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Ze vertelt dat polio en de gevolgen ervan vroeger 
geen redenen waren om met zijden handschoentjes 
aangepakt te worden. ‘Ik moest ook gewoon afwassen 
en schoenen poetsen.’ Gerda heeft altijd zelfstandig 
kunnen functioneren, maar nadat ze een paar keer 
hard is gevallen, is ze afhankelijk geworden van een 
rolstoel en heeft ze meer zorg nodig.

Meer dan alleen boodschappen
Heel blij is ze met de hulp die ze al jaren krijgt van 
vrijwilligers Joke van den Berg en Riet Krab bij het doen 
van de boodschappen. 

‘Even een praatje, we nemen door wat er moet komen, 
ze doet de boodschappen en klaar’, vertelt Gerda. 
‘Als ik doorvraag, merk ik dat het niet alleen om de 
boodschappen gaat. Het praatje is ook belangrijk. 
Anders zit ik maar alleen. Ik heb wel contacten, maar 
het is niet meer zo close als vroeger.’ Joke vertelt dat 
er een band ontstaat. ‘Je leert elkaar kennen en soms 
komen er dingen ter sprake die je niet tegen iedereen 
vertelt. We hebben gemeenschappelijke interesses, dus 
daar praat je makkelijk over.’

 ‘Ik moest 
ook gewoon 
afwassen en 
schoenen 
poetsen.’

Gerda Janssen is één van de twee 
mensen in Rhenen die polio kreeg. 
Op haar vierde jaar kreeg ze deze 
ziekte. ‘Mijn ouders waren niet tegen 
vaccinatie, maar ik woog te weinig om 
gevaccineerd te worden.’ 

‘Ik heb 
geen andere 
mogelijkheid’

Ook vrijwilligerswerk doen? Kijk op 
npvzorg.nl/aanmelden-als-vrijwilliger



Laatste adem
Van wie is mijn lichaam als ik mijn 
laatste adem uitblaas? Dat is de 
fundamentele vraag die de nieuwe 
Wet op de orgaandonatie oproept. 
Hoe ver strekt de bevoegdheid van 
de overheid? Waar dringt de overheid 
binnen in de persoonlijke vrijheid?

De wet streeft een nobel doel na. Mensenlevens 
redden door ervoor te zorgen dat er via donatie meer 
menselijke organen beschikbaar komen. Maar mag 
de overheid zo ver gaan? De wet wil dat de overheid 
ons donorformulier alvast voor ons invult met ‘Ja, 
tenzij’. Wie niet reageert, die doneert! Hiermee beslist 
de overheid op oneigenlijke wijze wat er met uw 
lichaam gebeurt na uw sterven.

Ondertussen is de wet een feit. Iedereen (vanaf 
18 jaar) die nog niet geregistreerd staat, moet een 
beslissing nemen omtrent orgaandonatie. De NPV 
reikt de helpende hand om tot een doordacht besluit 
te komen. We merken dat dit in een grote behoefte 
voorziet. Onze avonden over orgaandonatie worden 
druk bezocht. Sinds eind 2019 bieden wij ook een 
digitale keuzehulp aan waarmee u de voors en 
tegens kunt afwegen.
 
Orgaandonatie is een tere zaak. Het bepaalt ons bij 
het levenseinde en zo bij de eeuwigheid. En welke 
richting wijst de Bijbel op dit terrein? Het betreft ook 
naastenliefde, medische vragen en de positie van 
nabestaanden.
In dit nummer vindt u handreikingen over dit thema. 
Het is onze wens dat u hiermee een verantwoorde 
beslissing kunt nemen, met uw geliefden, voor Gods 
aangezicht.

Diederik van Dijk, directeur

Vrijwilligerswerk
Riet is met het vrijwilligerswerk 
begonnen toen haar moeder dertig 
jaar geleden overleed. ‘Je valt dan 
toch in een gat’, zegt ze. Riet is er 
weleens even tussenuit geweest 
vanwege ziekte, maar ze begon er 
weer mee zodra het kon. ‘Je hebt 
toch een verplichting, iets waar 
je even naar toe moet en dat is 
voor mij juist goed.’ Het geeft een 
prettiger gevoel dan zomaar ergens 
op de koffie gaan.’

Ook Joke heeft heel bewust voor 
vrijwilligerswerk gekozen. ‘Ik doe 
het niet omdat ik verder niks te 
doen heb. Ik wil graag tijd steken in 
mensen die het nodig hebben.’ 

Hulp aanvaarden
Moeite om de hulp te aanvaarden 
heeft Gerda niet. ‘Ik heb geen 
andere mogelijkheid. De 
boodschappen kunnen ook wel 
thuis bezorgd worden, maar dan 
weet je niet goed wat er te koop 
is. En zelf uit kunnen kiezen, is veel 
prettiger.’ 

‘Als Joke en Riet er niet zouden zijn, 
dan zou ik niks meer binnenkrijgen’, 
zegt Gerda beslist. 

Freek van Holten

‘Als Joke en Riet 
er niet zouden 
zijn, dan zou ik 
niks meer 
binnenkrijgen.’ 
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Naar schatting heeft 0,18% van alle 55-plussers een wens 
tot levensbeëindiging, zonder dat zij ernstig ziek zijn. Dat 
komt neer op iets meer dan 10.000 mensen. Ruim een derde 
van deze groep zou graag hulp bij zelfdoding krijgen. Twee 
derde heeft de voorkeur om het leven zelf te beëindigen. 

Dit blijkt uit het PERSPECTIEF-onderzoek dat onder 
leiding van dr. Els van Wijngaarden werd gehouden. 
Toen zij haar onderzoek in februari presenteerde, 
wist ze dat de debattafels de dagen erna gevuld 
zouden zijn met “voltooid leven”. ‘En tegelijkertijd’, 
zegt ze, ‘vinden we het echte gesprek met iemand 
die rondloopt met een doodswens heel ingewikkeld. 
Uit onze interviews blijkt keer op keer dat mensen 
met een doodswens regelmatig bagatelliserende of 
ontwijkende reacties krijgen. Naasten proberen de 
aandacht af te leiden of komen gelijk met oplossingen. 
Het is kennelijk moeilijk om het uit te houden bij een 
doodswens en die verder te verkennen.’

De uitkomsten uit uw onderzoek zijn 
verrassend. De groep mensen die een 
doodswens heeft, kampt met een 
stapeling van zorgen. Dat klinkt niet als de 
zelfbeschikkende, autonome oudere die 
na een geslaagd leven vindt dat zijn leven 
“voltooid” is?
‘Het was opmerkelijk dat vrouwen 
oververtegenwoordigd waren bij mensen met 
een doodswens. Die wens leeft ook vaker bij 
laagopgeleiden en mensen afkomstig uit de lagere 
sociale klassen. En een flink deel bleek al het 
hele leven een doodswens te hebben. Klachten 
waar mensen mee kampen zijn piekeren, ziekten, 
geestelijke en lichamelijke aftakeling, eenzaamheid, 
het gevoel anderen tot last te zijn, financiële zorgen, 

en angst voor afhankelijkheid nu 
of in de toekomst.’

Maar dit zijn toch zorgen 
die we misschien zelfs deels 
kunnen oplossen?
‘Het is zeker geen eenduidige 
groep en lang niet alle problemen 
zijn gemakkelijk oplosbaar, maar 
mijn idee is tegelijkertijd – en die 
gedachte leefde breed in mijn 
onderzoeksteam – dat als je de 
stapeling van zorgen ziet, die ook 
niet zondermeer onoplosbaar is. 
Woonplezier bleek de belangrijkste 
reden die de levenswens van 
mensen versterkte! Daar ligt mijns 
inziens een grote maatschappelijke 
vraag: Hoe willen we wonen, 
ook als generaties met en naast 
elkaar? Het is de kunst om zowel 
op zoek te gaan naar manieren 
om de leefsituatie van ouderen 
te verbeteren, als de doodswens 
serieus te nemen.’

Interview

‘Mijn advies: 
verhoud je tot 
de nieuwe feiten’

Elise van Hoek-Burgerhart 

4



5

D66 kondigde na uw 
onderzoek opnieuw een 
wetsvoorstel aan. Wat 
vindt u daarvan?
‘Als onderzoekers vinden wij 
het belangrijk om geen politiek 
standpunt in te nemen. Die bal 
ligt nu bij de samenleving. Wat 
ik wel heel belangrijk vind, is dat 
we het debat voeren op basis 
van de feiten. En daar zie ik 
regelmatig wel een discrepantie. 
Enerzijds het brede draagvlak 
voor eigen regie, ook rondom 
het levenseinde, en anderzijds 
de problematiek van mensen die 
echt een doodswens hebben en 
die in de zorgen zitten. En dát 
wordt soms te makkelijk op één 
hoop geveegd. In de media zien 
we zelfbewuste ouderen die 
zeggen ‘ja, als ik in zo’n situatie 
kom, dan wil ik zelf kunnen 
beslissen’. Die emotie wordt 
breed herkend. Maar het is een 
als-dan-redenering. Het blijkt 
vaak een stuk gecompliceerder 
als je zelf in die situatie zit. Dan 
ga je schuiven en dan komt de 
twijfel.’ 

Meer vanuit dit gesprek 
leest u op onze website: 
npvzorg.nl/perspectief 

De discussie over 
een wet bij “voltooid 
leven” speelt al 
jaren en kent voor- 
en tegenstanders, 
waaronder de NPV. 
De huidige regering 
liet een onderzoek 
uitvoeren hoe groot 
de groep ouderen met 
een doodswens is.
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Vraag
‘De vraag of ik orgaandonor wil zijn, geeft mij 
spanning en maakt mij onzeker. Ik durf geen 
‘ja’ te zeggen, maar ‘nee’ zeggen vind ik ook 
lastig. Als ik zelf een orgaan nodig heb, zou ik 
die wel willen ontvangen … Hoe ga ik hiermee 
om?’ 

Antwoord
U verwoordt in uw vraag de spanning die we 
tijdens NPV-lezingen regelmatig bij mensen 
tegenkomen. Dit laat zien dat het onderwerp 
verschillende vragen en emoties oproept, wat 
niet vreemd is. Het onderwerp raakt aan: wie 
we zijn, leven en dood, onderlinge relaties, 
ervaringen die we hebben opgedaan. Hoe ga 
je met dit alles om? 
 
Nadenken over
Het kan helpen om uzelf af te vragen waar uw 
spanning vooral zit en hierover van gedachten 
te wisselen met een naaste. Heeft uw spanning 
te maken met het ‘moeten’ nadenken over uw 
eigen sterven? Of met uw eerdere ervaringen 
rond het sterven van een naaste die u dierbaar 
was? Wat roept dit bij u op? 

Verhalen en meningen
Mogelijk zijn er andere redenen die het voor u 
moeilijk maken om te beslissen wel of geen  

 
 
orgaandonor te zijn. Roepen de verschillende 
persoonlijke verhalen en meningen die u 
tegenkomt misschien spanning op? In de 
media komt het nodige langs aan ervaringen 
en tegengestelde meningen; vaak omgeven 
met veel emotie. Soms weet je het gewoon 
niet meer. Probeer een ordening aan te 
brengen wat bij u vooral de boventoon 
voert. Als u dit helder heeft, kunt u gerichter 
zoeken naar informatie die u verder helpt. De 
NPV-keuzehulp ‘Orgaandonatie’ kan daarbij 
behulpzaam zijn. 

Geven en ontvangen
U plaatst in uw vraag de bereidheid tot 
geven en de wens tot ontvangen van een 
orgaan naast elkaar. Het principe van de 
wederkerigheid kan spanning geven: als ik 
wel wil ontvangen, moet ik ook de bereidheid 
hebben om te geven. Dus een ‘nee’ tegen 
donatie is ook een ‘nee’ tegen ontvangen. 
Over dit principe kunnen we in algemene zin 
meer zeggen. Als je heel principiële bezwaren* 
hebt tegen orgaandonatie geldt dit inderdaad 
in beide situaties. Tegelijkertijd kunnen er 
omstandigheden zijn die je in eerste instantie 
terughoudend maken om donor te zijn. De 
ruimte ontbreekt op dit moment bijvoorbeeld 
om goed doordacht een keuze te kunnen 

Vraag en 
Antwoord 

Ali van Dijk

Orgaandonor zijn?
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maken, omdat er andere zaken en 
zorgen zijn die aandacht vragen. 
Dat kan leiden tot een voorlopig 
‘nee’, waarbij je op een later 
moment de doordenking alsnog 
kunt doen. Een ‘nee’ kan te maken 
hebben met de gevolgen van de 
keuze voor familie. In dat geval is 
het niet zozeer principieel, eerder 
relationeel. Een aspect wat we 
zeker mogen laten meewegen. 

*Lees hierover meer op pagina’s 
9 t/m 11.

Intuïtie
Niet altijd kunnen we traceren waar 
aarzelingen mee te maken hebben. 
Al heb je alle vragen in beeld en alle 
argumenten doordacht, er kan een 
aarzeling, een intuïtief voelen blijven 
waar je niet goed de vinger op kunt 
leggen. Dat hoort bij ons menszijn. 
Ook deze intuïtie kan richting geven 
aan de keuze die u uiteindelijk gaat 
maken. 

Geloofsovertuiging
Belangrijk bij deze en ook andere 
keuzes is de door Paulus verwoorde 
geloofsovertuiging: ‘Want als wij 
leven, leven wij voor de Heere en 
als wij sterven, sterven wij voor de 
Heere. Of wij dan leven of sterven, 
wij zijn van de Heere.’ Wat uw 
keuze uiteindelijk ook is: ‘Zo zal 
dan nu ieder van ons voor zichzelf 
rekenschap geven aan God.’ 
(Romeinen 14: 8, 12)

‘Een ‘nee’ tegen 
donatie is ook 
een ‘nee’ tegen 
ontvangen.’

De NPV-Advieslijn staat voor u klaar! 

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

We zijn te bereiken via 
(0318) 54 78 88. Zo nodig 24 uur per dag, 
7 dagen per week 

Stuur een mail via 
NPV-Advieslijn@npvzorg.nl

De digitale keuzehulpen zijn te vinden op
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. 
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NPV-Familiedag
speciaal voor leden 
en introducees
D.V. 6 juni in Corpus Reis door de mens

Verwonder je over het leven, 
maak een Reis door de mens, 
kom luisteren naar interessante 
sprekers, muzikale intermezzo’s 
en ontmoet elkaar! U bent als 
NPV-lid van harte welkom op 
deze speciale ledendag in Corpus 
(Oegstgeest). Komt u ook? 

Toegang is GRATIS. U mag als 
lid een aantal introducees 
meenemen. Zie de website 
voor de voorwaarden.

Aanmelden is noodzakelijk
Vanwege een beperkt aantal plaatsen kunt 
u alleen met een toegangsbewijs deze dag 
bezoeken. Geef u daarom op via npvzorg.nl/
familiedag. Wees er snel bij! Er zijn maximaal 
500 plaatsen beschikbaar. 

Kinderen
Bij het onderdeel Reis door de mens zijn kinderen 
van 0 tot 6 jaar om veiligheidsredenen helaas 
niet toegestaan. Voor deze kinderen is opvang 
geregeld. U kunt samen met uw (klein)kind wél 
het interactieve deel van de reis bezoeken.

Nog vragen?
Meer informatie vindt u op npvzorg.nl/familiedag. 
Overige vragen kunt u stellen via 
familiedag@npvzorg.nl of (0318) 54 78 88.
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Ali van Dijk

Thema

Orgaandonatie
Registreren, maar wat en hoe? 

Welke argumenten pleiten eigenlijk voor of tegen 
orgaandonatie? Met een overzicht van de belangrijkste 
argumenten willen we u helpen om uw eigen mening 
te vormen. Eerst een aantal praktische vragen en 
antwoorden. 

Welke keuzemogelijkheden zijn er? 
1.  Ja, ik geef toestemming. U geeft zelf aan welke 

organen en/of weefsels. 
2. Nee, ik geef geen toestemming
3. Mijn partner of familie beslist
4. Een door mij gekozen persoon beslist

Ik heb ooit een donorcodicil getekend. 
Als u een donorcodicil heeft, kijk dan of uw keuze in het 
Donorregister staat. Staat uw keuze erin, dan blijft deze 
geldig. 

Hoe kan ik het Donorregister raadplegen?
  Met uw DigiD: donorregister.nl 
  Via een formulier: donorregister.nl 
  Of bel (0900) 821 21 66

Kan ik mijn keuze later veranderen?
Ja, u kunt uw keuze altijd veranderen in het 
Donorregister.

Kan ik mij registeren bij 
de NPV?
Nee, dit kan alleen in het Donorregister.

Kom ik als 75-jarige 
in aanmerking om 
orgaandonor te worden? 
Voor een aantal organen geldt 
geen leeftijdsgrens. Wel kunnen 
er medische factoren zijn die van 
invloed zijn. U kunt deze vraag 
bespreken met uw arts. 

Dit jaar wordt elke Nederlander vanaf 18 jaar geregistreerd in 
het Donorregister. De keuze hoe is aan u. Hoe denkt u daarover? 
Het is een keuze die vragen en emoties kan oproepen. Dat maakt 
het nemen van een persoonlijke beslissing niet eenvoudig. 
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Thema

Argumenten voor en tegen

Argumenten voor:
  Na je overlijden functioneert je eigen lichaam 
niet meer als geheel en kun je nog wel een 
ander helpen met jouw organen.
  Omdat een mens meer is dan een optelsom 
van verwisselbare onderdelen, is het 
ontvangen van een orgaan dienend aan het 
voortleven van deze unieke persoon. 
  Je mag je van je Schepper gekregen lichaam 
inzetten om de ander te dienen en daarmee 
Hem te eren.

Argumenten tegen: 
  God is onze Schepper. Hij heeft de 
zeggenschap over mijn lichaam dat Hij heel 
specifiek aan mij geschonken heeft, niet aan 
een ander.
  Je mag de integriteit van je lichaam niet 
zomaar schenden.
  Je DNA is uniek voor jou als persoon en 
daarom niet uitwisselbaar.
  De maakbaarheid van ons leven kent zijn 
grenzen. Vanuit dat besef wil ik niet doneren.

We zetten voor u een paar thema’s met argumenten op een rij, 
die voor of tegen orgaandonatie pleiten. U komt ze ook tegen 
in de digitale keuzehulp die wij ontwikkeld hebben om u te 
helpen in uw meningsvorming.  

Naastenliefde

Integriteit

Argumenten voor:
  Het gebod van naastenliefde vraagt 
gehoorzaamheid. Dus behoren we van 
harte ‘ja’ te zeggen op orgaandonatie.
  Ik zou zelf graag een orgaan willen 
ontvangen, daarom vind ik het een plicht 
om mijn organen beschikbaar te stellen.

Argumenten tegen:
   Wie is mijn naaste? Is dat de onbekende 
ontvanger of de bekende – geliefde – 
achterblijver? Als achterblijvers door mijn 
overlijden te maken krijgen met een ernstig 
verstoord rouwproces, is dat mijn eerste 
verantwoordelijkheid. Ik kies dan voor niet 
doneren.
  Om te kunnen geven, moet je een levend 
persoon zijn. Iemand die is overleden, kan 
daarom niet meer actief geven.

Heb je naaste lief als jezelf, luidt het Bijbelse gebod. 

Een mens is meer dan een optelsom van verwisselbare onderdelen. 

Orgaandonatie (Vervolg)
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Argumenten voor:
  Ons overleden lichaam zal volledig tot stof 
vergaan. Toch zal er een wederopstanding 
uit de doden zijn met een vernieuwd lichaam. 
Orgaandonatie staat dat niet in de weg. 
  Het komt vaker voor dat een lichaam 
niet volledig begraven wordt. Denk aan 
bijvoorbeeld een amputatie na een operatie, 
oorlogsslachtoffers. Daarom heb ik wat dit 
betreft geen bezwaar tegen orgaandonatie. 

Argumenten tegen:
  Ook al vergaat ons lichaam volledig tot 
stof, begraven is een geloofsdaad met het 
perspectief op de wederopstanding. En 
daarmee ook een symbool dat het lichaam 
van deze persoon zal opstaan. Het is dus 
niet aan ons om organen aan dit lichaam te 
onttrekken.
  Het geloof in de wederopstanding helpt ons 
om het perspectief niet op het hier en nu te 
richten, maar op het toekomende. Daarom 
hoef je met de organen van een ander je 
leven niet in stand te houden. 

Argumenten voor:
  Op het moment van hersendood zijn is de 
mens als persoon niet meer. De hersenen zijn 
drager van datgene wat de mens tot persoon 
maakt.
  Hersenen zijn nodig om vitale functies (o.a. 
ademhaling en bloedsomloop) in stand te 
houden. Als dit niet meer door de hersenen 
gebeurt, maar door medische middelen wordt 
overgenomen, is dit kunstmatig. 
  Als de persoon er niet meer is, kun je 
concluderen dat de geest het lichaam heeft 
verlaten en het uitnemen van organen 
verantwoord is.
  Het besef dat anderen kunnen verder leven 
met mijn organen, kan helpend zijn in het 
rouwproces van mijn naasten.

Argumenten tegen: 
  Hersendood zijn is biologisch een cruciaal 
moment. Maar daarmee is het volledige 
stervensproces van organen en cellen niet 
afgerond. De mens is een lichamelijke eenheid, 
inclusief de verschillende orgaansystemen. 
Het sterven is een proces dat pas eindigt als 
alle lichaamsorganen en lichaamscellen zijn 
uitgevallen. Dat is voor mij een reden om niet 
voor orgaandonatie te kiezen. 
  Hersendood kunnen we wetenschappelijk 
vaststellen. Scheiding van lichaam en geest 
niet. Dit is een mysterie. Daarom moeten 
we terughoudend zijn met betrekking tot 
orgaandonatie.
  Het is voor verwerking van de naaste 
belangrijk om in alle rust aanwezig te kunnen 
zijn bij het overlijden en bij de overledene 
na het overlijden. Dat pleit niet voor 
orgaandonatie. 

Wederopstanding

Het stervensproces

Wij mogen geloven dat we met een vernieuwd lichaam opstaan.

Sterven is een mysterie. Dat vraagt een zorgvuldig omgaan met het sterven. 

NPV-tip 
Maak gebruik van de NPV-keuzehulp ‘Orgaandonatie’:

   Een online module waarbij u zonder tussenkomst van de NPV een keuzeproces 
doorloopt.
   Door het doen van opdrachten en kennistesten ontdekt u uw eigen waarden. 
   Ga naar npvzorg.nl/keuzehulp-orgaandonatie.
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Prijsvraag 
‘tegeltjes-
wijsheid’

‘Echt een mooie, 
originele spreuk. Heel 
creatief bedacht! 
Knutselen met je kind 
is in ieder geval veel 
gezelliger…’
Eline van Huizen, 
Beleidsadviseur 
Beleidsbeïnvloeding bij NPV

In het decembernummer van ZORG vroegen 
wij u om inspirerende spreuken over DNA en 
kiembaanmodificatie. Wat dacht u goed met 
ons mee! We ontvingen ontzettend creatieve 
tegeltjeswijsheden. Allen hartelijk bedankt! 
De drie inzenders met de meest inspirerende 
tegeltjeswijsheden hebben inmiddels hun prijs 
ontvangen. Kijk op npvzorg.nl/tegeltjeswijsheid 
voor meer spreuken.  

Kiembaan-
modificatie 
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Rouwen
Rouwen. Wanneer 
begint dat 
eigenlijk? Je 
denkt dan aan 
het verlies van 
een geliefde 
ten gevolge van 
de dood. Die 
dood kan heel 
onverwacht zijn 
gekomen. 

Nóg zie ik de twee 
agenten naar onze 
voordeur komen … Met 
een mededeling die je 
leven voorgoed doet 
veranderen. Er kan ook 
sprake zijn van een 
lijdensweg. Oude mensen 
teren weg, soms alleen 
lichamelijk, soms ook 
geestelijk. Rouw begint bij 
de aftakeling van lichaam 
en geest. Het rouwproces 
begint al bij het aanhoren 
van ‘de boodschap’ dat er 
‘naar de mens gesproken’ 
geen herstel mogelijk is. 
Ik denk dat veel mensen 
dat niet scherp hebben. 

Als een vader of moeder 
gaat dementeren en de 
eigen kinderen niet meer 
herkent, is er rouw. Zeker, 
er is een groot verschil. 
Zolang een geliefde nog 
leeft, kun je je liefde 
nog kwijt. Dat is zelfs zo 
als een dierbare totaal 
onbereikbaar is. Dan is er 
nog het lieve lichaam dat 
bemind kan worden. 

Verschillende wijzen 
van rouw
Het is voor de omgeving 
belangrijk te beseffen 
dat er op verschillende 
wijzen en in verschillende 
fasen van ziekte en het 
sterven gerouwd wordt. 
En dat rouwdragenden 
heel verschillend kunnen 
reageren naar anderen. 
Je leest in Johannes 11 dat 
Maria in haar rouw thuis 
blijft zitten, terwijl Martha 
zo snel mogelijk naar 
Jezus gaat om troost van 
Hem te ontvangen. Pas 
als de Zaligmaker Maria 
expliciet laat roepen (‘de 
Meester is daar en Hij 
roept u’, Joh. 11:28) komt 
Maria. Ze komt in haar 
totale ontreddering niet 

verder dan de uitroep en 
klacht: ‘Heere, indien Gij 
hier geweest waart, zo 
ware mijn broeder niet 
gestorven’ (Joh. 11:32b). 
 
Liefdevol
Valt het u ook op hoe 
liefdevol de Heere Jezus 
met haar – en met 
haar zuster – omgaat? 
Hij verwijt haar niets. 
Hij vraagt ook niet 
meer dan Maria op 
dat moment “aan kan”. 
Hij gaat meewenen. 
Hartstochtelijk. Hij 
schaamt Zich niet voor 
Zijn tranen (Joh. 11:33,35). 
‘Zo is Hij nog’, horen wij 
Paulus zeggen. Ook in 
Zijn hemelse heerlijkheid 
is Hij een Hogepriester die 
medelijden kan hebben 
met onze zwakheden, 
omdat Hij ‘in alle dingen 
gelijk als wij is verzocht 
geweest’ (Hebr. 4:15). Zie 
op Hem!

ds. W.A. Zondag,
Gereformeerde 
Gemeente, 
Dordrecht

‘Zolang een geliefde 
nog leeft, kun je je 
liefde nog kwijt’
Fotograaf: Cees van der Wal
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puzzel

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 1 mei 2020 doorgeven
via www.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. 

1. Waar dringt de overheid binnen in de persoonlijke …? 

2. De mens is meer dan een … van verwisselbare onderdelen.

3. Als ik 75 jaar ben kan ik … worden.

4. Waar wordt de NPV-Familiedag gehouden? …

5. Wie blijft thuis zitten in haar rouw? … 

6. Ik heb geen … mogelijkheid.

7. NPV-leden kunnen gebruikmaken van …

Win!

De oplossing van de puzzel in het december-
nummer luidde ‘chromosoom’. Uit de grote 
hoeveelheid inzendingen – waarvoor dank! – 
hebben we drie winnaars getrokken. Als prijs 
is hen het boek Ongepland toegestuurd.
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Gesproken versie van ZORG? Neem contact met ons op.

lidmaatschap
& giften

prikbord

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 en jongeren tot 25 jaar 
betalen € 12,50). 

Giften
Uw financiële steun is welkom op 
rekeningnummer NL11 INGB 0004 7118 88 
t.n.v. ‘NPV’ o.v.v. ‘gift’. Bij voorbaat dank! De 
NPV is een erkende ANBI. Uw gift is daarom 
mogelijk aftrekbaar van de belasting. Voor 
informatie over periodiek schenken en 
nalaten aan de NPV kunt u vrijblijvend contact 
opnemen met Eline Borgdorff via 
(0318) 54 78 88 of efborgdorff@npvzorg.nl.
 

Ledenvoordeel
NPV-leden kunnen gebruikmaken 
van de collectiviteitskorting bij Pro Life 
Zorgverzekeringen. Daarnaast krijgt 
u korting op producten van De Roode 
Roos, Let’s help - (letsel)schadedienst, op 
toegangskaartjes voor CORPUS reis door 
de mens en diverse restaurants. Exclusief 
voor NPV-leden is voor € 25 de NPV-
Levenswensverklaring beschikbaar. 
Zie ook npvzorg.nl/ledenvoordeel.

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.

Oproep
Wordt u één van de 
gezichten van de NPV? 
Wij zijn op zoek naar mannen, 
vrouwen en kinderen die 
willen meewerken aan een 
NPV-fotoreportage. Deze 
foto’s gebruiken we voor 
onze communicatie- en 
promotiedoeleinden. Vindt u het 
leuk om mee te doen? Stuur een 
mail naar redactie@npvzorg.nl. 
Als dank voor uw deelname 
ontvangt u een cadeaubon.

‘Daarom heb ik de NPV
 in mijn testament 
opgenomen’

Menselijk leven: daar ga je 
zorgvuldig mee om. De NPV blijft 
zich in de toekomst inzetten vóór 
het (ongeboren) leven. Vraag 
de gratis brochure over nalaten 
aan via onze medewerker 
nalatenschappen Eline Borgdorff 
efborgdorff@npvzorg.nl of bel 
(0318) 54 78 88. 

19 mei 2020: NPV-lezing 
in Nijkerk 
Maaike Rosendal-Sonnevelt 
vertelt over haar pro-lifewerk. 
Komt u ook? U bent van harte 
welkom! Ga naar: 
npvzorg.nl/agenda/npv-lezing
voor aanmelden en meer 
informatie. Voorafgaand aan 
de NPV-lezing wordt de ALV 
gehouden. 
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Wilt u donor worden?
  ja / nee

Ga naar npvzorg.nl/
keuzehulp-orgaandonatie

Een lastige vraag voor u? 

De NPV-keuzehulp ‘Orgaandonatie’ 
kan u hierbij helpen. Deze digitale 
hulp is een online module die u kunt 
maken op het moment dat het u 
uitkomt. Het gaat uit van de Bijbelse 
visie op ons mens-zijn. 

Door informatie, video’s en testjes 
ontdekt u wat voor u belangrijk 
is en welke keuzes daar bij passen. 
Ook komen er verschillende 
professionals en ervarings-
deskundigen aan het woord.

Aan bod komen o.a. de vragen: 
  Wat is orgaandonatie precies en 
hoe werkt het? 
  Welke keuzes zijn er allemaal?  
En hoe kan ik daarover in gesprek?
  Waarom maken christenen  
verschillende keuzes? En wat is  
mijn keuze?

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




