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Interview

Vrijwilligers
die tientallen
jaren hetzelfde
vrijwilligerswerk
doen, bij de NPV
zijn ze er! Coby van
de Lagemaat en
Wim van Oosterom
waren maar liefst
vierendertig jaar
als vrijwilliger
betrokken bij Rein
Klarenbeek uit
Woudenberg. ‘Het
was altijd reuze
gezellig met Rein.’

‘Reinreisjes’,
34 jaar lang!
Rein Klarenbeek (59) was jarenlang een fanatiek
tafeltennisser. Hij begon toen hij vierentwintig was met
tafeltennis in Utrecht. Door zijn beperking kon hij niet
autorijden en de reistijd met het openbaar vervoer werd
te lang. ‘Ik was een halve dag op pad voor twee uur
tafeltennis. Toen ben ik bij een vereniging in Amersfoort
gaan kijken. Die bestond nog niet zo lang, er waren op dat
moment maar twee tafeltennissers. “Dan ben ik nummer 3,
zei ik”, en ik heb me gelijk ingeschreven.’
Ongeveer tegelijkertijd werden Wim van Oosterom (63) en
Coby van de Lagemaat (56) door een coördinator van de
NPV benaderd met de vraag of ze Rein naar Amersfoort
konden rijden. Coby: ‘De coördinator maakte een rooster
en elke donderdagavond bracht iemand Rein naar
tafeltennis en een ander haalde hem weer op.’

Tineke van der Zwaag

Toekomst
Voor de zomervakantie kwam er
een einde aan het tafeltennisavontuur
van Rein, en daarmee ook aan de
wekelijkse ritjes naar Amersfoort. Rein:
‘Ik kreeg last van mijn rug, ben aan mijn
heup geopereerd en merkte al langer
dat het tafeltennissen lastiger voor me
werd. Ik heb het jaren met veel plezier
gedaan, maar het is goed zo. Pas vroeg
iemand of ik het miste. “Ja, als kiespijn”,
antwoordde ik.’

‘Neem
maar een
extra
frikandel’

Vriendinnetje
Coby: ‘In 34 jaar gebeurt er natuurlijk ontzettend veel en
daar praatten we met elkaar over onderweg. Ik weet nog
dat Reins moeder overleed en dat hij vorig jaar belijdenis
deed.’ Rein vertelt trots: ‘Ik heb voor mijn belijdenis een
gedicht geschreven en de predikant las het gedicht voor
tijdens de dienst.’ Coby vervolgt: ‘Rein heeft epilepsie
en kreeg vooral in het begin regelmatig aanvallen. Dat
gebeurde ook een keer toen hij naast mij in de auto zat.
Een aanval duurde vaak maar kort, maar het was wel
even schrikken. Wat ik ook nog weet is dat Rein op een
gegeven moment een vriendinnetje had; ze ging ook mee
naar tafeltennis. Rein zat altijd voorin de auto, maar toen
zaten ze samen hand in hand achterin.’

Coby en Wim kijken positief terug op
de afgelopen jaren. Wim: ‘De
vierendertig jaar zijn omgevlogen.
Het was altijd reuzegezellig met Rein.’
Coby: ‘Dat vond ik ook. Het is mooi om
als christen je naaste te helpen.’ Ook
Rein vond het altijd gezellig. ‘Anders
had ik het vast niet zo lang met jullie
uitgehouden, haha.’

Frikandel
Het gebeurde ook wel eens dat iemand vergat
Rein op te halen. Wim: ‘Als je Rein ophaalde bij de
tafeltennisvereniging, zat hij altijd te snacken. Hij belde
me toen ik hem een keer was vergeten. “Neem maar een
extra frikandel”, adviseerde ik. “Tegen die tijd ben ik er
wel”.’ Rein, lachend: ‘Weer een strafpunt erbij, zei ik dan.
Maar als je 34 jaar lang chauffeur bent geweest, mag je
het wel een keer vergeten vind ik.’ Rein gaf de vrijwilligers
altijd een vergoeding voor het rijden. ‘Dat had van mij
niet gehoeven’, zegt Coby. Rein: ‘Maar dan zou ik het tóch
gedaan hebben.’

Afscheidsfeestje
Als verrassing organiseerden
de vrijwilligers deze zomer een
afscheidsfeestje voor Rein. Er werden
herinneringen opgehaald en Rein kreeg
een boek overhandigd met daarin
een bijdrage van alle vrijwilligers. Rein
had voor iedereen ook een cadeautje
meegenomen. ‘Ik vond dat ik ze niet met
lege handen kon laten gaan. Na afloop
bracht een vrijwilliger me naar huis. Ze
zei: “Dat was het allerlaatste Reinreisje”.’

Nadenken over de toekomst is wijs. Dat doen
we ook als NPV, bijvoorbeeld bij het schrijven
van een nieuw meerjarenplan. Welke thema’s
worden actueel? Welke risico’s liggen op de
loer? Spreken over de toekomst vergt wel
nuchterheid. Het gaat zomaar mis als we
krampachtig een hoopvolle toekomst willen
schilderen. Alsof lichtpuntjes ons gaande
moet houden. Even verlammend is het als we
slechts donkere visioenen kunnen schetsen.
Alsof God geen opwekking kan schenken.
Als NPV zijn we vooral dankbaar voor de ruimte om een
christelijk geluid te laten horen rond medisch-ethische
thema’s. Wat een verantwoordelijkheid om die ruimte
effectief te benutten! Dat doen we richting de Tweede
Kamer. Dat doen we in de media en via persoonlijke
toerusting. Maar ik noem ook onze grootschalige
campagnes vóór het leven en tégen eenzaamheid.
Zijn er geen zorgen over de toekomst? Jawel. De venijnige
wijze waarop Siriz is aangevallen door seculiere media en
partijen behoedt ons voor naïviteit. Geen Kamerlid twijfelt
eraan dat Siriz opereert binnen de wet. Maar wie te expliciet aandacht vraagt voor het ongeboren leven staat in de
beklaagdenbank.
Deze ontwikkeling, onder het mom van neutraliteit en de
scheiding van kerk en staat, is al langer gaande. Als christenen zijn we lang bevoorrecht geweest. Nu raken we stap
voor stap de nodige verworvenheden kwijt. Daar leggen we
ons niet bij neer, maar vanuit het evangelie weten we dat
ons niets vreemds overkomt.
De ontwikkeling dwingt ons om los te komen van allerlei
tastbare zekerheden en ons vertrouwen te stellen op God
alleen. Zo wordt er geestelijke winst geboren. Het dringt ons
eens te meer om goed te doen aan allen. En vuriger
te bidden om de terugkomst van Christus.
Christenen breken zich niet het hoofd over de toekomst. Die
ligt vast. Hij komt! Wie houvast zoekt, vertrouwt zich toe aan
de God van de toekomst.

Diederik van Dijk, directeur

Rein (zittend) met Coby en Wim.
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Elise van Hoek-Burgerhart

Wat staat
ons te
wachten
op
medischethisch
gebied?
Wist u dat komend
jaar de Wet afbreking
zwangerschap
(abortuswet) wordt
geëvalueerd? Dat we in
2020 een systeem van
Actieve Donorregistratie
krijgen? En dat het
kabinet gaat onderzoeken
hoeveel mensen lijden
aan een ‘voltooid leven’?
Een greep uit wat ons te
wachten staat.
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Embryowet
Stel: u heeft een ernstige genetische ziekte.
Zou u dan uw eigen DNA laten veranderen
óf dat van een embryo om te voorkomen
dat de afwijking wordt doorgegeven
aan uw nageslacht? Heiligt het doel alle
middelen? Op dit moment bepleiten onder
anderen wetenschappers een verruiming
van de Embryowet, zodat het mogelijk
wordt embryo’s te kweken voor onderzoek.
Maar wij beschouwen embryo’s niet als
testmateriaal!

Wist u dat dan niet?

Onderzoek tijdens de zwangerschap wordt gaandeweg gewoner. Het krijgen van een kindje
met een aandoening lijkt steeds meer een kwestie van eigen keuze. Hoe voorkomen we dat het
toenemende aanbod aan prenatale screening (20 wekenecho, NIPT) leidt tot meer abortussen? Door
middel van onder meer open brieven roept de NPV op tot betere counseling van zwangere vrouwen.
Aanstaande ouders moeten een helder beeld krijgen van de ingrijpende keuzes die het gevolg
kunnen zijn van prenataal onderzoek. Daarnaast lanceert de NPV volgend jaar een Meldpunt NIPT
om zicht te krijgen op de ervaringen rond de NIP-test. Uiteraard zullen wij met de resultaten daarvan
de publiciteit zoeken.

Wil ik alles weten?
Ongeboren leven

Nee: het is geen drukfout: in
Nederland eindigt maar liefst 1 op de
7 zwangerschappen in een abortus.
Dat betekent jaarlijks meer dan 30.000
afgebroken zwangerschappen! Hoe
zorgen we dat dit schokkende aantal
daalt? De NPV heeft intensief gelobbyd
voor een evaluatie van de Wet afbreking
zwangerschap. Wij vinden het van
levensbelang dat er meer onderzoek
gedaan wordt naar de gevolgen
van een abortus en de invloed van
prenataal onderzoek op het aantal
zwangerschapsafbrekingen. Ook pleit
de NPV voor goede hulpverlening aan
vrouwen over alternatieven voor abortus.
Way of Life, de jongerenafdeling van de
NPV, heeft onder de titel Waarde(n)volle
seksualiteit een handleiding voor scholen
ontwikkeld.

Veel mensen willen graag weten hoe
gezond ze zijn. Health checks zijn dan
ook razend populair. Van glucosemeter
tot cholesteroltest, van allergietests tot
de veelbesproken total bodyscan –
het is allemaal op de markt. Onlangs
hebben we over dit thema een brochure
uitgebracht: Wil ik alles weten?

Orgaandonatie:
vrijwillig?

Vanaf 2020 krijgen we een systeem
van Actieve Donorregistratie (ADR). U
bent dan verplicht om een keuze over
orgaandonatie vast te leggen. De NPV
is geen voorstander van een ADRsysteem. Want hoe waarborgen we dat
orgaandonatie een vrijwillige gift blijft?
Die zorg hebben we ook publiekelijk
uitgedragen, bijvoorbeeld tijdens een
rondetafelgesprek in de Tweede
Kamer. Nu de wet toch in werking zal
treden, zien wij erop toe dat er goede
voorlichting komt!

Voltooid leven

In 2017 overleden 6.585 mensen
door euthanasie. Een stijging van
ruim 8% ten opzichte van 2016. De
voorstanders van een zelfgekozen
dood bij een ‘voltooid leven’ timmeren
stevig aan de weg. Maar hoe groot
is die groep eigenlijk en wat is het
werkelijke probleem? Het kabinet laat
volgend jaar onderzoek doen naar
de omvang en beweegredenen van
de groep mensen die hun leven als
‘voltooid’ beschouwen. De NPV heeft
meegewerkt aan het formuleren van
de onderzoeksvragen.
Daarnaast zijn we betrokken bij
een tal van initiatieven rond een
waardig levenseinde. We vragen
aandacht voor ‘natuurlijk sterven’ en
herwaardering van de ouderdom.
Ook het bestrijden van eenzaamheid
zien we als een manier om duidelijk
te maken dat ieders leven waardevol
is. Van begin tot eind!

Meer weten?
www.npvzorg.nl/beleidsbeinvloeding

5

Astrid Bokhorst

Vraag en
Antwoord

Sophie

Klaar
v o or de

toekomst
‘Het feit dat
jullie erover
nadenken
bewijst dat
jullie er graag
zorgvuldig
mee om willen
gaan.’

Geschenk en verantwoordelijkheid
Het is inderdaad verstandig om voor je huwelijk
goed na te denken en samen te praten over hoe
je om wilt gaan met seksualiteit en gezinsvorming.
Als je om je heen kijkt en op de (sociale) media,
dan pik je veel op wat lang niet altijd past bij Gods
Woord. Bijvoorbeeld de gedachte dat je kinderen
kunt nemen, en dan het liefst op het moment dat
het voor jou het beste uitkomt. Want er is zoveel
meer te genieten in het leven dat eerst aan de
beurt moet komen. Studeren, wat van de wereld
zien en carrière maken lijken dan te strijden
met de wens om kinderen te krijgen. Het feit dat
jullie erover nadenken bewijst dat jullie er graag
zorgvuldig mee om willen gaan.
De Bijbel, evenals de praktijk van alledag, laat
zien dat het krijgen van kinderen een groot
geschenk is, maar ook dat het een grote
verantwoordelijkheid meebrengt. Hoe dat
geschenk en die verantwoordelijkheid afgewogen
moeten worden is een heel persoonlijke keuze.
Sommige christenen leggen de nadruk op het
geschenk en zeggen – kort samengevat – dat het

niet aan de ontvanger is om te bepalen hoe groot
het geschenk zal zijn. Anderen geven - ook met
een beroep op de Bijbel - aan dat de mens ook
verstand en verantwoordelijkheid heeft gekregen
om met de eigen vruchtbaarheid om te gaan. De
NPV doet geen harde uitspraak welke van die
twee gedachten nu meer Bijbels is. Wel willen we
je helpen om over die beide kanten goed na te
denken. Het gebed van jou en Stephan is daarbij
onmisbaar.

Digitale keuzehulp
Veel (jonge) mensen hebben dezelfde vragen.
Daarom heeft de NPV een digitale keuzehulp
Gezinsvorming en Anticonceptie gemaakt. Het
voordeel daarvan is dat je samen met Stephan op
een rustig moment zelf alle overwegingen langs
kan gaan. Je kunt hem vinden op onze website en
hij is kosteloos te doorlopen. De opdrachten, vragen
en ﬁlmpjes helpen je bij het maken van jullie eigen
keuze, want dat kan niemand anders voor jullie
doen. Blijf je na de keuzehulp nog met vragen
zitten over jullie persoonlijke situatie dan kan je
altijd nog even contact met ons opnemen.

De NPV-Advieslijn is
klaar voor de toekomst!
Ook een persoonlijke vraag waarbij wij kunnen helpen?
Laat het ons weten.

Chat: We zijn nu ook per chat bereikbaar.
Kijk op www.npvzorg/NPV-Advieslijn

Telefoon: We zijn te bereiken via (0318) 547888.
Zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week

Mail: Stuur een berichtje via
NPV-Advieslijn@npvzorg.nl

De digitale keuzehulpen zijn te vinden op
de website www.npvzorg.nl/keuzehulp
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Interview

Anneke Verhoeven

Nieuw bestuurslid Peter Broeders

‘Het leven wordt
gegeven, altijd’
God is een God van leven. Als dat je inspiratiebron is, staan
verschillen tussen kerkelijke denominaties een goede samenwerking
niet in de weg. Daarom voelt Peter Broeders, die dit jaar toetrad tot
het NPV-bestuur, zich als rooms-katholiek helemaal thuis in
dit protestantse bolwerk.

Hoe hebt u de NPV leren kennen?
‘Toen ik als staflid van het bisdom van ’s Hertogenbosch
werkte, wilden we ons verzekeringsaanbod heroverwegen.
We stuitten op Pro Life Zorgverzekeringen en zo kwam ik
de NPV op het spoor.’ Hij voelt zich daar niet als een kat in
een vreemd pakhuis. ‘Je gelooft in één God, Die een God van
leven is. Het is dezelfde Jezus Christus, of je nu zegt Gristus
of Kristus…’
Broeders hoefde niet lang na te denken toen de NPV
een beroep op hem deed. ‘Het is enorm belangrijk dat er
aandacht voor het leven is. Wat ik hoop in te brengen? Dat
ook de rooms-katholieke kerk, zeker vanuit de officiële leer,
Leven met een hoofdletter schrijft. Het leven is van het begin
tot het einde beschermwaardig.’
Gegeven
Bij sommige thema’s zie je nuanceverschillen. ‘Binnen de
katholieke leer wordt anticonceptie anders bezien dan bij
de meeste protestanten. Het leven wordt gegeven, altijd.
Dus is alleen natuurlijke geboorteregeling toegestaan.
Orgaandonatie waarderen we positief. Bezwaren tegen
het principe van vaccinatie spelen niet bij ons. Je kiest voor
het leven, daarom zien we vaccins als middelen die ons zijn
aangereikt gericht óp het leven. God is een God van leven,
dat krijgt bij ons veel nadruk. Wel zijn er bezwaren tegen
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bepaalde vaccins, omdat die ten koste
van embryo’s geproduceerd zijn.’
Wat roept het thema ‘toekomst’ bij u op?
‘Ik denk bijvoorbeeld aan de wetgeving
rond het kweken van embryo’s. De
katholieke kerk is tegen ivf, juist omdat
daarbij embryo’s verloren gaan.’
Zusters van Schijndel
Kijkend naar de toekomst is Broeders
niet perse somber. ‘Wij kunnen invloed
uitoefenen op de cultuur waarin we
leven! Onze cultuur mag een cultuur van
leven zijn. We moeten steeds creatiever
worden in de manier waarop we de
toekomstige generaties bereiken.’
In de nadruk op jongeren kan ook
een gevaar schuilen. ‘De verleiding
is groot dat je meegaat in de dingen
die zo eigen zijn aan onze cultuur van
jong, sterk. Maar laten we ook naar
de ouderen en zwakkeren kijken.’ Dat
zwakke is relatief. ‘Onderschat niet
wat ouderen kunnen betekenen! Ik
denk aan mijn vier oudtantes die lid
waren van de Zusters van Schijndel.
De jongste was zuster Rosalie, die op
de Antillen had gewerkt. Ik leerde haar
pas kennen toen ze terug in Nederland
in een kloosterbejaardenoord woonde.
“In het verleden heb ik veel gewerkt
en misschien te weinig gebeden”, zei
ze. “Nu probeer ik het om te draaien.”
Daarmee heeft ze nog veel voor onze
samenleving betekend. Mooi toch?’

‘Ik voel
me niet
als een
kat in een
vreemd
pakhuis’

Foto: Katholiek Nieuwsblad/Jan Peeters

Peter (drs. P.A.M.) Broeders (1963) studeerde bedrijfseconomie en is directeur van de Stichting Thomas More,
een katholiek netwerk van hoger opgeleiden. Hij en zijn
vrouw Paulien, lerares in het basisonderwijs, hebben vier
kinderen. Hun vijfde overleed tijdens de zwangerschap.
Verschillen tussen katholieken en protestanten kun je
moeilijk ontkennen. ‘Maar er is, naast dat wat ons scheidt,
veel wat ons verenigt. Het belangrijkste: ons geloof in Jezus
Christus, de Zoon van God. Het is goed dat we aan die
verdeeldheid lijden, we mogen niet doen alsof alles één
pot nat is. We hebben de opdracht elkaar als broeders en
zusters te zien, en te bidden voor de eenheid.’
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Eline Borgdorff

Nieuwe NPV-ondernemer voor het leven

Rode kn

p

voor eenzame mensen?

Arjan van Dijke van DB KeukenGroep is afgelopen jaar ook NPV-Ondernemer
voor het leven geworden. Hij maakt campagnes zoals deze mogelijk.
‘Als onderneming ondersteunen wij van harte het werk van de NPV.’
www.dbkeukens.nl
Op de hoogte blijven van onze ondernemersbijeenkomsten?
Kijk voor informatie op www.npvzorg.nl/ondernemers of
neem contact op met Eline Borgdorff via efborgdorff@npvzorg.nl.
Bellen kan naar (0318) 54 78 88.

Stel je voor …. in heel Nederland worden rode knoppen uitgedeeld
aan ‘verborgen schatten’: mensen die eenzaamheid ervaren en meer
verbinding zouden willen met anderen, maar bij wie dit om allerlei
redenen niet goed lukt.

En stel, duizenden vrijwilligers nemen de uitdaging aan: zodra een ‘verborgen schat’ op deze
rode knop drukt ontvang je als vrijwilliger een bericht, zodat je weet naar welke verborgen
schat jij op zoek mag gaan. Bijvoorbeeld om even te luisteren naar zijn mooie verhaal, of
haar dierbare jeugdherinnering. Misschien trek je er samen wel op uit. En zo onderbreken
velen hun dagelijkse bezigheden en gaan op zoek naar een verborgen schat…
Stakkers
Waarschijnlijk niet helemaal realistisch om op deze manier eenzaamheid in Nederland aan
te pakken? Wel een mooie manier om uit te leggen dat het bij de aanpak van eenzaamheid
gaat om iets anders dan het opzoeken van stakkers. We mogen elkaar anders zien: ieder
mens heeft een schat in zich die ontdekt mag worden. Staan we er ook voor open om onze
(drukke) bezigheden te staken en even échte aandacht te geven aan een verborgen schat
die dit nodig heeft?
NPV-Campagne vóór ontmoeting
De NPV is dit jaar een campagne gestart vóór ontmoeting en tegen eenzaamheid.
Waardig ouder worden is hierin een belangrijk aandachtspunt. Niet voor iedereen is het
vanzelfsprekend familie (in de buurt) of een grote vriendenkring te hebben. Ontelbaar veel
mensen in Nederland jong en oud voelen zich regelmatig eenzaam. De NPV wil verbinding
tussen mensen bevorderen. Ook tussen generaties, zowel binnen als buiten de kerkelijke
gemeente.
Werkboekje Schatzoeken
Het werkboekje Schatzoeken, dat de NPV in het kader van deze campagne uitgeeft, biedt
praktische handvatten en oefeningen om verbinding te zoeken met anderen. 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.

Gratis!
Bestel het boekje via
www.eenzaamheidsvrij.nl
of (0318) 54 78 88.
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Kofﬁe met gebak

Er zijn vele manieren om creatief
te gaan schatzoeken. Zo kon je
bij Bakkerij Voortman in Rijssen
en Bakker Nijkamp in Holten dit
najaar tijdens een actieweek twee
gratis gebakjes afhalen, waarmee
je op bezoek kon gaan bij iemand
die wel wat extra aandacht kon
gebruiken.
Twee dames bezochten een
oudere heer, van wie ze wisten
dat hij een moeilijke tijd achter
de rug had. Een poos daarvoor
was zijn vrouw overleden en hij
had weinig sociale contacten.
Gewapend met drie gebakjes
stonden ze bij hem voor de deur.
Het werd zo gewaardeerd dat de
bezoekjes nog steeds voortduren.
En het leuke is: nu haalt meneer
zelf regelmatig gebak omdat hij
het zo ﬁjn vindt dat ze komen.
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Column

Hier
beneden
is het niet
‘Ik was vijftien toen we het bericht kregen dat mijn vader
kanker had. Dat was zo veel erger, zo veel verschrikkelijker
dan ik beschreven heb. Ik weet wat er allemaal níét in
mijn boek staat. Dat lijden is zoveel erger dan je kunt
verwoorden’, vertelde de Duitse schrijver Esther Maria
Magnis in 2016 in een interview in het Reformatorisch
Dagblad naar aanleiding van haar debuutroman Mintijteer.
Ziekte en sterven horen na Genesis 3 ook bij het leven.
Zieken, mensen die een verlies leden, gehandicapten zijn
geen mensen met een probleem; lijden hoort bij deze
wereld. Jaarlijks worden wereldwijd vele miljarden besteed
aan onderzoek naar ziekten, waaronder het wereldwijde
onderzoek in de kankerbestrijding. Dat is zeker niet
verkeerd en verdient ons aller steun. Daar draag ik zelf
ook graag aan bij.

Vrijwilligers,
hartelijk dank!

Ook in 2018 waren een paar duizend
vrijwilligers actief voor de NPV.
Als bestuurslid van een afdeling,
als coördinator of als uitvoerend
vrijwilliger. Er zijn vergaderingen
bijgewoond of georganiseerd, er is
van alles geregeld, er zijn bezoekjes
gebracht, er is hulp verleend,
er is gelachen en gehuild.
Prachtig om te zien dat u op deze
manier in uw eigen woonplaats het
geluid van leven liet horen en iets
van Gods liefde wilde laten zien. Dit
alles heeft een enorme impact op
de levens van heel veel mensen. U
als vrijwilliger bent van onschatbare
waarde.

Extra korting
bij Pro Life

Ledenvoordeel

Leden van de NPV en Way of Life kunnen voor 2019 gebruikmaken van extra
korting op de zorgverzekering van Pro Life. Net als de NPV vindt Pro Life
Zorgverzekeringen dat elk mensenleven bescherming en zorg verdient.
Uw voordeel:
8% korting op de basisverzekering en aanvullende
(tandarts)verzekering van uzelf en eventuele
meeverzekerde gezinsleden (Way of Life 10% op
de basisverzekering en 15% op de aanvullende
verzekering)
Vergoeding van de NPV-Levenswensverklaring
(eenmalig)
Vergoeding van uw NPV-lidmaatschap bij een
aanvullende verzekering

Heeft u al een zorgverzekering bij Pro Life?
Check dan of u gebruik maakt van de NPVcollectiviteitskorting! Kijk voor meer informatie
op www.prolifecollectief.nl/npv of bel naar
Pro Life 0800 - 776 54 33 (gratis).

Vrijwilligers, heel hartelijk bedankt!
Onderzoek kan echter ook doorslaan. In zijn boek Homo
Deus: een kleine geschiedenis van de toekomst geeft
de Israëlische hoogleraar Harari inzicht in een mogelijke
toekomst. Dromen en nachtmerries van de eenentwintigste
eeuw komen voorbij. Worden we echt onsterfelijk? De
moderne rationele mens doet hiertoe een dappere poging.
De boeken van Harari zijn uiterst lezenswaardig, maar
ook teleurstellend door het gebrek aan perspectief. Vooral
het voor mij bekende Bijbelse perspectief. Onze toekomst
ligt niet op deze aarde, maar in de hemel. We zijn volop
kwetsbaar voor het lijden en het kwaad, maar de goede
afloop staat vast voor Paulus.
Daarom willen we bij Lelie zorggroep en haar divisies
Agathos en Curadomi kwaliteit van leven centraal
stellen in onze levenshouding en zorgvisie! We bestrijden
eenzaamheid, stellen in het (palliatieve) zorgtraject niet
alleen de medische feiten centraal, maar ook de beleving
en betekenis hiervan voor patiënten en verwanten.
Geen ‘carpe diem’, wel ‘hier beneden is het niet’. Dat
geeft een zekere ontspanning om niet altijd de medische
mogelijkheden maximaal te benutten. Ik ontmoet mensen
die tegen alle (professionele) adviezen in toch hun
behandeling voortzetten. Ook in onze gezindte komt dit
meer voor dan ik had verwacht. Zijn wij daadwerkelijk
op reis naar een toekomst in een nieuw Vaderland?

Hoe een eigenwijze
boer ontdooide
‘Ik was bij een oude boer; het was de eerste
keer dat daar gewaakt zou worden door een
vrijwilliger. Deze meneer was heel afstandelijk;
hij wilde graag dat zijn vrouw ’s nachts bij hem
bleef. Maar zij was ook ergens tegen de tachtig
en oververmoeid. (…) Toen ik daar zat, dacht
ik aan mijn eigen vader. Ook een eigenwijze
boer, die dan niets wil en dan gewoon heel
stellig is. (…) Dus ik bedacht: dan begin ik over zijn
beesten. Daar is een boer trots op, daar wil hij
het over hebben. Ik moest een kussentje in zijn
rug doen en hij vertelde over roodbont vee en
zwartbont vee. Hij begon helemaal te ontdooien

en we hebben een heel leuk gesprek gehad.’
Een fragment uit een verhaal dat te lezen is
op de Verhalenbank, een initiatief van VPTZ
Nederland en andere partners binnen de coalitie
Van Betekenis tot het Einde (VBE), waarin ook de
NPV participeert. Vrijwilligers en nabestaanden
schrijven over de zorg voor en hun contact met
mensen in de laatste levensfase. Mooie, soms
schrijnende, vaak ontroerende verhalen. Een
aanrader! Hebt u als vrijwilliger, professional of
naaste ook iets meegemaakt waarvan u wilt
dat anderen het lezen? Deel uw verhaal op
www.levenseindeverhalen.nl.

Hendrik Jan van den Berg,
bestuurder van Lelie zorggroep
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puzzel

prikbord

Hartelijk dank voor de reacties op onze puzzel in het
vorige nummer! De juiste oplossing was ‘Compliment’.
Drie lezers hebben met hun goede oplossing een
prijs gewonnen: Fam. M.A. Kraaijeveld uit Ottoland,
mevrouw J.R. Keizer-Rozema uit Damwâld en mevrouw
C.E. Dommerholt uit Rijssen. Ze hebben het boek Mijn
leven voltooid? inmiddels ontvangen.

Ook voor de nieuwe puzzel geldt dat de antwoorden in
dit blad te vinden zijn. Het woord dat we zoeken verschijnt
in de gekleurde vakjes. NB: de ij rekenen we als 2 letters!
U kunt de oplossing voor 1 februari 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 (brief)kaart naar:
NPV, Postbus 178, 3900 AD Veenendaal.

Win!

Bitter en zoet
Graag attenderen wij u op het
symposium Bitter en Zoet – over
de rol van de pastor in het gesprek
over het levenseinde. Het symposium
wordt gehouden op D.V. 3 april 2019
in Veenendaal. Sprekers zijn onder
anderen dr. P.C. Hoek, ds. B.A. Belder
en prof. dr. Th. A. Boer.
Meer informatie is te vinden op onze
website:
www.npvzorg.nl/agenda/
symposium-pastoraat-en-hetlevenseinde/.

Onder de juiste inzendingen verloten we drie
exemplaren van het boek Je staat er niet alleen voor,
een steuntje in de rug voor mantelzorgers.

‘Daarom heb
ik de NPV in
mijn testament
opgenomen’

Denkt u ook na
over uw testament?
De NPV zet zich in voor waardig ouder worden.
Vraag de gratis brochure over nalaten aan via
Eline Borgdorff, medewerker nalatenschappen:
efborgdorff@npvzorg.nl, of bel (0318) 54 78 88.
De brochure geeft ook algemene informatie over
het opstellen van een testament.

1.

Lidmaatsc hap giften

2.
3.

Lid worden
via onze website: www.npvzorg.nl/wordlid of schriftelijke via
het aanmeldformulier (verkrijgbaar bij de NPV). 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. Het lidmaatschap kan elk gewenst moment ingaan en wordt
automatisch verlengd. Voor ledenvoordelen zie
www.npvzorg.nl/ledenvoordeel.

4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Voor Paulus staat de … aﬂoop vast.
Welke sport beoefende Rein jarenlang?
Wat studeerde Peter Broeders?
Spreken over de toekomst vergt …
Waartegen richt de campagne Schatzoeken zich?
In 2020 komt er een systeem van Actieve …
Waarover lanceert de NPV volgend jaar een meldpunt?
Waarin handelt Arjan van Dijke?

Contributie en incasso 2019
Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij u voor
5 november 2018 heeft opgezegd.
Maakt u uw contributie zelf over? Gebruik dan de acceptgiro
die wij u in januari toesturen.
Als u ons heeft gemachtigd uw contributie (en eventuele
afgesproken gift) automatisch te incasseren, zal het bedrag
omstreeks 15 februari worden afgeschreven. Heeft u een
machtiging gegeven voor een gift in februari, dan zal
deze rond de 25e van die maand automatisch worden
afgeschreven.
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’.

Colofon
Tekst NPV
Realisatie TRUE Communications
Drukwerk Zalsman Zwolle b.v.
Beeldmateriaal
Jan Peeters, Willemine Bunk, eigen beelden, iStock
Oplage 52.000

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
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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

U hielp de NPV het afgelopen jaar de waarde van elk
mensenleven op de kaart te zetten. Ook in 2019 hopen we hiermee
door te gaan. Dank dat u dit mogelijk maakt!

npvzorg.nl/advieslijn

npvzorg.nl/thuishulp

npvzorg.nl/beleidsbeinvloeding

