wellicht heel eenzaam. 
Toch wilt u uw zaken goed regelen. Verstandig 
dat u nadenkt over de vraag wie de rol van 
vertegenwoordiger zou kunnen vervullen. 

Vertrouwen
In de WGBO (Wet op de geneeskundige 
behandelovereenkomst) is vastgelegd hoe de 
vertegenwoordiging is geregeld als je zelf niet in 
staat bent je eigen keuzes te maken. Goed om dat 
in beeld te hebben. U kunt niet terugvallen op een 
direct netwerk. Mogelijk bent u aangesloten bij een 
kerk en kent u daar mensen die die rol zouden 
kunnen vervullen. Een betrokken gemeentelid zou 
een goede vertegenwoordiger kunnen zijn, mits 
er een basis van vertrouwen is. Daarbij is 
het belangrijk om goede afspraken te maken 
en wederzijdse verwachtingen uit te spreken. 

Als dat niet tot de mogelijkheden behoort, 
kunt u een onafhankelijke mentor benoemen 
via een officiële instantie, zoals bijvoorbeeld 
Mentorschap Nederland. Ook als u nu nog geen 
mentor nodig hebt, kunt u deze wel vastleggen 
voor die momenten waarop dat wel aan de orde 
is. Onderling vertrouwen is ook in een mentor-
cliëntsituatie een belangrijk aspect. Daarom zal 
een mentor regelmatig met u afstemmen om 
te weten wat uw visie is. Zodat hij wanneer 
het nodig is, in lijn van uw denken, de juiste 
beslissingen kan nemen. 

‘Heb ik in deze situatie niets aan een NPV-
Levenswensverklaring?’ is een vraag die nog wel 
eens gesteld wordt. Zeker wel. Voor uw arts is 
duidelijk wie namens u spreekt, omdat uw mentor 
als vertegenwoordiger vermeld staat op uw NPV-
Levenswensverklaring. Niet minder belangrijk: 
de inhoud kan als kapstok functioneren in de 
gesprekken tussen u en uw mentor. Zo weet  
u beiden wat voor u de beste zorg is in die  
situaties waarin u niet meer uw eigen  
beslissingen kunt nemen. 

Wie kunnen vertegenwoordiger 
zijn in het kader van de WGBO?

1.  Een curator (behartigt financiële en andere belangen) 
of mentor (neemt beslissingen over verzorging, 
verpleging, behandeling en begeleiding).  
Beiden worden benoemd door de rechter.

2.  Een schriftelijk gemachtigde.  
Is benoemd door de cliënt zelf. 

3.  De echtgenoot, geregistreerde partner of andere 
levensgezel van de cliënt. Niet benoemd, maar  
vrijwillig vertegenwoordiger. 

4.  Een ouder/kind/broer/zus. Ook  
deze persoon is niet benoemd.

De volgorde zoals hierboven weergegeven, wordt ook 
door de zorgverlener aangehouden. Deze kijkt dus eerst of 
er een mentor of curator is, vervolgens of er een schriftelijk 
gemachtigde is enz.

Meer informatie: 
www.npvzorg.nl/
levenswensverklaring

Voor een antwoord op 
algemene medisch-ethische 
vragen kunt u terecht op onze 
website: npvzorg.nl/advieslijn 
Daar vindt u ook een (beveiligd) 
contactformulier. 

Liever telefonisch contact? 
Bel dan naar de NPV-Advieslijn:  
(0318) 54 78 88

Nauwelijks  
mensen om op  
terug te vallen
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Verwacht:

alleenniet
er
voor

Je staat

Als mantelzorger heb je soms het gevoel dat 
je er helemaal alleen voor staat. Je steekt zoveel 
energie en tijd in het zorgen voor een ander. 

Maar wie zorgt er voor jou als 
jij je alleen of overbelast voelt?

11 10 

Ga niet alleen door ’t leven,
die LAST is u te zwaar.

Laat Eén u sterkte geven,
ga tot uw Middelaar!

Daar is zoveel te KLAGEN, 
daar is zoveel geween

en zoveel leed te dragen.
Ga niet ALLEEN!

- J.H. Gunning, bundel van Johannes de Heer

EEN PLEK VOOR JEZELF
In je eigen huis mantelzorger zijn kan, wellicht onbewust, een gro-
te belasting zijn. Om het vol te kunnen houden, is het belangrijk 
om te proberen letterlijk ruimte voor jezelf te maken. Zorg dat er 
ergens in huis een plek is die echt van jou is: een kamer of een 
hoekje van een vertrek. Niemand mag daar komen: degene voor 
wie je zorgt niet, andere mantelzorgers ook niet. Richt het in met 
spullen waar jij blij van wordt: een fijne stoel, een plantje of een 
bosje bloemen, een paar foto’s, een Bijbel of een dagboek. Ga 
daar elke dag even zitten om tot jezelf te komen.

STOP HET NIET WEG
Het is menselijk om jezelf groot te houden en om gevoelens weg 
te stoppen. Maar dat breekt je op den duur op. Het is beter om je 
verdriet te ondergaan. Misschien kan een ritueel daarbij helpen. Op 
de website mantelzorgelijk.nl staat daarvan een mooi voorbeeld. 
Iemand – een mantelzorger - schreef alle dingen die haar geliefde 
door zijn ziekte niet meer kon op een vel papier. Met dat briefje ging 
ze naar het strand. Daar gooide ze – als symbool van loslaten – dit vel 
papier in de zee.

Tips

De teksten in Je staat 
er niet alleen voor geven 
je een steuntje in de 
rug. Je vindt praktische 
tips en informatie. 
Schrijfopdrachten helpen 
je je eigen motivatie, 
gevoelens en zorgen 
te verwoorden. Door 
de ervaringsverhalen 
vind je herkenning en 
je wordt bemoedigd 
door de meditaties.

Het boekje bevat 
9 hoofdstukken. In ieder 
hoofdstuk staat een emotie 
die je als mantelzorger 
kunt ervaren centraal. 
Je leest over boosheid 
en vreugde, over verdriet 
en eenzaamheid. De 
teksten willen je helpen 
na te denken over de 
invulling van je taken 
als mantelzorger.

NPV-Thuishulp maakte 
dit boekje samen met 
Uitgeverij Sestra van 
Royal Jongbloed. De 
overdenkingen zijn 
geschreven door onder 
anderen ds. J. Belder, 
dr. A. Teeuw en 
ds. P. Vermaat.

Bemoedigingen en tips 
voor mantelzorgers

Je staat er niet alleen voor verschijnt in oktober en kost in 
de winkel € 13,50. Leden betalen € 10. Zij kunnen het boekje 
aanschaffen bij diverse bijeenkomsten, zoals de themadag. 
Bestellen bij de NPV kan ook; we moeten dan wel verzendkosten 
in rekening brengen. Ga naar https://npvzorg.nl/webshop of bel: 
(0318) 54 78 88. 
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NPV
Postbus 178, 3900 AD Veenendaal
Kerkewijk 115, 3904 JA Veenendaal
(0318) 54 78 88
Wilt u meer weten over de NPV? 
Ga naar www.npvzorg.nl
Gesproken versie van ZORG: (0318) 54 78 88, 
of e-mail naar info@npvzorg.nl

Volg de NPV!
  @npvzorgnl        facebook.com/npvzorg

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

puzzel prikbord

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

(0318) 54 78 88. De contributie bedraagt € 17,50 per jaar 

(gezinsleden betalen € 12,50 per jaar). Jongeren tot 25 jaar kunnen 

voor € 12,50 per jaar lid worden van Way of Life. Het lidmaatschap 

kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd. 

Voor ledenvoordelen zie www.npvzorg.nl/ledenvoordeel.

Adreswijziging of opzegging
Geef uw adreswijziging of opzegging bij voorkeur door 

via 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’. 

Lidmaatschap giften

Voor de nieuwe puzzel kunt u alle antwoorden 
vinden in dit blad. De oplossing, die verschijnt in de 
gekleurde vakjes, kunt u voor 1 november doorgeven 
via www.npvzorg.nl/inzending-puzzel.
Geen internet? Stuur dan uw oplossing met 
vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer 
in een gefrankeerde envelop of per briefkaart naar:  
NPV, Postbus 178, 3900 AD Veenendaal.

Onder de juiste inzendingen verloten we drie 
exemplaren van het boek Mijn leven voltooid?  
van ds. J. Belder en dr. A.A. Teeuw.

1.  

2.  

3. 

4.

5.  

6. 

7. 

8.

9.

10.

Let’s Help – Als uw leven
op z’n kop staat
Wanneer u te maken hebt (gehad) met een bedrijfsongeval, 

verkeersongeluk of een medische fout, staat uw leven in 

één keer op zijn kop. Naast lichamelijk en misschien ook 

psychisch letsel, kunt u ineens niet meer werken en verliest 

u mogelijk uw inkomen. Voor korte tijd, een langere periode 

of soms zelfs definitief. En ook als u wel aan het werk blijft, 

kunnen klachten een belemmering vormen.

Als advocaten en medewerkers van Let’s Help zijn 

wij gespecialiseerd in het voeren van discussies over 

aansprakelijkheid, schade en een passende vergoeding. 

Wij vinden persoonlijk contact met u van groot belang; zo 

krijgen wij inzicht in uw specifieke situatie. Dat begint met 

een oriënterend gesprek bij u thuis. Vervolgens voeren wij 

voor u overleg met de wederpartij en starten wij zo nodig 

een gerechtelijke procedure op. 

Bent u NPV-lid, dan zal een deel van de te maken kosten 

niet in rekening worden gebracht. Voor de goede orde: het 

gaat om service bij letselschade. Kijk voor meer informatie 

op www.letshelp.nl of bel: (0318) 53 17 80.

Win!

1.  In de samenleving is veel behoefte aan duurzame … 
2.  Hoe wordt Jorin van der Knaap ook wel genoemd?
3.  Wat is een complex maatschappelijk probleem?
4.  Via … Nederland kun je een onafhankelijke mentor benoemen. 
5.  Het is niet makkelijk om hierover na te denken.
6.  Waar heeft Diederik van Dijk af en toe een scheutje van nodig?
7.  Wat willen wetenschappers gaan kweken voor onderzoek?
8.  ‘We kunnen niet in ons eentje christen zijn, we zijn elkaars …’
9.  Waar kunnen studenten gratis wonen?
10.  Hier voert Let’s Help een oriënterend gesprek.

Ook deze keer ontvingen we weer veel 
enthousiaste reacties op de puzzel, waarvoor 
dank! De juiste oplossing was ‘Samaritaans’. 
Uit de inzendingen hebben we drie winnaars 
geselecteerd: De heer W. Meijer, Voorthuizen; Fam. 
A. Prins, Groot-Ammers; Mw. M. Huisman, Hasselt. 
Zij hebben een cadeaubon van Brownies&downieS 
ontvangen.

Omgaan met
(on)vruchtbaarheid

Bijeenkomst over (hulp bij) 

zwanger worden, op 3 oktober 
in het pand van de NPV in 
Veenendaal. Zie de agenda 

op onze website.
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‘Je kunt een uur voor je 
PlayStation hangen, maar 
je kunt ook met iemand 
gaan wandelen.’

Jorin Knaap (22), woont  
in een zorgcentrum


