
Mijn verhaal doet ertoe  P2

Drie pannen met eten 
op de achterbank  P10

npvzorg.nl

(levens)verhalen

U geeft ons 
een 8 P13

jaargang 37   |   nummer 2  |   juni 2019



Tromp, directeur van Reliëf, promoveerde in 2011 op de 
dissertatie ‘Het verleden als uitdaging’. Daarvoor onderzocht 
hij het werken met levensverhalen in de ouderenzorg. Er is 
een verdrietige reden waarom het levensboek zijn intrede 
deed in de zorg: men kende elkaar domweg niet goed. Door 
een levensboek te maken, veranderde dat. Zo ontstond er een 
band en kregen bewoners weer het gevoel ‘iemand te zijn’. 

Tromp: ‘We zien tegenwoordig steeds vaker dat iemand 
zélf de behoefte heeft om een levensverhaal te schrijven. 
De aanleiding is vaak een ingrijpende verandering. De 
pensionering kan zo’n moment zijn. Of het verlies van een 
geliefde. Ook het besef van eindigheid kan een rol spelen. 
Ineens bedenk je dat dit waarschijnlijk de laatste auto is die 
je aanschaft, dat dit de laatste keer is dat je verhuist. Door zijn 
levensverhaal te vertellen maakt iemand de balans op 
of krijgt hij weer grip op het leven.’

Eerbied
Het initiatief kan ook van de andere kant komen. ‘Een 
kleinkind of een vrijwilliger, of iemand anders uit de omgeving, 
zegt: Ik wil heel graag weten wie u bent en wat u hebt 
meegemaakt. Prachtig! Iemand is benieuwd naar je verhaal. 
Degene die komt luisteren hoeft geen bekende te zijn. Dat is 
de kracht van een vrijwilliger: een onbekende komt je leven 
binnen, met oprechte belangstelling voor wie jij bent.’

Als vrijwilliger of buurvrouw hoef je echt niet meteen een 
levensboek te maken. Het gaat er vooral om dat er verteld 
en geluisterd wordt. Begin maar gewoon over een foto op 
het dressoir. ‘Een simpele vraag kan al verbinding leggen. De 
boodschap die je daarmee uitstraalt is ontzettend belangrijk: 
Je was, je bent van betekenis, ook in de toekomst. De ander 
zien als een kostbaar mens is ook een vorm van eerbied 
betuigen aan een schepsel van God.’

‘Begin maar gewoon over 
een foto op het dressoir’

Een open deur van jewelste maar toch: 
ieder mens heeft een verhaal. De een zet 
zelf op een rij wat het leven hem of haar 
gebracht heeft; je kunt het ook voor (of 
met) een ander doen. Thijs Tromp zette 
het levensboek op de kaart.

Thijs Tromp

Interview

Mijn verhaal 
doet ertoe



Penninkje
Verhalen staan centraal in deze ZORG. Ik 
heb er ook eentje. Geregeld wordt de NPV 
verrast met grote giften, bijvoorbeeld een 
legaat. Dan ben je blij omdat hiermee nieuwe 
plannen en acties vóór het leven ontplooid 
kunnen worden. Zonder geld kunnen wij onze 
mooie missie niet uitvoeren. Maar soms 
maakt juist een bescheiden gift indruk.

Het gebeurde onlangs. De papieren acceptgirokaart was 
volgeschreven en in een envelop richting NPV-kantoor 
gestuurd. Mét een knisperend biljet van tien euro! De oude 
schrijfster, ze was bijna 94, verontschuldigde zich dat 
het maar tien euro betrof. Ze was veel geld kwijt aan de 
verzorging. Toen ik haar belde, vroeg zij mij om mijn collega’s 
hartelijk op te wekken getuigen van Christus te zijn.

Wie denkt niet aan het penninkje van de weduwe? Niet als 
doorzichtige oproep aan mensen met een kleine beurs om 
toch maar veel te geven. De Bijbelse geschiedenis van de 
arme weduwe toont ook iets van het failliet van de tempel 
in Jezus’ dagen (Markus 12:40). Weduwen moesten tienden 
ontvangen, niet geven (Deut. 14:29).

Het briefje en de gift gaven stof tot nadenken. Allereerst 
een aansporing om als NPV zorgvuldig om te gaan met het 
geld dat zij van de leden ontvangt. Niet krenterig, maar wel 
secuur. In de tweede plaats een aanmoediging om zuinig te 
zijn op het vertrouwen dat wij van onze achterban genieten.

In de derde plaats moeten we ervoor waken dat wij te veel 
zien op het grote en indrukwekkende. Wat een liefde en 
overgave blijken er uit deze gift van een tientje! Deze dame 
zal nooit in Nieuwsuur komen.

En de englen hebben ‘t opgeschreven
In ’t heilig Boek van ’t eeuwig leven, -
Ga, vrouw, u wacht een heerlijk loon:
„Dien penning hebt gij Mij gegeven,”
Verklaart Gods eenig groote Zoon.

P.A. de Génestet (1829-1861)

Diederik van Dijk, directeur

De tijd nemen
Daarmee zijn we beland bij het thema 
eenzaamheid. Tromp: ‘Er is op dit punt 
van alles bedacht, maar het meeste 
heeft geen bewezen effect. Behalve… 
het delen van verhalen. De persoon 
is blij dat iemand zoveel tijd neemt 
om te luisteren. Hij of zij realiseert 
zich: mijn verhaal doet ertoe. Ik vertel 
dingen waarover ik soms jarenlang 
niet heb gepraat. Zo leg je ook nieuwe 
verbindingen. “Grappig – komt u uit 
Winschoten? Mijn schoonmoeder ook!” 
Het geheim is: de tijd nemen om te 
luisteren. Mensen zeggen wel eens: 
“Het gaat niet om mijn verhaal.” Dat 
is misplaatste nederigheid. God werkt 
door mensen!’

Anneke Verhoeven

Tips van Thijs Tromp:

  Creëer vertelmomenten. 

  Het is goed om elkaar, na een 
overlijden van een dierbare, 
verhalen te vertellen. 

  Zoek naar ‘betekenisvolle’  
data, zoals de verjaardag, de 
sterfdag van een geliefde of  
een verhuizing.

 

Themadag
Op D.V. 10 oktober zullen 
levensverhalen centraal staan 
tijdens onze Themadag voor 
vrijwilligers. Houdt u tegen die 
tijd de website in de gaten!

‘Neem

omtijd 
luisteren’te

de
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‘Het ondersteunen van mensen in moeilijke situaties, dat is 
wat me drijft,’ vertelt Pieter Slagboom, voorzitter van de NPV-
afdeling Midden-Betuwe. ‘Of het nu gaat om gezondheid, 
ziekte of moeilijke ethische beslissingen: de thema’s waar de 
NPV zich mee bezighoudt, zijn belangrijk en raken iedereen. 
Tegelijkertijd zijn het ook juist vaak onderwerpen waar we 
liever niet mee te maken hebben. Ik heb daarom veel respect 
voor de vrijwilligers en mantelzorgers. Zij hebben mooi en 
dankbaar werk, dat veel van hun tijd en energie vraagt.’

‘Vrijwilligerswerk wordt in de Betuwe als normaal gezien, 
als iets wat erbij hoort,’ vertelt Pieter. ‘Dat verklaart voor 
een belangrijk deel waarom de NPV-afdeling hier goed 
draait. Klaar staan voor een ander, óók voor mensen die niet 
aangesloten zijn bij een kerk, dat typeert de rondborstige 
Betuwenaar.’
Die open houding werpt vruchten af. ‘We krijgen als NPV 
steun en waardering vanuit de kerken, de burgerlijke 
gemeente, verzorgingstehuizen en zorgverleners zoals 
huisartsen en wijkverpleegkundigen. Ook deed het ons goed 
dat de coördinatoren Vrijwillige Thuishulp en de bestuursleden 
die de NPV Midden-Betuwe zijn gestart een vrijwilligersspeld 
van de gemeente Neder-Betuwe kregen, en daarnaast tot 
vrijwilligers van 2014 werden gekozen.’

Succesformule 
De NPV Midden-Betuwe weet mooie avonden te organiseren 
met een hoge opkomst. Wat de bijeenkomsten zo succesvol 
maakt? ‘Het is in de eerste plaats heel belangrijk om een 
origineel en actueel thema te kiezen waar de leden iets aan 
hebben. Zo hebben we pas een avond georganiseerd over 

vaccinatie. Onze gemeente heeft de 
laagste vaccinatiegraad in Nederland, 
dus de huidige discussie in Nederland 
over al dan niet verplichte vaccinatie 
raakte onze mensen direct. 
Daarnaast is een goede spreker 
met kennis van zaken een must. 
Staatssecretaris Paul Blokhuis, die 
verantwoordelijk is voor het verhogen 
van de vaccinatiegraad, was deze 
keer bereid te komen. En ook niet 
onbelangrijk: als bestuur moet je 
gemotiveerd zijn voor het thema. Om 
een vonk over te dragen moet je zelf in 
brand staan.’ 
Pieter Slagboom noemt nóg een 
succesfactor: een strak programma. ‘We 
houden het huishoudelijke gedeelte heel 
kort; maximaal drie minuten. Een half uur 
lang notulen voorlezen – daar doen we 
niet aan. Koffie doen we aan het begin; 

Interview

de ambitieuze 
voorzitter van NPV 
Midden-Betuwe

Pieter Slagboom,
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Geerlof de Jong

5

we houden geen pauze, want die loopt altijd uit! In plaats 
daarvan zorgen we voor een hapje en drankje aan het einde 
van de avond. De mensen die willen napraten, kunnen dat 
doen, en wie geen zin of tijd heeft, vertrekt.’

Perswoordvoerder
Voor de genoemde vaccinatieavond was beduidend meer 
belangstelling vanuit de media dan gebruikelijk. ’s Middags 
was zelfs de Nieuws en Co-bus (van het gelijknamige 
programma op Radio 1) in Kesteren neergestreken om live de 
verschillende meningen over vaccinatie te peilen. ‘Om alles in 
goede banen te leiden, hebben we een perswoordvoerder 
benoemd. Met de journalisten hadden we duidelijke 
afspraken vooraf gemaakt: geen opnamen tijdens de avond 
zelf. Zodoende konden de bezoekers vrijuit praten. 

‘Vrijwilligerswerk wordt
hier als normaal gezien’

In plaats daarvan hebben we na de 
bijeenkomst een moment voor de pers 
gepland met de staatssecretaris, de 
overige sprekers en ons als bestuur. Ik 
ben dankbaar dat alles rustig is verlopen 
en dat er een waardig gesprek heeft 
plaatsgevonden.’

Ten slotte heeft Pieter nog een aantal 
handreikingen voor andere bestuurders. 
‘Wees je ervan bewust dat het 
uitgangspunt van de NPV, de Bijbel, een 
onuitputtelijke bron is. Doe je werk in 
afhankelijkheid van de Schepper. Wij 
hoeven ons niet te verdedigen omdat 
we klein zijn. Wel moeten we uitdragen 
waar we als NPV voor staan en ons 
best doen de achtergrond van bepaalde 
standpunten duidelijk te maken.’
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‘Huishoudelijk 
gedeelte 

kan in drie 
minuten’
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Hanneke raakte als verpleegkundige in opleiding 
nauw betrokken bij Tineke, een vrouw die 
zorgafhankelijk was. Na vijf en een half jaar kwam 
er een abrupt einde aan deze tijd. Hanneke schrijft: 
‘Wanneer mensen sterven laten ze ons achter met 
herinneringen. Die herinneringen aan Tineke zullen 
ons troost bieden…’.  
 
‘Ben je gelukkig?’
‘We waren samen aan het theedrinken. Je hebt 
van die Pickwick-theezakjes met een vraag op het 
labeltje. Meestal iets van Eet je liever thuis of uit?  

‘k Vond het altijd leuk om die vragen aan Tineke te 
stellen, maar deze keer had ik er al spijt van toen 
ik hem voorlas. Er stond namelijk: Ben je gelukkig? 
Deze vraag vond ik persoonlijk best heftig. Ja! 
antwoordde Tineke zonder enige twijfel. Ze vertelde 
me dat ze geniet van de mensen om haar heen, dat 
ze blij is dat ze haar zoon mocht zien opgroeien, dat 
ze haar schoondochter heeft mogen leren kennen, 
haar 35-jarig huwelijk heeft mogen beleven, de 
geboorte van haar kleinkind mocht meemaken… 
Tineke zei altijd tegen mij: “Als ik moet gaan stilstaan 
bij wat ik allemaal niet kan, schiet ik daar niks mee 

Het zijn de kleine – vaak ook zo onverwachte – dingen die het leven mooier 
maken. Die kleine dingen, die soms ineens ‘groot’ kunnen voelen, omdat 
ze zo waardevol zijn. Het doet me terugdenken aan een moment enige tijd 
geleden. Een mail kwam binnen bij de NPV-Advieslijn, het ‘loket’ waar je al je 
persoonlijke vragen op medisch-ethisch gebied kunt stellen. Deze keer echter 
geen moeilijke vraag of een ingewikkeld dilemma over wel of niet behandelen 
bijvoorbeeld, maar – zo stond er – ‘een mooi verhaal voor jullie’. Een in 
memoriam van Hanneke over Tineke. 

Vraag en 
Antwoord 

In het 
kleine zo

groot
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Chat: We zijn ook per chat bereikbaar. 
Kijk op www.npvzorg.nl/chatten-voor-
persoonlijk-advies/

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  

Dankzij uw gift konden we – door lezingen over 
thema’s rond het levenseinde en via de NPV-
Advieslijn – honderden mensen toerusten.

Ook een persoonlijke vraag waarbij wij kunnen helpen? 
Laat het ons weten. 

De NPV-Advieslijn  
ook voor u bereikbaar 

‘Een ander beeld van
kwaliteit van leven’

op. Ik focus me liever op de dingen die ik 
wel kan en op de mensen die ik om me 
heen heb. Dat maakt mij gelukkig.” 

Ander beeld
Als ze mij nu vragen wat kwaliteit van 
leven is, vertel ik dat Tineke mij daar 
een ander beeld van heeft gegeven. 
Velen van ons denken: Als ik niets meer 
kan, heb ik geen kwalitatief volwaardig 
leven meer. Tineke kon niks, toch 
was zij gelukkig en had zij zeker een 
kwalitatief volwaardig leven. Tineke liet 
ons allemaal zien dat het niet alleen zit in 
wat je kunt. Kwaliteit van leven zit in de 
relaties die je hebt met de mensen om 
je heen’. 
Dit in memoriam is het waard om 
gedeeld te worden. Omdat het ons zicht 
geeft op de mens achter de cliënt. Zicht 
geeft op dat wat werkelijk van waarde 
is – niet wat we kunnen, maar wie we 
zijn.

Wat mooi als ook deze kleine dingen – 
die in hun kleinheid groot zijn – worden 
gedeeld. Wat ben ik dankbaar dat 
mensen ook hiervoor de weg naar 
de NPV-Advieslijn weten te vinden. 
Naast alle persoonlijke vragen waar 
we u graag bij helpen, vinden wij het 
belangrijk om ook hiervoor oor en oog te 
hebben. Zien en gezien worden… dat wilt 
u toch ook?

Rineke Heij

‘Ik focus me liever 
op de dingen die 
ik wel kan en op 
de mensen die ik 
om me heen heb. 
Dat maakt mij 
gelukkig.’ 
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Kun je alleen maar voor of tegen abortus 
zijn, of is er ook een grijs gebied? En wie 
bepaalt in hoeverre je als christen met 
elkaar van mening mag verschillen als het 
gaat over bijvoorbeeld orgaandonatie? In 
gesprek met biologieleraar Jaap Wilbrink 
over het toerusten van jongeren op 
medisch-ethisch terrein.

Jaap Wilbrink is docent biologie, Natuur, Leven en Technologie 
(NLT) en wetenschapsoriëntatie op de Jacobus Fruytier 
Scholengemeenschap in Apeldoorn. Sinds 1986 zit hij in het 
vak. ‘Na ruim dertig jaar onderwijs durf ik wel te zeggen 
dat ik feeling heb met de leef- en denkwereld van jongeren. 
Persoonlijke vorming heeft mij altijd geboeid: Wat zijn de 
gedachtegangen van jongeren? Waar laten zij zich door 
leiden?’

Tijdens zijn lessen komen regelmatig medisch-ethische 
dilemma’s aan de orde, bijvoorbeeld rondom abortus en 
euthanasie maar ook gentherapie, Crispr-Cas9. Wilbrink: ‘Ik 
merk dat veel leerlingen deze ‘klassieke’ medisch-ethische 
onderwerpen benaderen vanuit de gedachte “daar weten 
we alles toch al van?” Het is belangrijk om jongeren te laten 
nadenken over de aanleiding tot en gevolgen van bepaalde 
besluiten en daar in de groep ook over door te praten. Het 
gaat dan niet zozeer over ‘voor’ of ‘tegen’ maar veel meer 
over bewustwording.’

Groepsdruk
Veel leerlingen die biologie in hun pakket hebben, willen aan 
de slag in de gezondheidszorg. Of ze nu meteen voor de 

praktische kant kiezen of bijvoorbeeld 
geneeskunde gaan studeren – ze zullen 
vroeg of laat te maken krijgen met 
ingewikkelde vraagstukken. ‘Ik vind het 
belangrijk dat jongeren in deze fase van 
hun leven worden toegerust. Dat ze leren 
een eigen mening te vormen en deze 
ook te kunnen verwoorden. Dat is vaak 
niet eenvoudig. Wil je een eigen visie 
kunnen vormen, dan zul je eerst jezelf 
moeten kennen. Het is van belang dat je 
antwoord kunt geven op de vraag: wie 
ben ik? Daarnaast speelt groepsdruk bij 
jongeren natuurlijk een grote rol. Bij de 
bespreking van dilemma’s in de klas is 
het dan ook zaak een sfeer te creëren 
waarin iedereen zich veilig voelt. Dat je 
mag zijn wie je bent.’

‘Een soort van arts’
Al een aantal jaar nodigt Wilbrink 
regelmatig de NPV uit voor een 
gastles rond actuele medisch-ethische 

Interview

‘Ze voelen aan 
dat het gaat over 
iets ingrijpends’

Biologieleraar Jaap Wilbrink
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Charlotte Ariese-van Putten 

onderwerpen. ‘Soms is het goed om ook mensen “van 
buiten” aan het woord te laten. Bij biologie gaat het veel over 
leven en het menselijk lichaam. Jongeren denken weleens 
dat je een soort van arts bent. Er wordt in ieder geval een 
visie van je verwacht.’ Afgelopen najaar stonden onder 
meer ontwikkelingen in de gentechnologie, het ingrijpen 
in het DNA van mensen en embryo-onderzoek op het 
programma. ‘Onderwerpen die nauw samenhangen met de 
maakbaarheid van het leven. De leerlingen voelen aan dat het 
gaat over iets groots, iets ingrijpends.’ 

Emotie
Wilbrink merkt bij de bespreking van dit onderwerp dat 
christenen grote autoriteit toekennen aan technologie. ‘In de 
trant van: God geeft ons kennis om bepaalde technologieën 
te ontwikkelen, dan mag je daar ook gebruik van maken. 
Vaak leidt gebruik tot gemak, ook in je denken. Daarnaast 
beschouwen jongeren veel zaken als geoorloofd op basis 
van ‘emotie’ en het argument ‘je moet goed zijn voor elkaar’. 

‘Om een eigen visie te vormen,
moet je eerst jezelf kennen’

‘Praat met 
je kinderen 

over medisch-
ethische 
kwesties’

Oproep aan ouders
In een tijd waarin de bescherm-
waardigheid van het leven steeds 
meer onder druk komt te staan, is 
het belangrijk dat jongeren de richting 
wordt gewezen. Wilbrink heeft een 
oproep aan ouders: ‘Verdiep je in 
actuele medisch-ethische kwesties 
en praat erover met je kinderen. Ook 
de school heeft een taak: er moet tijd 
worden vrijgemaakt voor bezinning. 
Daarnaast hebben jongeren dringend 
behoefte aan gezaghebbende 
christenen die zich uitspreken voor 
het leven.’

Je ziet dat terugkomen, onder meer 
bij de bespreking van euthanasie en 
orgaandonatie.’

Meer weten over onze lezingen en 
gastlessen? Neem dan contact op 
via jongeren@npvzorg.nl.
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Voor haar huwelijk werkte ze in de gezinszorg, die 
nu niet meer in die vorm bestaat. ‘Zieke moeders 
vervangen, 40 uur per week. Je deed alles, inclusief 
meegaan naar verjaardagsfeestjes. Een mooie 
leerschool, van iedere moeder heb ik wel handige  
tips meegekregen.’
 
Toen haar oudste werd geboren, begon Arianne ‘voor 
zichzelf’. Ze koos bewust niet voor een betaalde baan. 
‘De werkloosheid was – we hebben het over de jaren 
tachtig – heel hoog en ik wilde de jonge meiden niet in 
de weg lopen.’

Drie grote 
pannen met
eten op de 
achterbank 

Interview

Arianne Kik: Van iedere moeder 
kreeg ik handige tips mee

Als het gaat om eten koken voor 
anderen is Arianne Kik-Verwijs 
uit het Zeeuwse Nieuwerkerk (57, 
gehuwd, moeder van zes zonen, 
vijf schoondochters en oma van 
vijf kleinkinderen) niet voor een 
kleintje vervaard. Maar die ene 
keer dat ze met drie grote pannen 
op de achterbank rondreed is 
wel een uitschieter. ‘Ik ging voor 
totaal 17 mensen een warme 
maaltijd bezorgen. Tussendoor 
zat ik nog even op de tribune om 
naar de turnprestaties van mijn 
kleindochter te kijken’. 
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Anneke Verhoeven

Ogenzalf
Gelukkig was er bij de NPV op Schouwen-Duiveland genoeg 
te doen. ‘In het begin had ik veel langdurige contacten. 
Zo kwam ik acht jaar lang bij één en dezelfde mevrouw. 
We deden allerlei handelingen die je nu niet meer mag 
verrichten als vrijwilliger. Iemand op bed leggen, ogenzalf 
aanbrengen, dat soort dingen. Vanuit de NPV werden 
we voor dergelijke taken overigens wel toegerust hoor.’ 
Geleidelijk is haar werk veranderd, maar het plezier en de 
voldoening zijn gebleven. 
Zoals gezegd: koken, liefst voor meerdere eters tegelijk, 
is haar lust en haar leven. ‘Twee keer in de week een 
maaltijd brengen bij mensen die dat zelf niet kunnen – 
geen probleem.’ Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in 
hun naaste omgeving een sterfgeval hebben meegemaakt, 
waardoor het koken even geen prioriteit heeft. Menigeen 
prikt een vorkje mee in huize Kik. ‘We hebben nog één zoon 
thuis, maar het gebeurt zelden dat we met z’n drieën aan 
tafel zitten’, lacht ze. Op dit moment woont er tijdelijk nog 
een gezin bij haar in huis, dus extra gasten zijn er sowieso.  

Blokfluitgroepje
Het klaarstaan voor anderen heeft ze van thuis 
meegekregen. ‘Mijn moeder – 76, en nog heel vitaal – is ook 
altijd bezig. Net als ik was ook zij gezinsverzorgster.’ Haar 
gastvrijheid ging de jonge Arianne wel eens wat te ver. ‘Zo 
schoof iedere vrijdag steevast dezelfde persoon aan – dat 
vond ik niet altijd zo prettig.’ Ook bij haar zoons vloeit het 
vrijwilligersbloed door de aderen. ‘Ze zijn allemaal actief – 
in de sport, voor de kerk, het jeugdwerk.’
Alleen op haar kooravond is Arianne niet beschikbaar. ‘En ik 
speel een keer per drie weken in een blokfluitgroepje, daar 
wil ik ook aan vasthouden.’ Nee zeggen is niet haar sterkste 

kant. ‘Maar het lukt me nu beter, ook 
dankzij de cursussen waar ik dat heb 
geleerd.‘ Niet dat dat zo vaak gebeurt, 
want als er een beroep op haar wordt 
gedaan, snapt ze dat daar een reden 
voor is. Haar motivatie? ‘Ik probeer altijd 
te denken: Hoe wil de Heere Jezus dat 
we met onze naaste omgaan?’

Mantelzorger
Door privé-omstandigheden is ze 
ondertussen mantelzorger geworden. 
‘Ik was als vrijwilliger bij een mevrouw 
aan het helpen, toen ik werd 
weggeroepen: onze vierde zoon had 
een zwaar auto-ongeluk gekregen.’ 
Arianne ging bijspringen in zijn gezin 
en deed dat ook bij haar schoonouders 
toen zij zorg nodig kregen. Ze is op 
een breed gebied als vrijwilliger actief 
(geweest). ‘Ik heb ook acht jaar in de 
ouderraad van de school van mijn 
kinderen gezeten.’ 
Ze benadrukt dat voor haar de 
omstandigheden ideaal zijn om 
vrijwilligerswerk te doen. ‘Ik ben altijd 
thuis, hoef niet buiten de deur te 
werken, mijn man verdient genoeg. En 
het feit dat ik dit allemaal doen kan, 
geeft aan dat ik gezond ben – als ik 
zelf degene was die hulp zou moeten 
krijgen was het een ander verhaal!’

‘Nee 
zeggen 

lukt me nu 
beter’

11juni 2019



Omzien naar elkaar

Wedstrijd: 
Deel uw verhaal

Je dementerende schoonmoeder 
gaat naar een verpleeghuis en bij het 
opruimen van de zolder vind je een stapel 
handgeschreven brieven van zestig jaar 
geleden. Al lezend begrijp je steeds 
beter waarom ze nooit over haar broer 
wilde praten. Of u zit drie kwartier in een 
streekbus naast een volslagen onbekende 
die u zijn levensverhaal toevertrouwt, 
inclusief de periode dat hij in een 
afkickkliniek verbleef. Een terloopse 
opmerking van uw hoogbejaarde buurman 
leidt ertoe dat u aanbiedt samen met 
hem een levensboek te schrijven. Als 
vrijwilliger in een hospice bent u diep 
geraakt door de manier waarop moeder 
van drie tieners, haar levenseinde 
tegemoet ziet. 

Verhalen – ze liggen voor het oprapen, mits je er 
oog en oor voor hebt. Graag nodigen we u uit, een 
(liefst waargebeurd) verhaal met ons te delen. Het 
thema is ‘Omzien naar elkaar’. Stuur uw bijdrage, 
in maximaal 300 woorden, uiterlijk 12 juli 2019 
naar communicatie@npvzorg.nl en vermeld in het 
onderwerp-veld ‘verhaal’. 
Per post insturen kan natuurlijk ook: NPV, t.a.v. afd. 
Communicatie, Postbus 178, 3900 AD VEENENDAAL. 
Een selectie zal worden afgedrukt in het volgende 
nummer van ZORG. Voor de top-3 is er een passende 
beloning. Veel succes!

Ze liggen voor 
het oprapen
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Als lezer waardeert u ons met een 8! (Om 
precies te zijn een 7,8 maar volgens goed 
gebruik ronden we dit af naar boven). Het 
rapportcijfer is de uitkomst van een groot 
lezersonderzoek dat een extern bureau 
(Direct Research) heeft gehouden onder 
lezers van ZORG. 

Verhalen uit de praktijk en interviews worden het meest 
gewaardeerd. ‘Meer persoonlijke verhalen’, luidt de wens 
van veel lezers. Wat dat betreft wordt u in dit nummer 
op uw wenken bediend: deze ZORG staat in het teken 
van levensverhalen en praktijkervaringen. Uiteraard 
zullen we ook op dit spoor doorgaan!

Uit het onderzoek blijkt verder dat u onze artikelen 
over medisch-ethische kwesties graag leest en daarbij 
het liefst ziet dat we zo actueel mogelijk zijn. Voor dat 
laatste doen we ons best, maar we kunnen het nieuwste 
nieuws nooit helemaal meenemen. Tussen het moment 
waarop wij onze teksten aanleveren bij de drukker en 
de dag waarop ZORG bij de lezers in de brievenbus valt, 
zit nogal wat tijd. Overigens zijn we op onze website wél 
maximaal actueel. Een kwart van u bezoekt de website 
naar aanleiding van het lezen van ZORG; wat ons betreft 
zit daar nog groei in!

Nog een paar leerpunten: lezers boven de 80 vinden 
ons blad niet altijd goed leesbaar. We zijn ons daarvan 
bewust en hebben de afgelopen tijd in overleg met de 
vormgever een verbeteringsslag gemaakt op dit punt. 
We blijven hier alert op!

Velen van u vinden dat er een gevarieerd(er) 
aanbod aan meningen mag worden gegeven, al is 
er verdeeldheid over de ruimte die mensen met een 
andere visie moeten krijgen. Ook dat nemen we 
uiteraard mee.

Een greep uit de 
overige uitkomsten:

  Vrouwen zijn trouwere lezers 
dan mannen, een kwart van de 
vrouwen leest ZORG helemaal.

  Meer dan de helft vindt ZORG 
diepgaand. De begrippen 
‘verrassend’ en ‘luchtig’ komen 
niet vaak boven als u aan ons 
denkt. 
  De christelijke identiteit zoals 
wij die uitstralen, is volgens u 
precies goed. Een klein deel 
(2 % ) vindt ons te progressief, 
volgens een iets groter deel  
(3 %) zijn we te behoudend.
  U bent tevreden over de 
frequentie van verschijnen  
(4 x per jaar) en de omvang.

8 !U geeft 
ons een...

Iedereen die heeft 
meegedaan aan het 
lezersonderzoek – 
hartelijk dank!

‘Wanneer accepteer je dat 
je iets niet meer kunt?’ P4Vrijwilligerswerkin een hospice P10

Ledenwerfcampagne:Elk mens mag er zijn P15 

npvzorg.nl
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Twee fl essen wodka op
Twee fl essen wodka op

het boodschappenlijstje P12

Nieuw - puzzel! P14
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puzzel

De nieuwe puzzel ziet u hieronder. Bij het invullen van de juiste 
antwoorden – allemaal te vinden in deze ZORG – ontstaat in het 
gekleurde balkje de oplossing. Deze kunt u voor 12 juli insturen via 
www.npvzorg.nl/inzending-puzzel.
Per post kan natuurlijk ook: u kunt uw oplossing met vermelding van 
naam en adres in een gefrankeerde envelop of per (brief)kaart sturen 
aan NPV, Postbus 178, 3900 AD VEENENDAAL.

Onder de juiste inzendingen verloten we drie exemplaren van 
het boek Eenzaam, een zoektocht naar betekenis, oorzaken 
en oplossingen, door Nels Fahner.

1.  

2.  

3. 

4.

5.  

6. 

7. 

8.

‘Techniek’. Dat was de oplossing van de puzzel in het 
maartnummer en velen van u stuurden of mailden ons 
die toe. Dank daarvoor! De drie winnaars zijn: De heer 
A. Ooms uit Nieuwpoort, Mw. A. Ophoff-Zijlstra uit 
Barneveld en Fam. A. Vrolijk uit Urk. Zij hebben de 
prijs inmiddels ontvangen.

1.  Tineke had een kwalitatief … leven
2.  Waar werkte Arianne Kik voor haar huwelijk?
3.  Wie moet je volgens Wilbrink kennen voordat je een eigen visie vormt?
4.  De titel van het proefschrift van Thijs Tromp luidde: ‘Het verleden als …’
5.  Wat moesten weduwen in Jezus’ dagen ontvangen?
6.  NPV-leden krijgen bij De Roode Roos korting op onder meer …
7.  Wat doet de NPV Midden-Betuwe aan het begin van de avond?
8.  ‘Blijf …, ook als iemand iets voor de vierde keer vertelt!’ 

Win!
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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

prikbord

Lid worden
Aanmelden kan via onze website: 

www.npvzorg.nl/wordlid. U kunt ook gebruik- 

maken van een schriftelijk aanmeldformulier, aan 

te vragen via telefoonnummer (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 moment ingaan 

en wordt automatisch verlengd. Voor ledenvoor-

delen 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’. Alvast hartelijk dank! De NPV is een erkende 

ANBI. Een gift aan ons mag u daarom - onder 

bepaalde voorwaarden - aftrekken in uw aangifte 

inkomstenbelasting. 

Lidmaatschap

giften

Keuzehulp: nadenken 
over het levenseinde 

Ook wie gezond en relatief jong is, kan 

van het ene op het andere moment met 

het (naderende) levenseinde worden 

geconfronteerd. Het is daarom belangrijk 

om op tijd na te denken over medische 

en andere vraagstukken rondom de laat-

ste levensfase. De NPV heeft daarom een 

keuzehulp ontwikkeld met ervaringsver-

halen, animaties, opdrachten en verdie-

pende info. Zowel ervaringsdeskundigen 

– mensen die de dood in de ogen heb-

ben gekeken en nabestaanden – 

als artsen komen aan het woord. Zie 

www.npvzorg.nl/keuzehulp-levenseinde.

De Roode Roos –
 vitaminen en 
voedingssupplementen

Als NPV-lid kunt u tot wel 25% korting 

krijgen op voedingssupplementen en vita-

minen bij postorderbedrijf de Roode Roos. 

Neem een kijkje in de kortingswebshop 

van de Roode Roos via 

www.npvzorg.nl/ledenvoordeel 
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‘Blijf luisteren, ook als 
iemand iets voor de
vierde keer vertelt!’

Dr. P.W. van de Kamp tijdens 
het symposium Bitter en Zoet




