
25e jaargang nummer 1 | juni 2020

Verlies

  en rouw...



Colofon
Contactblad voor de leden van de vereniging ‘een handreiking’.

Verschijnt viermaal per jaar.

REDACTIE

A. Frens
H.J. van Leeuwen
C. Nijsse-Boogaard
W. Visser

REDACTIEADRES

Van Hulststraat 14
2992 KL  Barendrecht
Tel. 0180 - 61 14 20
E-mail: caroliennijsse@hotmail.com

VORMGEVING EN LAYOUT

De Zetspiegel, Hardinxveld-Giessendam
www.dezetspiegel.nl

DOEL

Het geven van een handreiking aan familie-
leden en andere betrokkenen van psyschisch 
zieken.
De vereniging wil
- Onderlinge contacten bevorderen;
- Advies en voorlichting geven;
- Belangen behartigen.

GRONDSLAG

De grondslag van de vereniging is de Bijbel, 
waarbij de Drie Formulieren van Enigheid on-
derschreven worden.

BESTUUR

Voorzitter: W. Visser, Nunspeet
Secretaris: Mevr. A. Kroes, Elspeet
Penningmeester: J. van Hell, Gouda
Leden:
C. Nijsse-Boogaard, Barendrecht
A. den Ouden, Gouda
Mevr. A. Visser, Ede

SECRETARIAAT/ADMINISTRATIE

Pirkweg 10
8075 PP  Elspeet
E-mail: info@eenhandreiking.nl 
Adreswijzigingen, opzegging van lidmaatschap 
e.d. dienen voor 1 oktober schriftelijk doorge-
geven te worden bij het secretariaat.

CONTACTPERSONEN ‘LUISTEREND OOR’

Mevr. J. de Bruin (06 119 718 25)
Dhr. W. Visser (06 517 449 46)

COMITÉ VAN AANBEVELING

Dr. R. Bisschop, Veenendaal
Dhr. H. van Groningen, Kapelle
Mevr. drs. T.A. Gunter, Barneveld
Ds. J. Roos, Barneveld
Dr. R. Seldenrijk, Zeist
Drs. S. Stoop, Hendrik-Ido-Ambacht
Ds. J.J. Tanis, Boskoop
Dhr. G. van Veldhuisen, Waarde
Ir. B.J. van der Vlies, Maartensdijk
Dr. J. van der Wal, Dordrecht
Drs. P.A. Zevenbergen, Alblasserdam

GIFTEN, BIJDRAGEN, LEGATEN, E.D.

Rekeningnummer: 
NL52 RABO 0331 5295 99
Rabobank Ede-Veenendaal

Contributie: € 18,00 per jaar
Donatie: €  9,00 per jaar (minimaal)
Testamentaire beschikkingen ten behoeve van 
vereniging ‘een handreiking’ kunnen als volgt 
worden overgemaakt:
‘Ik legateer vrij van rechten en kosten een be-
drag van € .......... aan vereniging ‘een handrei-
king’, gevestigd te Gouda.
De vereniging ‘een handreiking’ staat inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel te Rot-
terdam onder nummer 40465914.



Een Handreiking

Reformatorische vereniging
voor familieleden

van psychisch zieken

25e jaargang nummer 1
juni 2020



2

Inhoud
■  Van de redactie  3

■  Meditatie In de spelonk 4

■  Interview Omgaan met rouw 6

■  Column Uit balans 9

■  Psycho-educatie Verlies en rouw 11

■  Pastoraal Hulp in lijden 14

■  Boekrecensie Ik wist niet hoe moeilijk dit was! 16

■  Van de voorzitter  19

■  Gedicht Verlaten 20

De afgelopen maanden zijn de regio-avonden alle afgezegd in verband 
met de coronacrisis en alle maatregelen daarbij. Op dit moment worden 
er enige versoepelingen doorgevoerd. Als bestuur houden we de ontwik-
kelingen nauwlettend in de gaten en zodra het mogelijk is, zullen we als 
vereniging weer avonden voor u organiseren.
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Terwijl ik dit schrijf, is het buiten 
stralend weer. Overal ontluikt het 

voorjaar. Wat een tegenstelling met 
het thema van dit nummer van ons 
verenigingsblad: Verlies en rouw. 
En dit nummer verschijnt in een 
tijd waarin juist rouw en verdriet zo 
hoogst actueel is. Eist het coronavirus 
niet dagelijks wereldwijd vele slacht-
offers? Wat een verdriet bij de nabe-
staanden. Maar wat een zorg ook om 
alle zieken. Wat een eenzaamheid bij 
velen die door alle maatregelen nau-
welijks of geen bezoek krijgen en al-
leen in hun huis moeten blijven. Wat 
geeft alle (financiële) zorg en onze-
kerheid ook veel spanning en wat kan 
dit psychische klachten geven of wat 
kunnen bestaande klachten hierdoor 
verergeren.
Toch gaat dit nummer niet alleen over 
rouw na overlijden. Want zijn er niet 
zoveel meer verlieservaringen? Is het 
geen verlies als een partner gaande-
weg de huwelijksjaren verandert door 
alle psychische klachten die hem da-
gelijks belemmeren? Is er geen rouw 
als een ouder zijn of haar taken als 
ouder niet kan vervullen en kinde-
ren daarom ook geen beroep op hen 
kunnen doen zoals ze zouden willen? 
Hoeveel verdriet geeft het niet als een 

kind door persoonlijkheidsproblema-
tiek steeds verder lijkt af te drijven 
van ouders? En vul het verder zelf 
maar aan. U kent mogelijk ook uw ei-
gen verlieservaring. We hopen dat dit 
nummer u handreikingen geeft om 
hiermee om te gaan.
We wensen u in al uw omstandighe-
den van harte sterkte toe! Dat u ook 
kracht mag putten uit Psalm 142, 
waarover zowel de meditatie als Pas-
toraal gaan.

Namens de redactie,
Carolien Nijsse

Van de redactie

Aankondiging landelijke dag

Op 21 november D.V. hopen 
we onze landelijke dag en 

jaarvergadering weer te houden. 
Op deze dag zal ds. J.M.J. Kieviet 

een lezing houden. 
Verdere informatie volgt. 

Wilt u de datum alvast in uw 
agenda reserveren?
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In de spelonk

Ik riep met mijn stem tot den HEERE;
ik smeekte tot den HEERE met mijn stem.  

Psalm 142:2

Ergens in het land van Judea zat deze 
eenzame dichter. Aan zijn rechter-

hand was er niemand die hem kende. 
Ongetwijfeld bedoelde hij daarmee 
dat niemand echt zijn situatie be-
greep. Hij voelde zich zo eenzaam in 
de weg waarin hij moest gaan, hoe-
wel er ongetwijfeld mensen om hem 
heen waren. Toch … eenzaam, want 
niemand zorgde voor zijn ziel. Als 
deze situatie in de periode van zijn 
vluchten voor Saul was, dan zorgden 
zijn mannen wel voor zijn eten. Een 
tweetal riskeerde zelfs hun leven om 
hun leider het water van Bethlehem 
te brengen. En toch, ‘niemand zorgt 
voor mijn ziel’. Niemand kon hem 
helemaal begrijpen. De strijd die hij 
streed, kon niet met menselijke kracht 
en wapenen gewonnen worden. 
Ongetwijfeld zijn er lezers die dit her-
kennen. Er zijn dan momenten - of 
soms zelfs dagen en weken - dat uw 
geest helemaal overstelpt is. Niets 
klopt er meer. Alles zit dicht en het 
ziet er donker uit. Zelfs het gesprek 
stokt, want u merkt geen (h)erken-
ning. Voor velen is dit de weg die in 
verdrietige omstandigheden wordt 
ervaren. Hoewel u omringd bent met 
geliefden en met hen die u ook echt 

willen helpen, toch blijft er een ‘don-
kere spelonk’ ervaring.  
Wat blijven we dan voor elkaar mach-
teloze vertroosters!  Echt, anderen 
bedoelen het goed. Davids soldaten 
zullen best geprobeerd hebben hun 
leider op te beuren. En toch ging het 
niet. Hun woorden, hoe goed ook be-
doeld, namen niet de realiteit van het 
‘alleen zijn in de spelonk’ weg.  
Davids gebed in deze spelonk moet 
ons aansporen hem daarin te volgen. 
Hij riep God de HEERE aan. Hij sprak 
het naar God uit wat in zijn hart woel-
de. Hij stortte zijn klacht uit in het 
gebed naar God. Dat mag!  Ja, dat is 
zelfs noodzakelijk. Hij nam zijn toe-
vlucht tot de getrouwe, alwetende en 
almachtige HEERE.  Wat de mensen 
om hem heen niet konden, dat kon 
de HEERE wel. De HEERE heeft immers 
zijn pad gekend. Bij God was er dus 
wel kennis van de weg die David ging! 
God begreep dus wel wat er in zijn ziel 
woelde. God zag dus hoe uitgeput hij 
was in deze strijd die hij voor zijn ge-
voel helemaal alleen moest strijden.  
Misschien durf u uzelf niet een ‘Da-
vid’ te noemen. Dat was immers een 
kind van God!? Maar David was ook 
een zondaar! Een mens die niets ver-

Meditatie
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diende en het ook niet waardig was 
dat God naar hem zou luisteren. Hij 
sprak in deze Psalm niet als een recht-
hebbende, maar als een drenkeling in 
nood.  Vrienden, vrees niet om vanuit 
uw drenkelingservaring uw stem naar 
de HEERE op te heffen. Vindt u het 
moeilijk om de juiste woorden te vin-
den? Gebruik dan gerust deze Psalm 
en bidt het de worstelaar maar na. 
Voeg de details van uw eigen levens-
strijd er maar bij om de Psalm tot uw 
persoonlijk gebed te maken. Open 
het Psalmenboek maar, juist 
in de tijden dat het on-
mogelijk voelt om 
de warboel van ge-
dachten te orde-
nen in een gebed. 
Laat uzelf leiden 
door de woorden van 
medeworstelaars om zo 
de nood van uw ziel uit te druk-
ken, al buigend voor de HEERE God. 
Wat bad deze worstelaar nu uiteinde-
lijk? Vroeg hij dat God zijn ziekte zou 
wegnemen, voor altijd? Vroeg hij om 
een uitkomst uit de situaties die zijn 
leven domineerden? Voor het wegne-
men van zijn eenzaamheid? Voor het 
herstel van het genot dat hem ontno-
men was? Deze dingen dringen zich 
natuurlijk ook op in onze gedachten 
als we ons buigen voor God in het ge-
bed. Maar let eens op waar David ten 
eerste om bad: ‘Voer mijn ziel uit de 
gevangenis, om Uw Naam te loven.’ 
Duidelijk is het dat door alles wat er 
in zijn leven gebeurde, zijn tong ge-
vangen was genomen. Hij kon Gods 
Naam niet meer groot maken. Al-
les was negatief en depressief en hij 

voelde haarscherp aan dat dit niet de 
Naam van de Heere heiligde! En dat 
moet toch de voornaamste bede in 
ons leven worden en blijven. 
Voelen wij dat ook aan? Of gaat het 
in ons denken meestal uitsluitend 
over de verlossing van de problemen 
in ons leven? ‘Ja maar, als anderen 
nu maar eens wisten hoe moeilijk en 
zwaar en eenzaam mijn weg is, dan 
zal het begrijpelijk zijn waarom ik 
daar toch zo naar verlang.’ Heel veel 
mensen om ons heen weten inder-

daad niet hoe moeilijk zo’n 
spelonkleven kan zijn. 

Maar er is wel een 
Zoon des Mensen 
die het heel goed 
weet. De Heere 
Jezus heeft in de 

diepste spelonk ook 
gebeden dat Zijn Vader 

Hem niet zou verlaten. Hij be-
grijpt dus wat zo’n eenzame weg is 
waarin wij gaan. Leg daarom dagelijks 
uw hart maar bloot voor Hem, zon-
der verberging van uw klacht, ver-
driet, vrees, boosheid, vermoeidheid, 
verwarring en schuld.  Want alleen in 
Hem en door Hem is er verwachting 
in onze spelonken! Wat een bevrij-
ding wanneer Hij ons uit deze don-
kere spelonk trekt en ons omringt 
met het licht van Zijn genade. Dan 
verandert het zure in zoet. Dan gaat 
ons hart en onze mond toch zingen, 
zelfs als de omstandigheden niet ver-
anderen.  

Ds. A.T. Vergunst 
Waupun (USA) 
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Omgaan met rouw

Ella wordt geboren in een gezin met 
zeven kinderen, zelf is ze de derde 
van het stel. In het gezin van her-
komst ervaart ze veiligheid en ge-
borgenheid. Maar er wordt niet veel 
en open over gevoelens gesproken. 
Ella gaat in de thuiszorg werken en 
komt erachter dat die openheid juist 
belangrijk is. Theoretisch had ze 
dit in haar studie geleerd, maar het 
praktisch vormgeven is een diepe 
leerweg. 

Op schrijnende wijze wordt ze in 
haar leven telkens geconfron-

teerd met rouw. Door een ongeluk 
op het werk overlijdt haar 25-jarige 
broer. Na acht jaar krijgt haar vader 
een hartstilstand, ook hem moet ze 
verliezen. Zes jaar later overlijdt haar 
moeder na een ziekbed van ongeveer 
een jaar. 
De eerste keer dat ze bewust met 
rouw te maken krijgt, is als ze tien jaar 
is. Onverwachts overlijdt een broer 
van haar vader. Verslagenheid en stil-
te ervaart ze bij haar ouders en de 
plaats waar haar vader het tegen haar 
vertelt, herinnert ze zich nu na vijftig 
jaar nog goed. Verder weet ze er wei-
nig van.

Bij het overlijden van haar broer ligt 
dat heel anders. Ella vertelt: ‘Het is 
heel heftig om een broer te verlie-
zen. Een broer die jonger was dan ik 
en waar ik altijd mee gesproken, ge-
geten, gespeeld en gewerkt had. Een 
broer die ik dagelijks zag, die ik be-
wonderde. Vooral de gedachte: ‘waar 
is hij nu?’ hield me bezig. En het was 
zo definitief. Ik zag mijn ouders ver-
driet hebben en ze konden het niet 
verwoorden. De vraag drong zich op: 
‘hoe kan ik er voor hen zijn?’ 

Ella geeft aan dat ze zelf geen vaar-
digheid geleerd had om er met hen 
over te spreken. Haar ouders kon-
den dit naar haar toe niet, hoe zou zij 
het dan omgekeerd kunnen? En dat 
maakte het heel moeilijk en pijnlijk. 
Daarbij het ‘nooit meer’, het ‘leven is 
voorbij’. Ook vragen zoals o.a.: ‘Wat is 
er nog echt belangrijk?‘ 

Veel gedachten over de heftige wer-
kelijkheid van sterven beginnen tot 
haar door te dringen. Het is echt 
waar, we moeten sterven, en toch zijn 
we daarbij dood voor de dood. Er zijn 
vriendinnen en kennissen die naar Ella 
luisteren. Zij weten de juiste vragen te 

Interview
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stellen. Dit geeft aan haar wel ruimte 
om zichzelf en haar gevoelens te ui-
ten. Mensen die ervaring hebben met 
rouw zijn de beste luisteraars, zo on-
dervindt ze. Door die luisterende oren, 
leert ze haar verdriet onder woorden 
te brengen en wordt het wat rustiger 
in haar. Toch wil Ella het liefste stil zijn, 
want alles wat ze zegt, is in haar bele-
ving opstand tegen de Heere. 

Ella worstelt met schuldgevoelens 
naar haar overleden ouders. Zoals 
dat ze niet genoeg tegen hen gezegd 
heeft hoeveel ze van hen houdt en 
wat ze voor haar hebben betekend. 
Ook de pijn die ze hen ooit wel eens 
had aangedaan. Verder dingen die ze 

nog zo graag had gezegd tegen haar 
vader. In de zorg voor haar moeder – 
wat ze met heel hart heeft gedaan - 
zijn er toch kleine dingen die pijnlijk 
zijn als ze er aan denkt. Ze had haar 
broers en zussen ook meer kunnen la-
ten doen in de zorg voor hun moeder.

De schuldgevoelens die ze ervaren 
heeft bij de rouw, komen ook aan de 
orde in een lezing over rouwverwer-
king. Die herkenning geeft haar rust 
en onderwerping. Nu gaat ze zich ook 
minder ergeren aan het gedrag van 
anderen. Als er gelachen wordt, kan 

ze dat soms niet waarderen. Evenals 
zinloze discussies of drukte die ze 
ervaart. Het onder woorden brengen 
wat er in haar leeft, geeft haar energie 
naar lichaam en geest.

Er is verschil in het verliezen van een 
broer of verliezen van ouders. Ella 
legt uit: ‘Het verlies van mijn broer 
was pijnlijk, omdat mijn ouders er op 
verschillende manieren verdriet over 
hadden. De een kon het meer in Gods 
handen geven en de ander niet. Bij 
het overlijden van mijn vader dacht ik 
het meeste om hem te hebben gege-
ven. Echter toen mijn moeder stierf, 
wist ik dat zij toch ook die bijzondere 
plek in mijn hart had. Schuldgevoel 

had ik ook toen er een einde aan het 
leven kwam van mijn moeder, omdat 
het zo onmogelijk leek om ze te kun-
nen blijven verzorgen. Maar ook een 
gevoel van opluchting toen het niet 
meer hoefde.’ 
Na het overlijden van haar ouders 
keert de vraag terug hoe het anders 
had gekund. Er ontstaat levenserva-
ring na de rouw van haar vader. Het 
geeft Ella veel overdenkingen. Ze kan 
hierdoor nog bewuster met haar moe-
der omgaan. In het rouwproces er-
vaart ze twee dingen. Enerzijds de rust 
dat ze haar moeder zo heeft kunnen 

  Het allerbeste wat je kunt doen,    
   is luisteren
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verzorgen en naar vermogen haar het 
beste heeft mogen geven. Anderzijds 
zijn er ook praktische dingen waarvan 
ze achteraf denkt die hadden anders 
gekund.
 
Het sterven van haar moeder bete-
kent ook het verlies van een plaats, 
die je nergens anders zo vindt. Het 
ouderlijk huis is geen gebouw, maar 
een gevoel. En wat is het leven leeg 
zonder geliefden, alles lijkt zo anders. 
Het leven lijkt minder zinvol. Ook al 
zijn er veel mensen die met je mee-
leven, het leven zonder de personen 
van zoveel waarde, is een proces dat 
je doormaakt. 

Er zijn veel mensen die wat voor Ella 
hebben betekend. Doordat ze luister-
den naar haar en er ruimte was voor 
verdriet. Hierdoor kwam er ook weer 
ruimte in haar hoofd om aan een an-
der te denken. Echter vooral het lezen 
over rouw of horen hoe een ander dat 
ervaren heeft, gaf haar het meeste in-
zicht in de verwerking. 

Ze mocht ervaren dat de Heere haar 
leven stuurt en leidt. Dit bleek daaruit 
dat de Heere mensen op haar pad gaf 
die luisterden. En ze mocht regelmatig 
ervaren in haar werk dat het zo geleid 

werd dat de werkdruk niet te hoog 
was. Rouwen kostte haar veel energie. 
Later hoorde ze van een rouwspecia-
list: ‘met rouwen heb je een dubbele 
baan’. Toen ze zich dat bewust werd, 
begreep ze waardoor ze zoveel moe-
heid ervoer. De Heere had niet een te 
groot kruis opgelegd. 

Ella moedigt mensen die in rouw ver-
keren aan om over hun gevoelens te 
praten. Ook over de schuldgevoelens, 
waardoor je het nodige medeleven 
mag ervaren. Ze adviseert ook om 
boeken te lezen als ‘Het kromme in 
het levenslot’ van Thomas Boston, of 
‘Al treft u het felst verdriet’ van John 
Flavel of de lezing van ds. Vergunst te 
luisteren over rouw. 

Tegen anderen wil ze zeggen: ‘Het al-
lerbeste wat je kunt doen voor rou-
wenden is luisteren. Verder: groet,  
indien mogelijk, de rouwende als je 
ze tegenkomt. Loop er niet met een 
boog omheen. Ga er niet altijd een 
gesprek over aan. Alleen als er echt 
gelegenheid en ook echte genegen-
heid voor is! Neem de tijd als er ge-
sproken wordt over verdriet, gemis. 
Kom er later nog eens op terug, stuur 
eens een kaartje op gedenkdagen. 
Het is namelijk fijn om te ervaren dat 
de persoon nog niet vergeten is en 
dat dierbaren nog blijven ‘bestaan’, 
verdriet hierover kan soms onver-
wachts in heftigheid terugkomen, de 
lengte van de rouwperiode is niet af 
te meten. Sterker nog: ‘rouw heeft wel 
een begin, maar geen eind’.

Henriët van Leeuwen
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Uit balans

De behoefte aan je in balans voelen, 
dat je controle hebt, is in elk mens 

aanwezig. Het is een basis voor intie-
me relaties, maar ook in functionele 
en werkrelaties. Relaties in het gezin; 
hoe gaan echtgenoten om als man en 
vrouw, als vader en moeder in hun op-
voedkundige taak met kinderen. Ook 
kinderen onderling komen regelmatig 
in botsing met elkaar, maar kunnen 
elkaar ook enorm tot steun zijn. Rela-
ties in het gezin zijn complex. Mensen 
kunnen veel leegte ervaren en vastlo-
pen in hun behoeften aan bevestiging 

en zingeving. Een van de ouders kan 
chronisch psychisch ziek worden. Of 
een kind blijkt binnen het autistisch 
spectrum, waar veel van zijn gedrag 
uit verklaard kan worden, te vallen. 
Zowel de klachten van een kind als 
de klachten van een vader of moeder 
kunnen het gezin fors uit balans bren-
gen. Als een kind wordt aangemeld 

bij de hulpverlening is er al veel ge-
passeerd. Bij chronische klachten van 
een ouder is ook vaak sprake van per-
soonlijkheidsproblematiek. Dan heeft 
moeder bijvoorbeeld een angststoor-
nis en een persoonlijkheidsstoornis. 
Er kan een forse wisselwerking tus-
sen beiden zijn. Beide ouders kunnen 
ook in een cirkel vastlopen. De echt-
genoot gaat op zorgzame wijze met 
zijn vrouw om op het moment dat de 
angst naar boven vliegt. Zijn vrouw is 
wel even gerustgesteld maar wordt 
in de loop van de tijd steeds ang-

stiger. Ze wil om grote situaties die 
angst oproepen geruststelling krijgen 
van haar echtgenoot, maar ook klei-
ne dingetjes van het dagelijks leven 
geven angst. Er ontstaat een cirkel 
waar ze beiden iets in doen. Mevrouw 
wordt snel angstig waarop meneer in 
een zorgende rol stapt en zijn vrouw 
gerust stelt. Vervolgens frustreert het 

Column

  Belangrijk is het open houden   
   van de communicatie
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hem dat zij zo snel angstig wordt en 
naar zijn gevoel het uit de hand gaat 
lopen. Zijn zorgende geruststellende 
houding slaat om naar irritatie. Deze 
irritatie probeert hij met vriendelijk of 
zorgend gedrag te overdekken. Als 
meneer zijn eigen irritatie opmerkt, 
voelt hij zich schuldig. Vervolgens 
gaat hij weer helpen en doet erg zijn 
best. Totdat opnieuw de frustratie de 
overhand krijgt. Dit maakt mevrouw 
nog angstiger. Echtparen kunnen hier 
enorm mee vast draaien. Het zou heel 
erg helpend zijn als zij beiden naar 
dit patroon kunnen kijken. Als beide 
echtgenoten aan hun eigen deel wer-
ken om te veranderen kan veel stress 
in het gezin verminderen. 
Een soortgelijk probleem van de inter-
acties doet zich voor als een kind een 
probleem heeft en ouders vanuit een 
verschillende visie op een verschillen-
de lijn gaan zitten qua bijsturing bin-
nen het gezin. Dan is het risico groot 
dat er coalities ontstaan en er bondjes 
gevormd worden die de spanningen 
in het gezin wisselend doen af- of 
toenemen. Belangrijk is het openhou-
den van de communicatie. Zoveel als 
mogelijk is. Niet te voorkomen is dat 
het praktische en emotionele leven 
verandert bij de situatie van een ge-

zinslid dat een chronische ziekte ont-
wikkelt. Bepaalde vakanties kunnen 
misschien niet meer als vakantiebe-
stemming gekozen worden. Mobi-
liteit kan afnemen en grenzen kun-
nen eerder bereikt worden bij een of 
beide partners. Goede communicatie 
over wederzijdse wensen en verlan-
gens, maar ook gesprek over de ge-
volgen van de ziekte is noodzakelijk. 
Een sfeer van verdraagzaamheid en 
respect is hierbij belangrijk. Zowel je 
identiteit als hoe je omgaat met frus-
tratie en beperkingen zullen een rol 
spelen bij het doen uitbalanceren van 
de onmogelijkheden en de mogelijk-
heden. Soms is veel zelfverloochening 
nodig om niet in situaties te komen 
waarin de andere partner iets eist wat 
niet haalbaar is. Het huwelijk is een 
levenslang gesprek en dan is het ze-
ker bij verliessituaties belangrijk om te 
rouwen over verlies aan zelfstandig-
heid, begrenzing en van eigen ont-
wikkelingskansen. Bij verlies kan ook 
schaamte een belangrijke rol spelen. 
En ook de relatie met God kan heel 
veel innerlijke strijd oproepen. Er kan 
boosheid naar God in het hart oplaai-
en over Zijn leiding in je leven. Het is 
een groot verschil of je Gods hande-
len mag aanvaarden of dat er een in-
nerlijk verzet in het hart leeft. Bij een 
verlieservaring kan de vraag naar het 
nut sterk opkomen en ook de behoef-
te aan troost groot zijn. Gods Woord 
wijst de weg waar vrede te ontvangen 
is. God is een Toevlucht en een Sterk-
te, Hij is krachtiglijk bevonden een 
Hulp in benauwdheden (Ps. 46:2).

T. Vogelaar
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Verlies en rouw

In dit themanummer gaat het over 
verlies, verdriet en rouw. Een ingrij-

pend thema, want de drie woorden 
zijn niet ‘zomaar’ woorden, maar ze 
hebben een diepe lading. 

Rouwen
Wat bedoelen we eigenlijk met rou-
wen? Met rouwen bedoelen we een 
‘moeizaam verwerken van een ernstig 

verlies’. Het woord ‘rouw’ is afgeleid 
van het oud-Nederlands woord ‘be-
roofd-zijn’. Denk bijvoorbeeld aan 
Genesis 43 waar Jacob uitroept: ‘En 
mij aangaande, ben ik van kinderen 
beroofd, zo ben ik beroofd’.   
Hoe gaan wij met verlies en rouw 
om? De vraag is al vele keren gesteld 
of er in het verwerkingsproces stadia 
zijn aan te geven. Populair is de op-

Psycho-educatie
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vatting geweest (verwoord door mw. 
Elizabeth Kubler-Ross) dat de rouw in 
fasen verloopt. Meestal noemt men er 
vier. Eerst is er de schok, die geken-
merkt wordt door een gevoel van ver-
doving, verbijstering of onwerkelijk-
heid. Dan komt de fase van boosheid 
of protest. Daarbij veronderstellen we 
dat de man, vrouw, kind en familie het 
verlies nog niet kunnen accepteren. 
Als derde fase noemt men de fase van 
de diepe smart en depressieve gevoe-
lens. Er is een diep heimwee naar de 
overledene of degene die we ‘kwijt’ 
zijn door een diepe depressie of psy-
chiatrisch ziektebeeld. De ontkenning 
helpt niet meer, het definitieve is on-
loochenbaar. Mensen kunnen dan het 
gevoel hebben er niet meer doorheen 
te komen. Soms worden mensen in-
derdaad depressief en krijgen ze zelfs 
(ernstige) doodsverlangens. Tenslotte 
geeft men aan dat dan de fase volgt 
van het herstel. Degene die het verlies 
heeft geleden, past zich geleidelijk 
aan. 

Inmiddels is dit fasen-idee weer los-
gelaten. Lang niet iedereen reageert 
met geschoktheid of boosheid. De 
kenmerken van de verschillende fa-
sen lopen vaak door elkaar heen. 
Over het algemeen zijn mensen wel 
in staat zich geleidelijk aan te passen, 
maar de rouw, met alles wat daaraan 
verbonden is aan gemis, verdriet of 
schuldgevoelens, blijven. Er is zeker 
een verschil tussen de eerste, acute 
fase en de chronische fase. In die laat-
ste fase zijn de emoties en gedachten 
niet meer zo overweldigend als in het 
begin.  

Verwerken… hoe dan?
Wat verstaan wij nu precies onder ver-
werken van verlies? Het gaat in de kern 
om twee dingen. In de eerste plaats 
moet de band die bestond, worden 
losgelaten. Dat betekent niet dat men 
iemand zou moeten vergeten! Die 
herinneringen zijn namelijk steunend 
en waardevol! Loslaten betekent wel, 
dat men de werkelijkheid van het ver-
lies onder ogen ziet en aanvaardt dat 
men ‘alleen’ verder moet. Deze wei-
nige woorden kunnen niet verhullen 
dat dat nu juist zo ontzaglijk moeilijk, 
ja onmogelijk, kan zijn. Het leven kan 
daardoor (tijdelijk) elk perspectief ver-
liezen. In de tweede plaats gaat het bij 
verwerken om het aanpassen aan de 
nieuwe omstandigheden die met het 
verlies zijn ontstaan. Hier zijn natuur-
lijk geen twee situaties gelijk.  

Goed verwerken
Meestal heeft men met de woorden 
‘goed verwerken’ iemands lichamelij-
ke en psychische gezondheid op het 
oog, maar je kunt het ook sociaal en 
godsdienstig opvatten. Als christen 
kunnen we deze dingen wel onder-
scheiden, maar niet los van elkaar 
zien. Een paar dingen wil ik er van 
zeggen. In de eerste plaats is het bij 
goed verwerken dus noodzakelijk de 
werkelijkheid onder ogen te zien. Ten 
tweede is het heel belangrijk dat je 
met anderen over verlies en rouw kunt 
praten. In de derde plaats wordt een 
goede verwerking ook gekenmerkt 
door een begrenzing van het verdriet. 
Calvijn waarschuwt ons voor het ‘heb-
ben van overmatig verdriet.’ Tenslotte 
denk ik bij een goede verwerking aan 
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het verwerken voor Gods aangezicht. 
We hoeven onze smart voor de Heere 
niet te verbergen. Denk aan Hem Die 
weende bij het graf van Lazarus. We 
mogen rouwen!  

Rouwen tijdens het leven
We kunnen bij ons thema ook denken 
aan verlies en rouw bij het leven. Im-
mers, wanneer je als man je vrouw als 
het ware kwijtraakt door een ernstige 
chronische ziekte, wanneer je geliefde 
levenslang moet opgenomen worden 
in een psychiatrisch ziekenhuis, dan is 
er toch ook verlies en rouw? Een com-
plicerende factor is dat de ander nog 
in leven is. Het betekent vaak een le-
ven tussen hoop en vrees, tussen ver-
twijfeling en opstand en niet zelden 
bestormen ‘waaroms’ het moedeloze 
hart. 

Perspectief
Wat een leed is er op aarde, sinds 

onze zondeval. We zijn allen de gevol-
gen van de zonde onderworpen. Toch 
hebben Gods kinderen perspectief. 
Paulus zegt: ‘Indien wij alleenlijk in 
dit leven op Christus zijn hopende, zo 
zijn we de ellendigste van alle men-
sen’. Een van de voorouders in het 
huis van Oranje, Graaf Jan van Nassau, 
broer van Willem van Oranje, had op 
zijn wapenstandaard staan: ‘Wie sterft 
eer hij sterft, die zal niet sterven als hij 
sterft’. Dat is een levensgeheim dat de 
Heere Zijn kinderen leert. Is dat ook 
ons uitzien geworden door genade? 

PS. Wie over dit thema meer wil lezen, 
kan terecht in het boekje ‘Als ik beroofd 
ben’, geschreven door ondergetekende; 
uitgegeven bij Gebr. Koster Barneveld.        

W. Visser   
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Hulp in lijden

Als mijn geest in mij overstelpt was, hebt 
Gij mijn pad gekend,   Psalm 142 vers 4a

Wat kan een chronische ziekte 
of dementie in de familiekring 

toch teweeg brengen. Verwijdering 
in de relatie. Onbegrip onder elkaar. 
Elkaar niet meer verstaan. Boosheid 
en verwijten over en weer. Al die din-
gen brengen verlies met zich mee. 
Een zelfde soort van rouwproces ont-
staat ook bij dementie van één van de 
partners. Je raakt elkaar meer en meer 
kwijt. Bij chronische ziekte of langdu-
rige opname in een instelling gebeurt 
er hetzelfde. Wat een impact heeft dit 
op de gezinssituatie. Vooral als er nog 

(jonge) kinderen in huis zijn, kan de si-
tuatie erg moeilijk zijn. Lang wordt er 
gehoopt op beterschap, maar als de 
omstandigheden meer en meer chro-
nisch worden of zelfs verergeren, dan 
worden verliezen geleden, die met 
sterven te vergelijken zijn. 
Waar vindt een mens dan hulp en on-

dersteuning in die moeilijke situatie? 
Bij familie of vrienden is ook niet al-
tijd begrip voor het lijden wat geleden 
wordt. Dat maakt de zaak wel dubbel 
pijnlijk, als er uit de naaste omgeving 
ook nog onbegrip of zelfs verden-
king ervaren wordt. Vanuit de kerke-
lijke gemeente is er ook niet altijd de 
juiste houding. Vooral bij psychische 
problemen was er lange tijd, in het al-
gemeen, weinig meeleven en onder-
steuning. De goede voorbeelden niet 
te na gesproken. In de beginsituatie 
is er nog wel aandacht. Als het echter 

lang gaat duren en maar blijft duren, 
verslapt dat meestal. Juist dan wordt 
het extra nodig, omdat het dan voor 
de nauw betrokkenen ook zo moeilijk 
wordt om de uitzichtloze situatie te 
accepteren.
Het tekstwoord hierboven wijst een 
richting aan. Als mijn ziel in mij over-

Pastoraal

  Hij is immers dezelfde weg gegaan?
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stelpt was. Zo is het toch. Overstelpt 
door verdriet en gemis. Komt er nooit 
een eind aan deze beproeving? Moe-
ten we zo blijven doorgaan? Allemaal 
vragen die niet altijd gesteld worden, 
maar wel leven en als een onoverzien-
baar traject voor ons liggen. Dan hebt 
Gij mijn pad gekend. Dat betekent dat 
De Heere, want dat is Die Gij, mijn pad 
door dit moeilijke leven kent. Dan is 
de zaak niet opgelost, maar als we 
weten dat er iemand is, die hetzelfde 
heeft meegemaakt en doorgemaakt, 
dat geeft dan al verlichting. Vooral 
als we diegene kennen en weten wat 
die heeft doorgemaakt, zouden we 
met hem of haar wel eens willen pra-
ten. Onze zaak eens aan hem of haar 
voorleggen. Helpen zal het wel niet, 
maar alleen al je verhaal eens kwijt 
kunnen, geeft al opluchting. 
Als we dan echter eens nadenken 
over Wie die Gij is, dan kunnen we 
nog verder gaan. Kent Hij mijn pad 
dan? Hoe dan? Wel, omdat Hijzelf dat 
pad, een pad van lijden en onbegrip, 
gegaan is. Hij kan inderdaad helpen. 

Hij weet precies wat we nodig heb-
ben. Hij is immers diezelfde weg ge-
gaan. Hoe was Hij altijd met innerlijke 
ontferming bewogen met de lijdende 
mensen? Welke weg is Hij Zelf ge-
gaan om de zonde, en ook de gevol-
gen daarvan, op Zich te nemen, om 
ons daarvan te verlossen, of er in te 
hulp te komen? Van hieruit kan Hij, als 
de medelijdende Hogepriester, ons te 
hulp komen. Wij hebben immers geen 
Hogepriester die niet kan medelijden 
hebben met al onze zwakheden. Tot 
Hem dan, tot Jezus heen, met ons ge-
mis, verdriet en rouw. Hij zal gewis ko-
men en niet achterblijven om ons er 
door te helpen. Zing maar mee:

‘k Zal in Uw goedheid mij verblijden;
Gij hebt mij aangezien,
En hulpe willen biën,
In mijn verdrukking en mijn lijden;
Toen, in mijn zielsellende, 
Uw Aangezicht mij kende.

L.N. 
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Ik wist niet hoe
 

moeilijk dit was!
Ontboezemingen van een rouwdragende man en vader

Het boekje is vanuit eigen ervaring 
geschreven voor rouwenden en 

hun omgeving. In de drie delen van 
het boekje gaat ds. Vergunst in op 
wat rouw is, geeft hij handreikingen 
om met rouwenden om te gaan en 
trekt hij lessen uit Asafs worsteling in 
Psalm 77.

In het eerste deel ‘Gedachten over 
rouw’ tekent hij wat rouw en rouw-
verwerking is en met welke gevoelens 
dat allemaal gepaard gaat. De schrij-
ver benadrukt steeds dat rouwen iets 
persoonlijks is en dat je situaties en 
gevoelens niet moet vergelijken met 
anderen. Van rouw is overigens niet 
alleen sprake na het overlijden van 
een geliefde, maar het kan er ook zijn 
bij andere vormen van verlies, zoals 
echtscheiding, ziekte of werkloosheid. 
De drie N’s van rouwen worden om-
schreven als: normale reactie, natuur-
lijke reactie en noodzakelijke reactie. 
Rouw is een ‘normale ’reactie op een 
verlies, wàt het karakter van dat ver-
lies ook moge zijn. God heeft ons zo 
gemaakt dat we verdriet kunnen er-
varen. Rouw is ook een ‘natuurlijke’ 
reactie. Het is ingebouwd in de bio-

logie van ons lichaam. Waarom denkt 
u dat de Heere God een ‘traanbuis’ 
in ons oog heeft geschapen? Juist de 
afwezigheid van rouw is onnatuurlijk 
en bovendien heel ongezond voor 
de heling van de geest. Daarom is 
rouwen ook een ‘noodzakelijke’ re-
actie. Vergelijk het met een geïnfec-
teerde vinger. Daar moet de pus uit 
wil de vinger genezen. Zo is het ook 
met verdriet. We moeten het verdriet 
openleggen, ruimte geven, we moe-
ten het tot uitdrukking brengen op 
een gezonde en niet zondige manier. 
Het eerste gedeelte sluit de schrijver 
af met ‘De vallei van rouw’ waarin hij 
het rouwproces beschrijft als een reis 
door een onbekend landschap. Er is 
het primaire verlies van een dierbare, 
maar er zijn ook heel veel secundai-
re verliezen. Met het laatste bedoelt 
hij de praktische gevolgen die rou-
wenden tegenkomen in het leven van 
alledag. Buitenstaanders hebben er 
vaak weinig oog voor hoe al die ge-
volgen als een extra last meegedra-
gen worden.

Het tweede gedeelte is een handrei-
king om hen die door rouw heengaan 

Boekrecensie
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te begeleiden of te ontmoeten. De 
auteur geeft veel praktische en pas-
torale handreikingen om mensen die 
rouwen te begeleiden. Hij geeft dui-
delijke voorbeelden van goede en 
slechte reacties. Hij roept op tot veel 
geduld en begrip, maar geeft ook aan 
wanneer en hoe je wel op dingen kunt 
reageren. 
Dit is een persoonlijk, indringend en 
pastoraal gedeelte over rouwverwer-
king. Niet iedereen zal alles herken-
nen of behulpzaam vinden. Maar er is 
zoveel goeds in te vinden dat ieder-
een die met rouw of rouwenden te 
maken heeft, het zou moeten lezen 
om iets van het lijden te begrijpen of 
te helpen dragen.
De schrijver benadrukt dat het niet 
belangrijk is wat iemand bij een rouw-
bezoek zegt, maar wel dat iemand er 
echt is en weet te luisteren. Dit maakt 
voorzichtig om iemand die zijn tere 
gevoelens uit, snel tegen te spreken 

of te corrigeren. Het werkt ook ver-
vreemdend als Bijbelse algemeenhe-
den worden gezegd of clichés worden 
geplaatst.
De schrijver benadrukt dat rouw nooit 
overgaat en er veel momenten zijn 
van intense eenzaamheid. Dat maakt 
het leven zo leeg en de dagen zo 
doelloos, als de Heere hier niet helpt 
en ondersteunt. Bijzondere aandacht 
vraagt hij ook voor ‘de vergeten be-
droefden’. Daarmee bedoelt hij de 
kinderen. Hij raadt rouwenden aan 
om bijvoorbeeld een dagboek aan te 
leggen. Schrijven is een vorm van ver-
werking.

In het derde deel bespreekt de schrij-
ver Psalm 77. Dit is de psalm waarin 
Asaf zijn worsteling met de Heere be-
schrijft. Asaf moest leren om God niet 
te willen begrijpen, maar te vertrou-
wen. Welke vier dingen kunnen we 
leren van deze worstelaar? 
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• De oprechte gelovige wordt niet 
alle moeite en verdriet bespaard. 
Houd er daarom rekening mee dat 
er onverwachtse en onwelkome 
dingen in ons leven zullen komen. 
God heeft in Zijn eeuwige raad onze 
levensweg tot in detail uitgedacht. 
De wijsheid van Zijn plan ontgaat 
ons veel meer dan wij beseffen. 

• In de doolhof van verdriet en verlies 
is het vaak heel moeilijk om posi-
tief te blijven denken. Asaf worstel-
de ook met de Godsregering. Het 
bracht hem aan het twijfelen. Hij 
begreep niets meer van God en Zijn 
handelen. De schrijver zegt daarbij 
van zichzelf: ’Wat zijn dat eenzame 
uren! Je zit gevangen in jezelf met je 
eigen gedachten en je durft ze niet 
te uiten’. 

• Heel vaak zetten wij in onze ge-
dachten de verkeerde leestekens. 
De schrijver vertelt dat Asaf vraag-
tekens plaatste achter de dingen die 
geen vragen zijn. God is getrouw en 
genadig. De Heere is goedgunstig 
voor hen die Hem vrezen. Zal dan 
God vergeten barmhartig te zijn? 
Deze vraag gaat Asaf stellen. 

• We moeten vasthouden èn over-
denken dat God getrouw en ge-
loofwaardig is. Asaf weigerde eerst 
getroost te worden, daar vocht hij 
tegen. Maar God gaf een wending 
aan zijn denken. Hij onderzocht al 
vragend en worstelend de waarheid 
van God en Zijn beloften. Uiteinde-
lijk kwam Hij tot de conclusie: ‘Dit 
krenkt mij; maar de rechterhand des 
Allerhoogsten verandert. Ik zal de 
daden des Heeren gedenken, Uw 
wonderen van oudsher, en zal al Uw 
werken betrachten, en van Uw da-
den spreken.’ (vs 11-13)  

Het is een leerzaam boekje om te le-
zen en door te geven.

Ik wist niet hoe moeilijk dit was!
Ontboezemingen van een rouwdra-
gende man en vader
ds. A.T. Vergunst
Uitgeverij: De Banier, Apeldoorn, 2017
ISNB 978 94 0290 4840

Mevr. A. Frens 
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Buiten is het volop lente. De kleu-
ren in tuinen en bossen zijn uit-

bundig en in onze tuin zingen vogels 
het hoogste lied. Alles is zo mooi en 
daarbij het mooie weer lokt ons naar 
buiten. Maar nee, dat gaat niet! Onze 
burgemeester riep opnieuw op om 
zoveel mogelijk in de buurt van het  
huis te blijven. De vlag uitsteken van-
wege de bevrijding van Nunspeet? 
Nee, doe het maar niet, adviseerde 
hij. Immers, meer dan 55 bewoners 
van ons dorp zijn overleden aan het 
coronavirus. Het dorp rouwt…

We leven in een aangrijpende tijd, zo 
horen we velen zeggen. En wat is dat 
waar! In de afgelopen periode ston-
den in alle regio’s van ‘Een Handrei-
king’ avonden gepland en allemaal 
moesten we ze afzeggen. 
Natuurlijk vonden we het als (regio)
bestuur heel vervelend, maar het kon 
niet anders. Op een bepaalde manier 
raak je elkaar dan een stukje kwijt, 
vindt u niet? We zien uit naar ande-
re tijden waarin we elkaar als ‘Een 
Handreiking’ weer echt kunnen ont-
moeten en met elkaar meeleven. Zo-
dra ons vanuit de overheid toestem-
ming wordt gegeven, zullen we de 
regio-avonden op de agenda zetten. 
Houdt u onze website in de gaten?

Met u dan? 
Als bestuur vragen we: hoe gaat 

het met u, met uw gezin en familie? 
Mocht er in uw nabije omgeving ie-
mand zijn overleden door dit virus, 
weet dan dat we met u willen meele-
ven en stuur ons gerust een berichtje 
via de website. Hebt u behoefte aan 
een gesprek, neem dan contact op 
met een van de contactpersonen van 
‘luisterend oor’. (Hun namen en tele-
foonnummers vindt u op de website 
en in de colofon.)

Tenslotte
Buiten is het volop lente! Tegelijk treu-
ren duizenden over de hele wereld 
om hun geliefden. Het ganse schepsel 
zucht als in barensnood zijnde, zegt 
Paulus. En wat is dat waar! Gelukkig 
staat er ‘barensnood’ en geen ‘doods-
nood’. Barensnood geeft toch een 
perspectief. Naar nieuw leven! Voor 
allen die door genade Hem mogen 
dienen, is er ook perspectief. Straks is 
er nooit ziekte, rouw, verdriet, depres-
sie, burn-out, borderline en dergelijke 
meer. 
De Heere laat het steeds luider en dui-
delijker horen: ’Houdt moed, want Ik 
kom haastig! Heft uw ogen omhoog’. 
Van harte wens ik u/jou dat uitzicht 
toe. Om Jezus’ wil!

Namens ons bestuur,
Wim Visser   

Van de voorzitter
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Gedicht

Verlaten

Voor goed verlaten!
Ach, nimmermeer
Keert uit die streken
Eén enk’le weer.

De roos ontplooit zich…
De wind strijkt neer…
Haar eigen plekje
Kent haar niet meer!

Voor goed verlaten!
Dat breekt mij ’t hart,
Dat door haar sterven
Zo eenzaam werd!

‘k Draag stil en eenzaam
Mijn zielsverdriet.
Is nergens iemand,
Die troost mij biedt?

Gij Die, verlaten,
De droesem dronkt
Des lijdensbekers,
In ’t graf verzonkt,

Maar Uw Kerk ten goede
Daaruit verreest,
Troost in mijn lijden
Mij door Uw Geest!

E. von Maltzahn
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