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Samenvoeging: Way of Life en NPV
Jongerenactiviteiten gaan onverminderd door
Jongeren zijn belangrijk
De focus op jongeren is voor de NPV altijd een belangrijk
aandachtspunt geweest. Wij willen hen graag toerusten,
informeren en opscherpen met een geopende Bijbel. Met deze
gedachte is destijds het jongerenmerk Way of Life opgericht.
Op activiteiten, die Way of Life zelf vanuit het landelijk bureau
organiseerde, kwamen de laatste jaren echter steeds minder
jongeren af. Tegelijk groeide de vraag naar gastlessen
op scholen, lezingen voor kerkelijke jeugdverenigingen en
workshops voor jongerenavonden.
Naam Way of Life vervalt
Hoewel Way of Life als apart merk een tijd lang een goed
middel was om jongeren aan te spreken gaf het ook verwarring
alsof de NPV en Way of Life twee aparte organisaties zijn.
Daarnaast heeft de NPV de laatste jaren steeds meer aanbod
waar ook jongeren van kunnen profiteren. De NPV heeft
daarom besloten de jongerenactiviteiten onverminderd voort te
zetten onder de vlag en merknaam NPV. Alleen de merknaam
Way of Life zal daarmee vervallen.
Wat betekent dit voor jou?
Als je lid van Way of Life bent, betekent deze verandering
praktisch gezien niets voor jou. Je kunt nog steeds profiteren
van de ledenvoordelen en je betaalt ook nog hetzelfde bedrag
voor je lidmaatschap, namelijk € 12,50 per jaar.
Het enige dat verandert is de naam van je lidmaatschap. We
noemen het niet meer Way of Life-lidmaatschap maar NPVjongerenlidmaatschap.
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NPV-aanbod voor
jongeren
De NPV is er voor jou!
 odig ons uit op je school of op een
N
jongerenavond voor een interactieve
workshop of gastles over thema’s
zoals orgaandonatie, het levenseinde
of DNA-aanpassing van embryo’s.
Maak online in je eigen tempo gebruik
van een NPV-keuzehulp om te
ontdekken welke keuze bij jou past.
Bijvoorbeeld over orgaandonatie.
Heb je een vraag waar je niet uitkomt
en waar je graag met een deskundige
over wilt spreken? Via de chat- en
e-mailfunctie van de NPV-Advieslijn
kun je je vragen voorleggen. Uiteraard
mag je ook bellen.
Verschillende NPV-Thuishulpafdelingen
zitten te springen om vrijwilligers.
Misschien zit er een NPV-afdeling bij
jou in de buurt en wil je weten wat de
mogelijkheden zijn voor jou? Neem
dan contact met ons op. Wij staan
voor je klaar!

Kerst in de zorg
Zorg voor elkaar is zorg die nabij is. Dat zorg
dichtbij is, ligt in haar aard besloten. Dat
geldt de thuishulp die op bezoek komt. Ook
medische zorg wordt in de regel ter plekke
geboden. Of het nu gaat om het verschonen
van een patiënt of een openhartoperatie,
zorgverlener en zorgvrager bevinden zich
meestal tegelijkertijd in dezelfde ruimte en
hebben elkaar nodig om samen die handeling
zorg verlenen mogelijk te maken.

Heb je vragen
of goede
ideeën?
Mail ons dan via
info@npvzorg.nl
of stuur ons een berichtje
via social media: we zijn
op Facebook, Twitter,
LinkedIn en Instagram
te vinden. Tot snel!

Op npvzorg.nl/
jongeren lees je
meer over ons
uitgebreide aanbod
voor jongeren.

Ben je daarmee vanzelf dichtbij? Zorg verlenen is in onze
maatschappij zó geformaliseerd, dat het heel gemakkelijk
is, voor zorgverleners en -vragers, om je vast te houden aan
je eigen rol. Een welhaast bureaucratische invulling van de
zorg. Een verzorgende ziet dan een zorgvrager vooral als
een lichaam dat gewassen moet worden. En andersom ziet
de zorgvrager de verzorgende alleen als een paar handen.
Taak volbracht, maar geen menselijke connectie. Om in de
zorg écht dichtbij te komen, is het nodig dat zorgverleners
en zorgvragers zich openstellen voor elkaar.
Is dit weer zo’n stukje waarin wordt geklaagd over
onpersoonlijke zorg? Hoewel het weleens mis gaat, wil ik
er vooral op wijzen hoe verbazend vaak het goed gaat. En
hoeveel vrijwilligers, verpleegkundigen en artsen elke dag
opnieuw niet alleen een heleboel werk verzetten, maar ook
openstaan voor de medemens die ze tegenover zich zien.
Jezelf openstellen, echt dichtbij durven komen valt niet mee,
want het maakt je zelf ook kwetsbaar. Wie dichtbij een
ander wil komen, laat die ander ook dicht bij zichzelf.
Kerst nadert. God kwam in Zijn Zoon dicht bij mensen.
Uitgerekend bij mensen die niet op Hem zaten te wachten.
Hij daalde af in onze zonde, schuld en misère. Hij was
kwetsbaar en werd gekwetst, maar liet zich in Zijn liefde
voor mensen niet tegenhouden. Laat dat ons bemoedigen
om ons elke dag weer voor mensen te geven.

Diederik van Dijk, directeur

december 2019
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Interview

Rineke Heij

Eén ding is echt
belangrijk!
Wie had 9 jaar geleden kunnen bedenken dat ze dit gesprek
op haar eigen stoel in haar eigen huis zou kunnen voeren. Dat
was niet de verwachting toen al snel, nadat er borstkanker
was geconstateerd, ook sprake bleek te zijn van uitzaaiingen.
De boodschap ‘we gaan niet verder met behandelen’ maakte
dat Jentje Compagner (62 jaar) haar geboortedag dat jaar
beleefde als ‘dit is mijn laatste verjaardag …’.

‘De confrontatie met ziekte maakt wel dat je gaat nadenken’,
geeft Jentje aan. ‘Ook dat je je afvraagt waarom je daarmee
gewacht hebt tot je ziek wordt. Wat als ik niet meer voor
mezelf kan opkomen? Als ik niet meer in staat ben de dingen
zelf te regelen? Dan wil ik wel graag dat er iemand is die
de dingen voor mij regelt en die weet wat ik belangrijk vind.
Iemand die mij serieus neemt.’
NPV-Levenswensverklaring
Vanuit de familie wordt er een appèl op Jentje gedaan om
de dingen goed te regelen. En omdat Jentje alleenstaand is,
besluit zij om een NPV-Levenswensverklaring aan te vragen.
‘Hoe ik hem moest gaan invullen, wist ik op dat moment
niet. Ik dacht dat het een verklaring was waar ik zelf het
een en ander aan wensen in moest opschrijven. Het bleek
echter een standaardverklaring te zijn. De uitgangspunten
die erin stonden, waren voor mij heel herkenbaar. Het was
voor mij fijn dat ik het niet zelf zwart op wit hoefde te zetten.
Immers … in het ziekzijn ervaar je dat elke situatie nieuw en
ook weer anders kan zijn. Ja, deze verklaring was voor mij
helpend, juist omdat het kaders geeft die in je eigen situatie
toepasbaar zijn.’
Erover praten
Met de verklaring alleen ben je er niet, dat is een punt wat
Jentje wel onderschrijft. ‘Het is heel belangrijk dat er dingen
op papier staan, maar nog belangrijker is dat je erover
moet praten. En niet een keer, maar vaker. Met degene die
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je vertegenwoordigt, maar ook met
de arts. Als je het er al eens over hebt
gehad, kun je er later makkelijker weer
op teruggrijpen.’
Jentje blikt even terug in de tijd: ‘Die
periode van toen, net nadat ik weer uit
het ziekenhuis was, was ook een hele
mooie tijd. De liefde voor elkaar was zó
voelbaar. Het gesprek voeren was niet
moeilijk op dat moment. Het besef dat
het belangrijk is om de dingen in het
aardse goed te regelen, was aanwezig,
maar veel meer nog het besef dat er
maar één ding echt belangrijk is. Waar
we echt druk mee zouden moeten zijn:
het leven na dit leven. Dat is toch het
allerbelangrijkste!’
Jentje heeft in 2016 en 2017 meegewerkt
aan de onderzoeken naar de ervaringen
met de NPV-Levenswensverklaring. Ze
is dankbaar dat de NPV deze verklaring
aanbiedt. ‘De handreikingen die zijn
ontwikkeld, zijn helpend. Het geeft
concrete handvatten aan mij als houder
en aan mijn vertegenwoordiger om het
gesprek over de verklaring te kunnen
voeren.’

Ledenvoordeel
Ledenvoordeel: extra korting op
de zorgverzekering van Pro Life
Leden van de NPV en NPV-jongeren
kunnen voor 2020 gebruikmaken van
extra korting op de zorgverzekering
van Pro Life. Deze zorgverzekering
is gebaseerd op christelijke principes.
Net als de NPV vindt Pro Life dat elk
mensenleven bescherming en zorg
verdient.

De NPV-Levenswensverklaring anno 2019
De uitkomsten van de onderzoeken naar het
functioneren van de NPV-Levenswensverklaring
hebben geleid tot de een aantal veranderingen.
 e inhoud van de verklaring zelf is niet
D
veranderd, wel is gekeken naar de leesbaarheid
en zijn er taalkundige wijzigingen doorgevoerd.
Uw huidige verklaring - als u die heeft - hoeft
niet vervangen te worden en blijft rechtsgeldig.
Er zijn twee handreikingen ontwikkeld. Een
handreiking voor de houder om u te helpen het
gesprek over uw verklaring goed te kunnen
voeren met uw arts en uw vertegenwoordiger.
En een handreiking voor de vertegenwoordiger
om u te helpen uw rol vorm en inhoud te geven.
Niet één, maar twee vertegenwoordigers
vastleggen op de verklaring zelf? Ook dat is
nu mogelijk gemaakt.

Heeft u vragen over de NPVLevenswensverklaring?

Uw voordeel:
5% korting op de basisverzekering
en 8% op een aanvullende
(tandarts)verzekering van uzelf
en eventuele meeverzekerde
gezinsleden (NPV-jongeren 5%
op de basisverzekering
en 15% op de aanvullende
verzekering).
Vergoeding van de NPVLevenswensverklaring (eenmalig).
Bij een aanvullende
zorgverzekering: vergoeding van
het NPV-lidmaatschap, extra
aanvullend pakket voor NPV-leden
en gratis toegang tot e-mind: online
christelijke zelfhulp bij verschillende
psychische klachten.
Heeft u al een zorgverzekering
bij Pro Life?
Check dan of u al gebruikmaakt
van de NPV-collectiviteitskorting!
Bent u nog niet bij Pro Life verzekerd?
Overweeg dan de overstap naar
Pro Life. Kijk voor meer informatie
op prolifecollectief.nl/npv of
prolifecollectief.nl/npvjongeren.
Of bel naar Pro Life
(0800) 776 54 33 (gratis).

(0318) 54 78 88
Zo nodig 24 uur per dag,
7 dagen per week.
NPV-Advieslijn@npvzorg.nl
npvzorg.nl/levenswensverklaring
december 2019
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Ali van Dijk

Vraag en
Antwoord

Ont-moeten
‘Mijn vader heeft te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek
is. Nu wil ik heel graag met hem praten over wat voor hem
belangrijk is in de laatste periode van zijn leven. En hoe hij tegen
bijvoorbeeld sedatie aankijkt. Maar hij is alleen maar bezig met
vechten om zo lang mogelijk zijn vrijwilligerswerk
te kunnen volhouden. Hoe kom ik met hem in gesprek?’

U beschrijft in uw vraag heel kort de situatie van uw
vader. Daarbij geeft u iets weer van uw persoonlijke
wensen in uw relatie ten opzichte van uw vader.
U wilt graag met hem in gesprek over thema’s die
u belangrijk vindt om nu met hem te bespreken. U
merkt alleen dat hij zich daarvoor afsluit en vooral
vecht om vast te houden wat hij tot nu toe kon.
Ruimte
Uw wens is heel begrijpelijk en herkenbaar voor veel
mensen die te maken hebben met een vergelijkbare
situatie. U hoeft dit zeker niet los te laten.
Tegelijkertijd ontstaat de ruimte voor zo’n gesprek
mogelijk pas op het moment dat u die wens voor dit
moment loslaat. Helpend kan zijn om u te proberen
te verplaatsen in de belevingswereld van uw vader.
Misschien was zijn leven tot voor kort heel
overzichtelijk en gaf zijn vrijwilligerswerk hem
een positieve en zinvolle invulling van zijn leven.
Ineens wordt daaraan geschud en lijkt niets meer
vanzelfsprekend. Het vraagt nogal wat van iemand
om te onderkennen dat hij ernstig ziek is. Nog
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meer: om te erkennen dat het perspectief voor
de toekomst ingrijpend verandert. Het is een heel
proces om deze realiteit onder ogen te zien en
- weer een hele stap verder - deze werkelijkheid te
aanvaarden.
Daarnaast zijn mensen ook heel verschillend in hoe
zij moeilijke dingen verwerken. Wat heeft uw vader
nodig om stukje bij beetje te durven onderkennen
en erkennen wat er aan de hand is? Kunt u hem
daarbij helpen op een manier die bij hem past?
Ga samen op weg
Wij ervaren in onze gesprekken bij de NPVAdvieslijn dat het heel waardevol is voor mensen
om gesprekken over het levenseinde met elkaar te
voeren. Ook herkennen we de worsteling hiermee
en het proces wat soms nodig is om tot zulke
gesprekken te komen. Het helpt niet als iemand het
gevoel krijgt te moeten praten over dingen waar hij
nog niet aan toe is. Ga samen op weg, dan ontstaan
er vanzelf momenten van ontmoeten. Zo’n moment
kan zomaar onverwacht met een kopje koffie
ontstaan of tijdens een wandeling.

‘Het helpt niet als
iemand het gevoel
krijgt te moeten
praten over dingen
waar hij nog niet aan
toe is. Ga samen op
weg, dan ontstaan er
vanzelf momenten
van ontmoeten.’
Misschien nog wel vaker dan een gepland
gesprek waarin het hierover moet gaan. Het
vraagt dus vooral fijngevoeligheid, aansluiten
bij wat de ander bezighoudt en een antenne
voor het goede moment.
Dat kan uw vader helpen om voorzichtig te
gaan onderkennen en erkennen wat er aan
de hand is. Ook kan het ruimte geven om
langzaamaan na te gaan denken over de
periode die nog komt.
Zomaar kan dan bijvoorbeeld aan de orde
komen waarom uw vader tot nu toe niet
over sedatie wilde praten. Misschien komen
er vragen of angsten naar voren waarbij de
NPV-Advieslijn mogelijk een ondersteunende
rol kan vervullen. Bijvoorbeeld door het
geven van informatie en het helpen afwegen
bij dilemma’s rond behandelbeslissingen.
Hopelijk ontstaan er zo kostbare momenten
waarin ruimte is voor het ontvangen van
zorg in alle kwetsbaarheid, voor de soms
hele kleine dingen die het leven ook in de
laatste periode zoveel betekenis kunnen
geven. En vooral voor het delen van het
perspectief wat er ook voorbij de dood is.

De NPV-Advieslijn staat voor u klaar!

Ook een persoonlijke vraag waarbij wij kunnen
helpen? Laat het ons weten.
(0318) 54 78 88
Zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week.

NPV-Advieslijn@npvzorg.nl

npvzorg.nl/chatten-voor-persoonlijk-advies

Digitale keuzehulpen: npvzorg.nl/keuzehulp

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

Yvonne Geuze

DNA voor dummies
Kiembaanmodificatie uitgelegd

DNA. Misschien associeert u deze term met vingerafdrukken,
criminaliteit of erfelijk materiaal. Dat klopt allemaal! In het
DNA vind je veel informatie over de kenmerken van mensen,
bijvoorbeeld welke oogkleur je hebt, of je aanleg hebt voor
sportiviteit en of je bepaalde ziekten hebt. Wist u dat er een
techniek bestaat waarmee je DNA kunt veranderen? Met deze
techniek kunnen er in de toekomst misschien wel ziekten
worden voorkomen, maar wellicht ook andere eigenschappen
van mensen worden veranderd.
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Chromosomen, DNA en genen
Ieder mensenlichaam is opgebouwd uit miljarden cellen.
Ons bloed, ons hart, onze haren, onze huid: alles is
gemaakt van cellen. In de kern van elke cel bevinden zich
chromosomen die uit lange strengen van DNA bestaan.
DNA bevat rijke informatie over wie wij zijn. Het vormt een
soort bouwbeschrijving van je lichaam waarin de informatie
over onze erfelijke eigenschappen te vinden is. Zo bevat
DNA bijvoorbeeld informatie over je uiterlijk, de werking van
je organen en het hebben van ziekten.
De lange strengen van DNA kunnen onderverdeeld worden
in wéér kleinere onderdelen: genen. Een gen is een stukje
DNA en beschrijft de code van een kenmerk. Zo heb je dus
het gen voor oogkleur, waarop staat of je ogen blauw of
bruin zijn, maar ook heb je genen die ervoor zorgen dat je
hormonen produceert. Alle genen samen bepalen voor een
deel hoe je eruitziet, welke eigenschappen je hebt, hoe je
lichaam werkt en of je ziekten hebt.

samenspel van DNA en bijvoorbeeld
leefstijl. Nu er steeds meer bekend
wordt over de rol van DNA bij ziekten,
gebruikt de wetenschap deze kennis
om medische behandelingen te
ontwikkelen en verbeteren.

De rol van DNA bij ziekten
Een afwijking of schade in het DNA kan een ziekte
veroorzaken of de kans op een ziekte verhogen. De
oorzaak van een DNA-afwijking kan erfelijk zijn (je ouders
hebben deze aan je ‘doorgegeven’), maar afwijkingen
kunnen ook spontaan ontstaan bij de bevruchting of later
in het leven. Alhoewel DNA direct invloed kan hebben op
gezondheid, worden veel ziekten veroorzaakt door een

DNA veranderen
Zou het niet mooi zijn als een afwijking
of ongewenst gen in het DNA eruit
gehaald kan worden? Onderzoekers
hebben ontdekt dat door gebruik te
maken van de CRISPR/CAS9 techniek,
in het DNA van embryo’s “geknipt en
geplakt” kan worden.

Prijsvraag
Wij zijn op zoek naar inspirerende spreuken over
DNA en kiembaanmodificatie. Denkt u met ons
mee? Geef uw “tegeltjeswijsheid” door vóór 15
januari 2020 per e-mail aan redactie@npvzorg.nl.
Of stuur uw tegeltjeswijsheid in een gefrankeerde
envelop of briefkaart naar NPV t.a.v. redactie,
Postbus 178, 3900 AD VEENENDAAL. Vergeet niet
uw naam en adres te vermelden. De inzenders van
de drie meest originele uitspraken ontvangen een
VVV-bon ter waarde van € 20,00.

Gaan wij mens
en
beter maken o
f gaan
wij betere me
nsen
maken?

De spreuken zullen wij op onze website en voor
social media gebruiken.

Het is met deze techniek in theorie mogelijk om
ziekmakende of ongewenste genen weg te knippen en
te vervangen door gewenste genen. Door toepassen van
deze techniek zou een verandering in het DNA al kunnen
plaatsvinden voor de geboorte, zodat een baby bijvoorbeeld
zonder ziekte ter wereld komt. Ook het nageslacht van
deze baby zal het veranderde stukje DNA dan overerven.
Naast het voorkomen van ziekten, kan deze techniek in
de toekomst misschien ook toegepast gaan worden om
bepaalde eigenschappen en kenmerken van mensen te
veranderen. Het veranderen van DNA in de cellen van een
menselijk embryo wordt kiembaanmodificatie genoemd.
De toepassing van kiembaanmodificatie
Kiembaanmodificatie is nog niet toegestaan. Toch gaan
de ontwikkelingen snel. In 2018 meldde een Chinese
onderzoeker dat hij een tweeling geboren had laten worden
waarvan hij het DNA had veranderd toen zij nog een
embryo waren. Deze kinderen zouden voortaan beschermd
zijn tegen hiv-infecties. Ontwikkelingen als deze lijken
veelbelovend en misschien wel het toestaan waard: prachtig
om ziekten zoals kanker te kunnen gaan voorkomen, toch?
Er zijn echter grote ethische kanttekeningen te plaatsen bij
het toestaan van DNA-veranderingen in embryo’s, want:
 ie bepaalt er welke aandoeningen ernstig genoeg zijn
w
om ingrijpen te rechtvaardigen?
komen wij met deze techniek niet op het terrein van
mensverbetering? Willen wij in een samenleving
terechtkomen waarin je misschien ooit de vraag kan
krijgen: Wilt u een kind met blauwe ogen of bruine ogen?
Wilt u een kind mét of zonder aanleg voor sportiviteit?
wist u dat om te onderzoeken of deze techniek veilig en
werkzaam is, er heel veel embryo’s gekweekt worden voor
onderzoek en dat deze daarna weer vernietigd worden?
hoe zal de samenleving tegen ziekten aankijken wanneer

deze ook voorkomen hadden kunnen
worden wanneer u had besloten een
DNA-verandering te laten doen bij uw
kind?
zullen de eerste baby’s met veranderd
DNA - en misschien ook hun kinderen
- geen negatieve bijeffecten ervaren
van de DNA-verandering? Mogen wij
dit risico nemen?
Voordat er overheidsbeslissingen
gemaakt worden over de regelgeving
rond medisch-ethische toepassingen,
wil de overheid weten wat men in
Nederland vindt van het aanpassen
van embryo-DNA. Een belangrijke
vraag! Om antwoord te krijgen op
deze vraag worden er van 2019 tot
2020 door heel Nederland debatten
en dialogen georganiseerd. Juist als
christenen kunnen wij in deze debatten
en dialogen benadrukken dat het
leven van begin tot eind, mét of zonder
aandoening, bescherming verdient. Laat
u uw mening ook horen? Kijk voor meer
informatie op dnadialoog.nl.

Meer weten over
kiembaanmodificatie? Ga
naar npvzorg.nl/thema/
kiembaanmodificatie

december 2019
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Interview

Freek van Holten

Hulp ontvange n
e n h u lp g ev e n
‘Je betekent liever iets voor een ander dan zelf hulp te
moeten vragen.’ Aan het woord is Liesbeth Sluijter-Duits uit
Zaltbommel. Zij vertelt hoe moeilijk het voor haar
was om hulp van een vrijwilliger te moeten aannemen.
‘Ik zei steeds: er zijn anderen die het harder nodig hebben,
oudere mensen bijvoorbeeld. Door hulp te aanvaarden
erken je ook dat je iemand bent die hulp nódig heeft.’

Het was eind 2017 toen Liesbeth na een jarenlange
zoektocht meer duidelijkheid kreeg over wat er met haar
aan de hand was. Zij kon daarvoor niets anders dan op
bed liggen. Omdat er eindelijk een diagnose was, kreeg ze
recht op een voorziening. Die kwam er in de vorm van een
kantelrolstoel. Eindelijk kon ze weer naar buiten. Maar dan
moest er iemand zijn die de rolstoel kon duwen. ‘Dat kon ik
wel aan mijn man vragen, maar hij doet al zoveel’, vertelt
Liesbeth.
Speciaal voor jou
De eerste keer dat vrijwilliger Mariët Kerkhoff-van Horssen
binnenkwam, mét een bloemetje, stonden de tranen
in Liesbeths ogen. Als ze erover vertelt, raakt het haar
opnieuw. ‘Het feit dat er iemand speciaal voor jóu komt. Niet
voor haar beroep, maar gewoon omdat ze iets voor een
ander wil betekenen. Zij stelt haar vrije tijd ter beschikking
aan mij. Er kwamen al jaren dagelijks hulpverleners over
de vloer, maar dít was anders. Dit was persoonlijk.’
In het begin kwam Mariët maximaal een uurtje en maakte
ze een klein rondje in de buurt, maar inmiddels duren
de bezoeken langer. De rolstoel is vervangen door een
elektrische rolstoel, zodat Mariët niet meer achter, maar
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náást Liesbeth loopt. Samen verbazen
ze zich er over hoe mensen reageren
als ze iemand in een rolstoel zien. ‘Vaak
begonnen mensen tegen míj te praten,
alsof Liesbeth niet voor zichzelf kon
spreken’, vertelt Mariët. Samen kunnen
ze de situatie nog goed voor zich halen
en erom lachen. Het is tekenend voor
de goede band die inmiddels tussen
Liesbeth en Mariët is ontstaan. ‘We
zijn nog in geen jaren uitgepraat’, zegt
Mariët.
Kleinere wereld
Weer naar buiten kunnen, was voor
Liesbeth heel belangrijk. ‘Onbewust had
ik mezelf in een isolement geplaatst. Ik
besef hoe eenzaam ik was. Ik merk dat
pas nu ik weer onder de mensen kom.’
In de periode dat ze in bed lag, werd
Liesbeths wereld kleiner. ‘Je maakt
niets mee, dus je hebt niets te vertellen.
Bovendien weten mensen niet goed hoe
ze op je moeten reageren.

Heeft u hulp van een vrijwilliger nodig? Of
wilt u vrijwilligerswerk doen? Ga naar onze
website npvzorg.nl/thuishulp voor meer
informatie.

Dan ga je het maar uit de weg. Door naar buiten te gaan,
is mijn wereld weer groter geworden. Daarom is het zo
belangrijk wat Mariët voor me doet.’
Mariët heeft heel bewust voor vrijwilligerswerk gekozen.
Ze is zelfs minder gaan werken om daar ruimte voor te
hebben. Ze zocht iets dat bij haar paste. ‘Ik hou ervan om
dingen te doen en wil graag iets betekenen voor anderen.’
Voor Mariët is het vrijwilligerswerk geen offer. ‘Ik vind het
zelf heel prettig om met Liesbeth te praten. En als je ziet dat
het echt uitmaakt dat ik een leeftijdsgenoot ben, dan zou je
willen dat veel meer jonge mensen dit doen. Je hoeft geen
60-plusser te zijn voor vrijwilligerswerk. Kies zelf iets dat bij
je past!’
Mariët merkte in het begin wel dat Liesbeth het lastig vond
om hulp van een vrijwilliger te ontvangen. ‘Ik kon dat gevoel
niet wegnemen, maar ik kende haar nog niet goed, dus ik
wist niet waarom ze het precies lastig vond en hoe diep
dat gevoel zat.’ Die drempel is nu helemaal weg. Liesbeth:
‘Ik ben nu heel blij dat ik die hulp aangenomen heb.
Mariët heeft me letterlijk tussen deze vier muren vandaan
gehaald.’

‘En als je ziet
dat het echt
uitmaakt dat ik een
leeftijdsgenoot
ben, dan zou je
willen dat veel
meer jonge mensen
dit doen. Je hoeft
geen 60-plusser
te zijn voor
vrijwilligerswerk.
Kies zelf iets dat
bij je past!
11

Dag uit het leven van...
In deze rubriek laten we zien wat medewerkers op het landelijk
bureau zoal doen. Arjaan van Rooijen, administrateur, gunt ons
een kijkje in de NPV-keuken.

Geerlof de Jong
Hoe begon je dag vandaag?
‘Na het opstaan ben ik zoals gewoonlijk met
wat dagelijkse dingen begonnen. Zo heb ik even
wat aandacht gegeven aan onze viervoetige
huisgenootjes. De tweebenige was al naar haar werk,
dus die had ik daarvoor al uitgezwaaid. Daarna nam
ik de beslissing of ik met de fiets of met de auto naar
Veenendaal zou gaan. Het weer(bericht) is daarbij
een belangrijke leidraad. Dit keer werd het de fiets.’

Kun je kort samenvatten wat je doet bij de NPV?
‘Kort gezegd ben ik verantwoordelijk voor alle
onderdelen van de financiële administratie en de
financiën van de ledenadministratie. Alle betalingen
worden door mij in de database verwerkt. Daarnaast
stel ik de periodieke verslagen en de jaarrekening
samen. Verder ben ik contactpersoon voor alle
automatisering.’

Als onze financiële man ben jij vaak bezig
met de schatkist van de NPV. Waarom is het
belangrijk dat mensen de NPV financieel
steunen en wat wordt er gedaan met het
ontvangen geld?
‘De missie van de NPV is: Zorg voor het leven. Die zorg
staat steeds meer onder druk, waardoor ons werk
steeds belangrijker wordt. Als er genoeg financiële
middelen zijn, kunnen mijn gewaardeerde collega’s
op de verschillende afdelingen een stem geven
aan het leven. Daarom is het fijn dat onze leden en
donateurs die middelen aan ons geven.’

Kun je iets over jezelf vertellen wat mensen
niet van jou weten?
‘Ik probeer twee keer in de week bij een
beweegstudio te sporten, om zo mijn conditie
te behouden en te verbeteren. Daarnaast zing
ik graag in een koor. Het is heel waardevol om
tijdens concerten en zangavonden het Evangelie te
verkondigen door middel van liederen.’

Ik kan het me haast niet voorstellen, maar ben
je weleens sprakeloos?
‘Uhm, … misschien wel van deze vraag.’
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ds. J.A. Kloosterman

Een scherpe blik op het leven
In de Heilige Schrift
ontmoeten wij de God van het
leven. Dat blijkt niet alleen
uit Zijn scheppingskracht.
Ook als het gaat om de
beschermwaardigheid van het
leven, een steeds terugkerend
thema in de Bijbel. Het gaat
dan niet om het leven zonder
meer. Binnen de geschapen
werkelijkheid valt het
menselijk leven onder Zijn
bijzondere bescherming.
De bekende tekst uit Deuteronomium
22:8 geeft daarvan een mooi
voorbeeld: ‘Wanneer gij een nieuw
huis zult bouwen, zo zult gij op uw dak
een leuning maken; opdat gij geen
bloedschuld op uw huis legt, wanneer
iemand, vallende, daarvan afviel.’

Balustrade
God wil een balustrade om het leven.
Over bescherming gesproken! God
bekommert Zich om het leven op
sprekende wijze. Dat inspireert. Als
het leven God zwaar weegt, dan
ook ons! Een balustrade of leuning is
geen dichtgetimmerde schutting. Niet
negatief beperkend, maar positief
beschermend. Voor dat laatste
hebben wij gescherpt zicht nodig. Niet
alleen door allerlei maatschappelijke
ontwikkelingen en lobby’s rondom
levensbegin en levenseinde kan onze
blik vertroebelen. Vanwege de zonde
is onze blik op het leven principieel
vertroebeld.

Onze blik scherpstellen
Wat is het een groot gevaar dat wij
leven met beelden over het leven (soms
tot in extremis doorgedreven) die niet
corresponderen met het beeld dat
God in Zijn Woord bekend maakt. De
theoloog Kevin Vanhoozer pleit voor het
scherpstellen van onze blik door kennis
van Bijbelse beelden. Dit geldt ook de
beschermwaardigheid van het leven.
De diepste motivatie voor het staan
rondom het leven is het geschapen
zijn van ieder mens naar Zijn beeld.
Het zien door een waas ten gevolge
van lichtvaardig meedrijven met de
tijdgeest, leidt tot grote verliezen. Het
zien door een waas van doorgeschoten
opvattingen in zwart-wit denken, leidt
tot verkramping en blikvernauwing.
Schrift en traditie fungeren als oogarts.
Diagnose en aanpak moeten leiden
tot een zo scherp mogelijk zicht. Wij
hebben onszelf kritisch te bevragen
of wij in staat zijn thema’s als de
beschermwaardigheid van het leven
geloofwaardig en aanstekelijk uit te
dragen. Rondom een sterfbed van
een geliefde in het ziekenhuis, maar
niet alleen dan. Dit geldt dan over de
hele linie. Niet alleen het begin en het
einde, maar ook alles wat daar tussen
ligt. Zeker is dat met het komende
wetsvoorstel over ‘voltooid leven’ er
scherp op de wind moet worden
gezeild in afhankelijkheid van de God
van het leven.
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puzzel
De oplossing van de puzzel in het septembernummer
luidde ‘Eenzaamheid’. Uit de grote hoeveelheid
inzendingen – waarvoor dank! – hebben we drie
winnaars getrokken. Als prijs is aan hen het boek
Eenzaam - een zoektocht naar betekenis, oorzaken
en oplossingen toegestuurd.

Hieronder de nieuwe puzzel. Het recept is inmiddels bekend:
alle antwoorden zitten in dit blad verstopt. Als u de gezochte
woorden invult, verschijnt de oplossing in de gekleurde
vakjes. Deze oplossing kunt u voor 15 januari 2020
doorgeven via npvzorg.nl/inzending-puzzel.
Geen internet? Stuur dan uw oplossing met vermelding van
uw naam en adres in een gefrankeerde envelop of per
(brief)kaart naar NPV, Postbus 178, 3900 AD VEENENDAAL.
Onder de juiste inzendingen verloten we drie exemplaren
van het boek Ongepland door Abby Johnson.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.	Hoe wordt het veranderen van DNA in de cellen van een menselijk
embryo genoemd?
2. Wat is een steeds terugkerend thema in de Bijbel?
3. De NPV-Levenswensverklaring is een …
4. Hoe gaat het lidmaatschap voor jongeren heten? 		
5. Het NPV pop-up terras is tegen …		
6. Wie dichtbij een ander wil komen, moet zichzelf …
7. Hier hoef je geen 60-plusser voor te zijn om dit te kunnen doen.		
8. Welke wet treedt in werking op 1 juli 2020?
9. Het beste gesprek ontstaat meestal door …
10. Waar is Arjaan verantwoordelijk voor? 		

14

Win!

prikbord
Update NPV pop-up terras
tegen eenzaamheid
Wat is het idee?
Voor één dag een spontane verbindingsplek op straat creëren, met gratis koffie,
lekkere koeken en een leuke actie! Het NPV pop-up terras kan een mooie manier
zijn om ongedwongen contact te leggen met uw buurt. Een mooi instrument om
bijvoorbeeld nieuwe of bestaande initiatieven van uw NPV-Thuishulpafdeling te
promoten, of de (sociale) activiteiten van uw kerk zichtbaar te maken.

Orgaandonatie

Hoe werkt het?
U kunt dit terras opvragen met uw kerk of NPV-afdeling. Vrijwilligers brengen het
terras bij u en bemannen samen met u het terras. Gratis koffiemachine, inclusief
koffie, is al geregeld door NPV Ondernemer Overwijk Koffiesystemen!

Op 1 juli 2020 treedt de
nieuwe Donorwet in
werking. Weet u al wat
u wilt vastleggen?
De NPV heeft een
online keuzehulp
ontwikkeld om u te
helpen bij het maken
van een keuze. Kijk op
npvzorg.nl/keuzehulporgaandonatie.

Wanneer?
We verwachten begin 2020 de materialen bij elkaar te hebben. Vanaf dan kunnen
de aanvragen starten. We zoeken nog verschillende zaken, zoals leenbusje(s),
heaters en een opslagplek. Maar ook vrijwilligers die het terras willen brengen en
mede-hosten. Heeft u ideeën: neem dan contact op met Freek van Holten of Eline
Borgdorff via info@npvzorg.nl of (0318) 54 78 88.

Lidmaatsc hap giften
Lid worden
Aanmelden kan via onze website npvzorg.nl/wordlid of
schriftelijk via het aanmeldformulier (verkrijgbaar bij de NPV).
De contributie bedraagt € 17,50 per jaar (gezinsleden betalen
€ 12,50). Jongeren tot 25 jaar kunnen met korting, namelijk voor
€ 12,50 per jaar, NPV-jongerenlid worden. Het lidmaatschap kan
elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd.
Voor ledenvoordelen zie npvzorg.nl/ledenvoordeel.

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

Contributie en incasso 2019
Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij u voor
5 november 2019 heeft opgezegd. Maakt u uw contributie zelf
over? Wij sturen u dan in januari hiervoor een factuur toe. Als u
ons heeft gemachtigd uw contributie (en eventuele toegezegde
gift) automatisch te incasseren, dan wordt het bedrag omstreeks
15 februari afgeschreven. Heeft u, naast uw contributie, ook
een machtiging afgegeven voor een extra gift in februari,
dan wordt deze rond 25 februari afgeschreven. We hanteren
twee verschillende incassomomenten om verwarring met de
contributiebetaling te voorkomen.
Adreswijziging of opzegging
Geef uw adreswijziging of opzegging bij voorkeur
door via npvzorg.nl/lidmaatschap of mail naar
ledenadministratie@npvzorg.nl. Opzeggen schriftelijk
voor 5 november.

Volg de NPV!
@npvzorgnl

facebook.com/npvzorg

Voor meer informatie over doneren, periodiek
schenken en over nalaten aan de NPV kunt u
vrijblijvend contact opnemen met Eline Borgdorff,
adviseur relaties & fondsen en medewerker
nalatenschappen, via (0318) 54 78 88 of
efborgdorff@npvzorg.nl.

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.
december 2019
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Denkt u wel eens na
over het levenseinde?
Denkt u er wel eens over na hoe
uw levenseinde zal verlopen?
Misschien vraagt u zich af welke
keuzes er allemaal zijn, of hoelang
behandelen zinvol is als genezen
niet meer kan.
En weten uw naasten hoe u uw
laatste levensfase graag door
wilt brengen?
Een moeilijk onderwerp om over
te praten. De keuzehulp ‘Tijdig
nadenken over het levenseinde’
kan u daarbij helpen.
Dat is een online module, die u
maakt op de momenten dat het
u uitkomt. Door informatie en
opdrachten ontdekt u wat voor
u belangrijk is en welke keuzes
bij u passen.
De keuzehulp helpt u om eerst te
ontdekken waar u zelf staat,
maar geeft u ook heel concreet
handvatten om het gesprek
met familie, andere naasten
en de arts aan te gaan door
middel van filmpjes, opdrachten,
ervaringsverhalen en bijdragen
van artsen.

Ga naar npvzorg.nl/
keuzehulp-levenseinde

Hebt u vragen? Bel, mail of chat dan met de NPV-Advieslijn, (0318) 54 78 88, npvzorg.nl/advieslijn.

