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U hebt de jubileumbundel van Een 
Handreiking in handen, uitgege-

ven ter gelegenheid van ons 25-jarig 
jubileum. In de voorbereiding van dit 
nummer heb ik nog eens gebladerd 
in oude nummers. Wat daarbij opviel? 
Door de jaren heen zijn er met regel-
maat dezelfde zaken aan de orde ge-
komen. Verschillende ziektebeelden 
zijn meerdere keren behandeld, hoe-
wel vanuit verschillende invalshoeken. 
Vragen rondom pastoraat kwamen 

met grote regelmaat voorbij. Het 
geeft aan dat de psychische ziekten er 
waren en zijn gebleven. 
De doelstellingen van onze vereni-
ging zijn niet veranderd. Ook nu nog 
willen we het onderlinge contact be-
vorderen, advies en voorlichting ge-
ven en belangen behartigen. 

Toch is binnen de vereniging niet alles 
hetzelfde gebleven. De samenstelling 
van het bestuur wisselde bijvoorbeeld 

      Van bestuur en redactie

DOELSTELLING Een Handreiking

Bevorderen van onderlinge contacten 
• De vereniging wil het onderlinge contact tussen de familieleden en andere 

betrokkenen stimuleren zodat ze elkaar waar nodig kunnen ondersteunen.
• Eenmaal per jaar wordt daarom een landelijke bijeenkomst gehouden.
• Daarnaast zijn er regionale werkgroepen die activiteiten organiseren in een 

bepaald gebied. 

Geven van advies en voorlichting
 De vereniging geeft advies en voorlichting aan familieleden van psychisch 

zieken, maar ook aan andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld ambtsdra-
gers van kerken. Hierbij kunt u denken aan informatie over ziektebeelden 
en omgang met de psychisch zieke. Tevens kan informatie verstrekt wor-
den over behandelingen en/of instellingen. 

Belangenbehartiging 
• De vereniging kan namens de familie optreden als vertegenwoordiger naar 

instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en pastoraat. 
• De vereniging zal, indien nodig, streven naar verbetering van de kwaliteit 

van de zorg in instellingen en pastoraat. 
• Eveneens wil Een Handreiking deze problematiek onder de aandacht bren-

gen van de kerken en de media.
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met regelmaat. Mensen kwamen en 
gingen. In de loop van de jaren heb-
ben veel mensen zich ingezet voor 
Een Handreiking en daarmee voor de 
familie van psychisch zieken. Het was 
en is niet altijd eenvoudig om ontsta-
ne vacatures opnieuw te vervullen. 
Toch mogen we met dankbaarheid 
constateren dat het werk altijd weer 
door mocht gaan. 
Ook zijn er binnen de regio’s de no-
dige veranderingen geweest. Sommi-
ge werkgroepleden deden en doen 

al vele jaren hun werk. Anderen wis-
selden elkaar af. Ook de plaatsen van 
samenkomen veranderden soms. Zo 
‘verhuisde’ regio West recent nog 
naar Hart van Holland. Langer ge-
leden verruilde de regio Midden 
Amersfoort voor Veenendaal. En de 
samenkomsten die er ooit in Rijssen 
waren, zijn al lang verleden tijd. Maar 

wel ontstond er een paar jaar geleden 
een nieuwe regio Veluwe. 
Elders in deze uitgave kunt u een uit-
gebreider terugblik lezen over de af-
gelopen 25 jaar. Ook vindt u bijdra-
gen van oud-betrokkenen. Zij kijken 
terug, maar blikken ook vooruit. Dat 
is niet de eerste keer dat dit gebeurt. 
In het stukje van de redactie in ons 
verenigingsblad van juni 2001 stond 
dit ook. Toen werd ter ere van het 
eerste lustrum ook een jubileumblad 
uitgegeven. Dit gebeurde daarna ook 

toen de vereniging 10 en 12,5 jaar be-
stond. 
In de loop van de jaren zijn er veel 
bijeenkomsten georganiseerd. De 
regio’s belegden avonden met een 
spreker en er was ruimschoots gele-
genheid voor onderling contact. Ook 
groeide al snel de gewoonte om de 
jaarvergadering van de vereniging te 

Juni 2001: 5 jaar Een Handreiking

Als redactie zijn we erg blij dat we u dit eerste lustrumnummer aan 
kunnen bieden. De vereniging bestaat nu vijf jaar en het leek ons 
goed om daar in dit nummer aandacht aan te besteden. 

Zoals dit past bij een jubileum kijken we zowel terug als vooruit. 
Hoe is de vereniging ontstaan, wat is er in de afgelopen vijf jaar 
bereikt, wat willen we in de toekomst?

Zo is er een stukje geschiedenis beschreven, om wat feitelijke in-
formatie op een rij te hebben. 

Eén van de leden van het eerste uur was bereid 
te vertellen hoe zij lid is geworden en wat 
Een Handreiking voor haar heeft betekend.
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Jubileumbundel 10 jaar

IK BEN ER ZELF OOK NOG

Tips voor mantelzorgers:
• In gesprekken met mantelzorgers hoor ik vaak dat zij zich voor al-

les verantwoordelijk voelen, zelfs voor het welbevinden van de ander. 
Laat de verantwoordelijkheid, hoe moeilijk ook, daar waar zij hoort. U 
kunt niet overal verantwoordelijk voor zijn, zeker niet voor het welbe-
vinden van de ander. Komt u hier niet uit, praat er met een deskundige 
over.

• Stel uzelf op de hoogte van het ziektebeeld en vraag waar mogelijk 
om handvatten hoe er mee om te gaan. Veel weten doet veel begrij-
pen. Informeer bij de instelling voor geestelijke gezondheidszorg wel-
ke ondersteuning zij bieden aan familieleden en andere betrokkenen, 
bijvoorbeeld door middel van een cursus, een informatiebijeenkomst 
of gesprekken met hulpverleners.

• Ga voor uzelf na waar uw grenzen liggen. Met andere woorden, denk 
na over wat u wilt en wat u kunt in uw rol als mantelzorger naast alle 
andere rollen en verplichtingen die u hebt.

• Houd je verplichtingen jegens derden (bijvoorbeeld kinderen, ouders, 
broers, zussen, vrienden en dergelijke) aan.

• Voor gezinsleden geldt ook: zorg goed voor elkaar. U hebt elkaar hard 
nodig.

• Probeer regelmatig dingen te doen die plezier en ontspanning geven.
• Probeer je betaalde baan te behouden en geef je werk/studie niet op. 

Ga door met eigen activiteiten en sociale contacten.
• Doe dingen waar je energie van krijgt en laat niet alle energie opgaan 

in de zorg. Kortom, maak je energiebalans op: wat geeft mij energie 
en wat kost mij energie? Als dit in evenwicht is, kun je zorg lang vol-
houden. Vraag eventueel hulp van een deskundige.

• Zorg ervoor dat u bij enkele mensen in uw omgeving uw hart kunt 
luchten. Als u deze mensen niet hebt, belt u dan met het steunpunt 
Mantelzorg. Dit is er specifi ek voor u als mantelzorger.

• Deel vragen waar u ongerust of onzeker over bent met deskundigen, 
maar blijf er niet mee lopen. 

• Probeer je grenzen aan te geven. Maak duidelijk aan een ieder wat je 
kunt/wilt.
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combineren met een lezing. Zo ont-
stonden de landelijke dagen. Deze 
werden eerst in het voorjaar gehou-
den, maar in 2008 constateerde het 
bestuur dat de belangstelling wat af-
nam. Omdat er in het voorjaar al veel 
georganiseerd wordt, werd de dag 
verplaatst naar het najaar. De lezingen 
die op de landelijke dag werden uit-
gesproken, werden altijd samengevat 
in het verenigingsblad. In dit nummer 
kunt u van elke lezing iets terugvin-
den.
Door de jaren heen verandert er bin-
nen de vereniging, net als overal, 
ook het nodige op digitaal gebied. 
Zo kwam de website www.eenhand-

reiking.nl in de lucht om ook op die 
manier informatie te verstrekken en 
mensen te blijven vertellen over het 
belang van onze vereniging. Vorig jaar 
is de nieuwe website gelanceerd. Het 
is de moeite van het bekijken waard.
Bij de start van de vereniging is er 
een telefoonnummer ingesteld waar 
mensen met vragen, moeiten en zor-
gen naar konden bellen. Daar werd 
die eerste jaren ook gebruik van ge-
maakt. Maar de belangstelling nam 
af en deze ‘luisterlijn’ werd gestopt. 
Recent zijn we echter weer gestart 
met ‘Een luisterend oor’. Via dit te-
lefoonnummer kunnen mensen even 
hun verhaal doen, hun zorgen delen 

Jubileumbundel 12,5 jaar

Voorwoord van de toenmalig voorzitter J. Boogaard

Luisteren, luisteren, luisteren. Deze woorden vormden de titel van een co-
lumn in het Reformatorisch Dagblad van 27 september jongstleden van de 
hand van de heer W. Zondag. Citaat: ‘Waar zijn er nog mensen te vinden die 
echt kunnen luisteren?’ Het antwoord op de vraag: ‘Hoe gaat het met je?’ (…) 
wordt nauwelijks afgewacht. (…) Zelf ben ik maar gestopt met het geven van 
antwoorden op dergelijke algemeen gestelde vragen. Als mensen echt geïn-
teresseerd zijn, merk je dat snel genoeg. 
Luisteren, dat is door de jaren heen wat op de vele regio-avonden 
gebeurde. Toen wij begin dit jaar als landelijk bestuur met de 
regiobesturen vergaderden, hebben wij gehoord hoeveel 
mensen vorig jaar de regio-avonden bezochten. Het waren er 
meer dan 400! Mensen die geluisterd hebben naar inleiders, 
naar elkaar.
Luisteren is zo moeilijk, zo horen wij vaak van onze leden. 
Vaak hoor je dat er geen luisterend oor is en dat dit zo 
zeer kan doen. Maar gelukkig hoor je ook regelmatig 
dat er een luisterend oor is bij pastoraat, bij familie, 

in het werk, bij hulpverleners.

antwoorden op dergelijke algemeen gestelde vragen. Als mensen echt geïn-

Luisteren, dat is door de jaren heen wat op de vele regio-avonden 
gebeurde. Toen wij begin dit jaar als landelijk bestuur met de 
regiobesturen vergaderden, hebben wij gehoord hoeveel 
mensen vorig jaar de regio-avonden bezochten. Het waren er 
meer dan 400! Mensen die geluisterd hebben naar inleiders, 

Luisteren is zo moeilijk, zo horen wij vaak van onze leden. 
Vaak hoor je dat er geen luisterend oor is en dat dit zo 
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en advies ontvangen. We merken dat 
het zeker in een behoefte voorziet. 
Want wat 12,5 jaar geleden in de jubi-
leumbundel werd geschreven, is nog 
steeds actueel: Vaak is er geen luiste-
rend oor in de omgeving.
Tenslotte, vooruitkijkend hopen we 

als vereniging ook in de toekomst ons 
in te zetten voor familieleden van psy-
chisch zieken. Psychische noden en 
zorgen zullen er ook in de toekomst 
blijven. 

Carolien Nijsse-Boogaard

2002 - Afscheid van secretaris Koos Raangs.
V.l.n.r.: Leen Nijsse, Koos Raangs, Wil van Wetten, Jan Boogaard

2003: Mevr. T.A. Gunter
Van aanbodgerichte naar vraaggestuurde zorg

Mijn inleiding begon zo goed: iedere Nederlander heeft recht op zorg, waarbij 
de behoefte van de hulpvrager centraal staat. En nu, na alle tegenstellingen 
en belemmeringen? Ik denk dat zolang de overheid, verzekeraars en zorgin-
stellingen zich niet echt verdiepen in de wens en behoefte van de hulpvrager, 
vraagsturing een loze kreet blijft.
U vraagt zich mogelijk af of uw zieke familielid met bovenstaande wordt 
geholpen. Ik denk dat belangenorganisaties als Een Handreiking zich sterk 
moeten blijven maken voor hun doelgroep. Ik vraag u allen een kaartje in te 
vullen met uw wensen en behoeften. Onze vereniging kan deze wensen dan 
bundelen en in een activiteitenplan omzetten. Zo kan het stemgeluid van de 

hulpvrager nadrukkelijker worden gehoord.
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2001: wijlen prof. dr. W.H. Velema,
‘Zijn er grenzen aan naastenliefde?’

‘Naastenliefde is onvoorwaardelijk, maar niet onbeperkt. De mate van zorg 
en de breedte en de diepte van de inzet moeten door uzelf worden bepaald, 
maar wel voor het aangezicht van God, Coram Deo. Twee gevaren dreigen er 
bij het thema: geen grenzen zien en te veel grenzen zien. Je moet de naaste 
liefhebben als jezelf. De liefde tot jezelf is de maatstaf tot de naaste. Dat bete-
kent dat er ergens een grens is. Er is dus een zeker evenwicht tussen zelfliefde 
en liefde tot de ander.’ Zelfverloochening speelt volgens de emeritus hoogle-
raar een grote rol. ‘Maar zelfverloochening is pas mogelijk als je iemand bént. 
De Heere vraagt verantwoordelijkheid, maar niet zo dat je eraan te gronde 
gaat. De claim van de patiënt kan zo hevig worden dat anderen opzij worden 
geschoven. Het is moeilijk als je op een grens staat waar de ander je overheen 
wil trekken en je verwijten maakt als je niet verdergaat.’. Ook stelde hij dat de 
familieleden de begeleiding moeten kunnen opbrengen. Hij zei hierbij dat dit 
niet opgevat moet worden als een pleidooi om er gemakkelijk af te komen. 
Vanuit de positieve opdracht van de Heere Jezus moeten we misschien wat 
meer doen dan de anderen. Hij wees de familieleden erop dat zij op moeten 
passen om er zelf niet onderdoor te gaan, want dan zijn zij er ook niet meer 
voor de ander. Wat een wijze woorden van deze man die zoveel heeft bete-

kend voor het reformatorisch volksdeel. 
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Jezus zegt

Jezus zeide tot hem (...)

Johannes 5 vers 8a  

Eenzaam… Wie voelt zich dat zo af 
en toe niet? Sterker nog, er zijn nog 

nooit zoveel eenzame mensen ge-
weest als tegenwoordig. Ongeveer de 
helft van onze samenleving boven de 
achttien jaar is eenzaam of voelt zich 
weleens eenzaam. En je bent eenzaam 
wanneer je geen mens bent, maar een 
‘men’. Ondanks al de mensen om je 
heen, je toch niet verbonden met hen 
voelen. Dat is eenzaam(heid). Een-
zaam … dat was ook die man in het 
ziekenhuis ‘Bethesda’ in Jeruzalem: 
verlamd, machteloos, hulpeloos en 
hopeloos. Overigens hoef je daarvoor 
niet in een (psychiatrisch) ziekenhuis, 
verzorgingshuis of in de gevangenis 
te zijn om je alleen te voelen! 
En dan, in dat ziekenhuis in Jeruza-
lem, is daar onverwachts Jezus met 
de vraag: ‘Wilt gij gezond worden?’ 
Waarop de man antwoordt: ‘Heere, ik 
heb niet een mens, niemand, om mij 
te werpen in het badwater wanneer 
het water beroerd wordt; en terwijl 
ik kom, zo daalt een ander vóór mij 
neder’. ‘Het door een engel beroerde 
water is voor de eerste die daarna in 
het water komt, genezend. Maar dan 
ook alleen op dát moment. En ik ben 
gewoon altijd te laat, want ik heb nie-

mand!’ O, dat ‘te laat’ is een zéér be-
laden uitdrukking in het leven, maar 
niet minder voor na dit leven … Ech-
ter, nog blijkt dat het niet te laat is, 
daar we in het heden van Gods gena-
de verkeren … 
Zie, wat er plaats vindt in Bethesda. 
Het is al heel wat dat de Vreemde-
ling die voor hem staat belangstelling 
voor hem toont. Dat was immers al 
heel lang geleden dat er iemand bij 
hem stilstond en het gesprek met 
hem aanging. En dan gaat die vrien-
delijke Vreemdeling, Jezus, wat zeg-
gen. Luister eens even mee: ‘Wilt gij 
gezond worden?’ Dat is ook een vraag 
zeg! Hoe komt deze Man er op! Ik lig 
hier al achtendertig jaren in m’n een-
tje, en heb zodoende al heel wat langs 
zien - en horen - komen. Maar dit ...?! 
‘Wilt gij gezond worden …?’ Hoe komt 
Hij daar bij? Het idee alleen al. Maar 
het is niet zo maar Iemand die dit te-
gen hem zegt, het is Jezus Zelf. ‘Jezus 
zegt …!’ Jezus, alleen die Naam is al 
zo veelzeggend. Want die Naam be-
tekent Heiland, Heler en Verlosser. Ja, 
Zaligmaker! Hij maakt wat niemand 
maken kan. Wij zijn vanaf het paradijs 
in Adam en Eva kapotmakers. En wel 
in het bijzonder met onze woorden. 

Meditatie
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Maar Jezus is door Zijn woorden de 
Heelmaker. Hij wordt dan in het Evan-
gelie ook ‘het Woord’ genoemd. En in 
dat Woord strekt Hij Zijn handen uit 
naar arme, ellendige en verloren zon-
daren. Die niemand hebben om hen 
overeind te helpen, om levend te ma-
ken, ja om zalig te maken. Maar…: 

Hij heelt gebrokenen van harte,
En Hij verbindt z’ in hunne smarte.

En wat Jezus zegt, dat doet Hij ook: 
‘Jezus zeide tot hem: Sta op, neem 
uw beddeken op en wandel’. En daar 
komt toch die man, die het al acht-
endertig jaren zo beroerd had buiten 
dat beroerde water, op zijn benen. 
Daar staat hij en daar gaat hij …! 

‘k Lag machteloos gebonden.
Gij kwaamt en maakt mij vrij.

‘Jezus zegt …’ Door het Evangelie 
komt Hij ons wat zeggen. Ook nu 

zegt Hij:  ‘Sta op!’ ‘Ontwaak, gij die 
slaapt, sta op uit de doden, en Chris-
tus zal over u lichten.’ Hoe lang bent 
u, ben jij, al een ongelukkige, hulpe-
loze eenzame? Want dat is de mens, 
een jongere of oudere, zonder God 
en zonder Jezus. En hier eenzaam zijn 
valt niet mee, maar na de dood eeu-
wig eenzaam. Maar nu, Jezus wilde 
dé Eenzame worden aan het kruis op 
Golgotha voor mensen die een ‘nie-
mand’ geworden zijn. Immers, Jezus 
zegt: ‘Niemand kan tot Mij komen, 
tenzij dat de Vader, Die Mij gezon-
den heeft, hem trekke; en Ik zal hem 
OPWEKKEN ten uitersten dage.’ Al is 
het na achtendertig jaren, al schijnt 
het nooit meer te kunnen. Maar Jezus 
zegt: ‘De dingen die onmogelijk zijn 
bij de mensen, zijn mogelijk bij God.’ 
En daarom; hoor wat Jezus zegt: Nog 
niet te laat …!

Ds. J.J. Tanis, Tholen
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2004: Dhr. W. Visser
Verlies en rouw in Bijbels licht

Op alle genoemde fronten kan het echter vastlopen. Mensen kunnen het 
verlies soms letterlijk niet meer onder ogen zien, omdat ze het lichaam van 
de geliefde overledene vanwege verminking niet meer mochten zien. Er zijn 
ook nabestaanden die in blijvende opstand en verbittering vallen. Psychische 
stoornissen, depressiviteit en suïcidaliteit zijn niet ondenkbaar. Ik wil ook wij-
zen op het gevaar van verslaving. En (aangrijpend) ook een radicale afwijzing 
van God en Zijn dienst kan optreden.
Een verlies kan zo diep ingrijpen dat het mensen inderdaad helemaal op zich-
zelf terugwerpt. Ze worden dan een vreemde voor zichzelf en anderen. Het 

gevaar is zeker niet denkbeeldig dat mensen elkaar daardoor kwijtraken.

2014: Coreferaat door ervaringsdeskundig dhr. Oggel

Als laatste krijgt mijnheer Oggel het woord. Ook hij blikt terug op de 
lange, moeilijke, depressieve periode van zijn vrouw. ‘Na de geboorte 
van onze tweede had ik een heel andere vrouw. Alles mislukte, het 
ging niet meer. We praatten samen, maar konden elkaar niet bereiken. 
Je voelt je een sul: je kunt je vrouw niet gelukkig maken. Daar zaten we 
dan vier-hoog ongelukkig te zijn. De oplossing zou liggen in andere 
woonomstandigheden. Maar helaas, na de verhuizing ging het alleen 
maar slechter. We kwamen bij een psychiater. We hadden grote ver-
wachtingen, hij deed zijn best, maar helaas met beperkt resultaat. Ook 
de nieuwe psychiater die we hierna kregen, kon geen verandering be-
werkstelligen. ’s Nachts riep mijn vrouw soms: ‘Piet, help me’, maar ik 
kon niets. Wel bleef het gebed over en dat gaf een ogenblik rust. Op 
een bepaald moment lazen we 2 Koningen 18 en 19 over Jeruzalem 
dat wordt bedreigd door Sanherib. Ik dacht: wat toen gebeurde, kan 
nu ook. Ik heb toen ’s nachts alle ellende opgeschreven, deze brief aan 
de Heere voorgelegd en gesmeekt om een oplossing. Enkele dagen 
later hoorden we dat er in de omgeving een nieuwe vestiging van 
het toenmalige GPZ werd geopend. Wat een heerlijke, machtige God 

hebben wij!’
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2006: Ds. P. Mulder
Dienend handelen - handelend dienen

Psychische problematiek is er altijd geweest. Tegenwoordig lijkt dit meer dan 
vroeger. Het is de vraag of dit waar is. Wat zeker is, is dat het nu meer be-
spreekbaar is. Ook weten we meer door allerlei onderzoek wat is gedaan. Er 
is meer aandacht voor psychiatrie, zowel voor de zieken als voor degenen die 
om hen heen staan. (…)

Aanvaarding
Het is belangrijk om jezelf te aanvaarden zoals je bent, met je beperkingen en 
mogelijke psychische problemen. Aanvaarding is bij lichamelijke ziekten vaak 
moeilijk, maar dat is het zeker ook bij psychische problematiek. Het blijft soms 
een (levenslange) worsteling. 

Meeleven
We kunnen meeleven met de psychisch zieke door er voor hem of haar te 
zijn. We moeten op de ander betrokken zijn; soms heel intens, soms (al of niet 
bewust) op afstand. Belangrijk is om echt te luisteren en om gemaakte afspra-
ken na te komen. Verder moeten we de ander in zijn of haar waarde laten. (…)
Mensen zijn vaak moeilijke vertroosters. Dat zien we ook bij Job. Wat was 
het goed toen de vrienden kwamen en een week sprakeloos bij Job waren. 
Maar toen zij daarna met Job wilden spreken over God en Zijn handelen met 
mensen in wegen van lijden en moeite, waren zij moeilijke vertroosters. We 
kunnen hieruit leren dat we soms mensen pijn kunnen doen, ook al bedoelen 
we het goed en komen we met Gods Woord. 
In Markus 9 lezen we de geschiedenis van de maanzieke knaap. De vader is 
heel betrokken op zijn kind, maar hij is machteloos en radeloos. De vader 
handelde dienend naar zijn zoon. Hij zocht het goede voor hem, hij wilde hem 
beschermen. Hij wilde graag dat het beter met hem ging. Hij bracht hem tot 
mensen rondom Gods Woord en uiteindelijk tot Christus Zelf.
De Heere handelt dienend door de zoon beter te maken. In het gesprek wat 
Hij hierna met de discipelen heeft, benadrukt Hij het belang van het gebed 
en ook van betrokkenheid. Dat laatste is ook een opdracht voor familieleden, 
voor de gemeente, voor ambtsdragers.
Het gebed is noodzakelijk, ook als een doorn in het vlees blijft. Kruisdragen is 
een levenslange les. Maar Hij zegt: ‘Mijn genade is u genoeg’ en ‘Mijn kracht 
wordt in zwakheid volbracht’.
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Terugblik
     van (oud-)betrokkenen

De onderstaande personen zijn betrokken (geweest) bij Een Handreiking. Op 
welke wijze, dat zullen ze u vertellen. Ook vertellen ze u waarom Een Hand-
reiking werd opgericht en wat hen geraakt heeft in de periode dat ze betrok-
ken waren bij de vereniging. En wat Een Handreiking heeft mogen betekenen. 
Waarom er een redactiecommissie kwam. Wat het verenigingsblad voor de 
stichting betekent. En tenslotte werpen ze hun blik vooruit in de toekomst.

Leen Nijsse is gepensioneerd. Hij 
was pastoraal medewerker en docent 
godsdienst. Samen met zijn vrouw Jo 
hebben ze vier kinderen en 14 klein-
kinderen. Leen had een 
pastorale functie in ‘Hui-
ze Toevlucht’ in Kapelle. 
‘Huize Toevlucht’ is een 
beschermde woonvorm. 
Vanuit die functie was hij 
vanaf het begin bij de ver-
eniging Een Handreiking 
betrokken. In de praktijk 
van het pastorale werk 
bleek dat er behoefte was 
aan hulpverlening. Hulp-
verlening met een reformatorische 
basis aan cliënten, maar ook aan fa-
milieleden van hen. De betrokkenheid 
bij Een Handreiking liep eerst dus via 
de contacten met familie van de be-
woners. Later werd Leen voorzitter 

van de regiocommissie Zuid.
Daarna werd hij ook lid van het lan-
delijk bestuur en later voorzitter. Nog 
steeds mag Leen een stukje ‘pasto-

raal’ in het verenigings-
blad verzorgen.
Wat Leen het meest ge-
raakt heeft tijdens zijn be-
trokkenheid bij Een Hand-
reiking is de openheid. 
Zowel op de regionale als 
op de landelijke bijeen-
komsten was er onder de 
deelnemers van het begin 
af aan behoefte en bereid-
heid om de problematiek, 

zowel van zichzelf als van de cliënten, 
met elkaar te delen. De grote beteke-
nis en waarde van het lotgenotencon-
tact kwam steeds duidelijk naar voren. 
Gedeelde smart blijkt inderdaad halve 
smart te zijn. 

25 jaar Een Handreiking

TerugblikTerugblik
     van (oud-)betrokkenen     van (oud-)betrokkenen
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Een Handreiking mocht een uitlaat-
klep zijn voor zorgen en spanningen 
in het gezin of huwelijk.
Voorbeelden die Leen zich herinnert: 
Een suïcide van een familielid die psy-
chisch ziek was. Een familielid die ver-
telde dat er tijdens diens afwezigheid 
huisraad beschadigd was door een  
psychisch ziek familielid. 
Een Handreiking blijft zeker nodig 
voor de toekomst, aldus Leen. Zolang 
er psychische problemen voorkomen, 
zal dit zijn functie behouden. Nu tij-
dens de coronacrisis zijn ontmoetin-
gen helaas bijna niet mogelijk. Maar 
bij de uitwisseling van zorgen en pro-

blemen is fysiek contact meer waard 
dan contact via de telefoon of via an-
dere digitale middelen. Na de crisis 
zou de belangstelling voor de bijeen-
komsten wel eens kunnen toenemen.
De toekomst ligt gelukkig in Gods 
hand. We leven in een gebroken we-
reld waarin allerlei ellende ons al-
ler deel zal zijn. Daarom zal er naar 
Leens idee behoefte blijven aan een 
vereniging als de onze. Mits vrijwilli-
gers bereid blijven om belangeloos 
een deel van hun (vrije) tijd hiervoor 
beschikbaar te stellen. Een bepaalde 
empathie met de betrokkenen is on-
misbaar. 

2007: Mevr. L. de Pater
Ik? ... ben ik mantelzorger?

Bovenstaande rij van moeiten overziend, mag het duidelijk zijn dat mantel-
zorgers vaak allerlei problemen ervaren; lichamelijk, psychisch, financieel, re-
lationeel. Hierdoor kan de balans tussen draaglast en draagkracht (ernstig) 
verstoord raken. Het Steunpunt Mantelzorg maakt daarom altijd een zorg-
balans op, waardoor duidelijk wordt, wat er uit het evenwicht is. Ondanks 
alle problemen vinden mantelzorgers het moeilijk om zelf om hulp te vragen. 
Vaak weten ze niet waar ze zelf hulp kunnen krijgen, maar ze willen het vaak 
ook zo lang mogelijk zelf doen. Soms spelen ook schuldgevoelens mee: ‘Nie-

mand kan zo goed zorgen als ik, wie moet het doen als ik het niet doe?’
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Ad Ermstrang, 66 jaar is lid van 
de cliëntenraad van Eleos. Tot voor 
kort was hij fulltime journalist bij het 
Reformatorisch Dagblad. In die hoe-
danigheid raakte hij zo’n twintig jaar 
geleden betrokken bij Een Handrei-
king. Men was toen op zoek naar een 
redactielid. Een collega van Ad, die 
stopte met schrijven voor het vereni-
gingsblad, vroeg hem het 
werk van hem over te ne-
men. Dat begon met een 
column. Later werden het 
vooral interviews. In 2016 
is hij hiermee gestopt.
Ad geeft aan dat het 
verenigingsblad een be-
langrijk middel is om in 
contact te blijven met de 
leden, zeker die groep, 
die minder vaak of niet de 
verenigingsavonden of de 
landelijke dagen bezoekt. In corona-
tijd is de waarde dubbel zo groot.
Wat hem het meest geraakt heeft, zijn 
de verhalen van anderen, die hij sprak 
tijdens bijvoorbeeld de landelijke da-
gen. 
Ad vat de betekenis van de vereniging 
als volgt samen: 
‘De vereniging biedt de doelgroep de 

mogelijkheid om ervaringen te delen. 
Er zijn vaak maar enkele woorden no-
dig, je begrijpt elkaar. Dat kan helend 
werken. Mensen spreken elkaar van 
hart tot hart, de drempels vallen dan 
weg. Voorbeelden noemen is lastig, 
dan verdwijnt de anonimiteit die je 
naar buiten toe graag handhaaft. Ver-
der de lezingen van diverse sprekers 

tijdens diverse bijeen-
komsten. Die waren vaak 
heel leerzaam.’
Een Handreiking blijft 
volgens hem zeker nodig 
in de toekomst, want de 
omstandigheden zijn in al 
die jaren niet ingrijpend 
gewijzigd. Lotgenoten-
contact is van grote bete-
kenis.
Hij doet de volgende aan-
beveling: ‘Zoek samen-

werking met verwante organisaties 
en laat als belangengroep meer en 
nadrukkelijker je stem horen op plaat-
sen waar dat nuttig kan zijn, bijvoor-
beeld bij organisaties als Eleos (cliën-
tencontact) en bij de benoeming van 
vertrouwenspersonen voor woonvor-
men (draag desnoods ongevraagd 
zelf mensen voor).’

foto RD, Henk Visscher
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Henk van Hartingsveldt is 66 
jaar, getrouwd, vader van 6 kinderen 
en opa van 19 kleinkinderen. Tot eind 
2020 was hij werkzaam als locatiema-
nager van twee woon-zorgcentra in 
Zeeland. Daarnaast is hij voorzitter 
van de Raad van Toezicht van stich-
ting Talenta, bestuurslid van de Sa-
menwerking Christelijke Jeugdhulp en 
gemeenteraadslid van de 
mooie gemeente Borse-
le. 25 jaar geleden werkte 
hij bij Eleos en kwam hij 
vaak in aanraking met fa-
milieleden van psychisch 
zieke mensen. Hij peilde 
de nood ook van familie-
leden. Op die manier is hij 
via Koos Raangs uit Stap-
horst en Wil van Wetten 
bij Een Handreiking te-
rechtgekomen. In het bestuur was hij 
een poosje penningmeester en later 
voorzitter.  
Een Handreiking is opgericht van-
wege de nood bij naaste familie van 
psychisch zieken. Het ging enerzijds 
om lotgenotencontact en anderzijds 
om psycho-educatie. Ook werd hij in 
het eigen gezin geconfronteerd met 
psychisch lijden. Uit ervaring weet hij 
daarom wat de impact is op familie-
leden.
De verhalen en gesprekken van en met 
de familieleden op de regio-avonden 
en jaarvergaderingen maakten op 
Henk veel indruk. Het hielp hem bij 
het omgaan met familieleden van zijn 
cliënten en later ook in de psychische 
zorgen in zijn eigen gezin. 
Met name het lotgenotencontact 

heeft volgens Henk een waardevolle 
functie bij het omgaan met de eigen 
vragen en emoties. Delen is helen. 
Ook vermoedt hij dat de activiteiten 
van Een Handreiking tot meer begrip 
hebben geleid in het pastoraat en in 
de kerkelijke gemeenten. Belangen-
behartiging dus.
Henk leest uit betrokkenheid het blad 

vrijwel helemaal. Als fa-
milieleden aan het woord 
komen, gaat hij er echt 
voor zitten. Het is vaak 
zo herkenbaar. ‘Ga daar 
vooral mee door!’, geeft 
hij Een Handreiking mee.
Over de toekomst: ‘Een 
kleine vereniging als deze 
zal vast moeilijk aan be-
stuursleden kunnen ko-
men, financieel zal het niet 

altijd meevallen. Ik zou het betreuren 
als Een Handreiking om die reden zou 
verdwijnen. Een tip: zoek samenwer-
king of integratie met een bestaande 
cliëntenorganisatie zoals bijvoorbeeld 
‘Helpende Handen’. Deze richt zich 
ook steeds meer op belangenbeharti-
ging en ondersteuning van een steeds 
bredere groep van cliënten en familie 
ervan in de hele breedte van de ach-
terban. Er moet in zo’n samenwerking 
altijd wel specifieke aandacht blijven 
voor de positie van familieleden van 
psychisch zieken. Immers was en is 
dat nog altijd de doelgroep van Een 
Handreiking. Dus ja, er is zeker toe-
komst voor deze mooie vereniging!’
Henk wenst alle betrokkenen Gods 
zegen en wijsheid toe bij alle inzet 
voor Een Handreiking.
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Jan Boogaard was tot 2019 voor-
zitter. Destijds werd hij in het bestuur 
gevraagd als ervaringsdeskundige, 
namelijk als familielid van iemand met 
een psychische aandoening.
De vereniging is opgericht, 
omdat in de hulpverlening 
nauwelijks oog was voor 
de positie van familiele-
den. Binnen de vereniging 
konden familieleden de 
zorg voor hun familie de-
len. En elkaar ondersteu-
nen in de vragen waarmee 
zij zelf worstelden.
Het heeft Jan geraakt hoe 
diep een psychische ziek-
te in een gezin kan ingrijpen, voor zo-
wel de zieke als familie. Een last die 
soms te zwaar is om te dragen. En het 
zich vaak volledig en onvoorwaarde-
lijk wegcijferen van familieleden ten 
gunste van degene die ziek is.
Door goede sprekers en thema’s op 
de verenigingsavonden en door een 
gedegen verenigingsblad zijn fami-
lieleden zich meer bewust geworden 
dat hun zorgen, vragen, gevoelens 
waarmee zij tobben er ook gewoon 
mogen zijn. Dat ze ook voor zichzelf 
mogen en moeten zorgen. Als daarbij 
ook lijnen vanuit de Bijbel getrokken 

worden, kan dat als een extra steun 
worden ervaren.
Bij diverse hulpverleners is gepro-
beerd de positie van familieleden be-
ter voor het voetlicht te brengen.

De aandacht voor fami-
lieleden blijft volgens Jan 
heel erg nodig. In de afge-
lopen jaren is er bij hulp-
verleners en pastoraat wel 
meer aandacht voor hen 
gekomen, maar daarin 
zijn zeker nog stappen te 
maken. 
Jan hoopt dat Een Hand-
reiking een plaats blijft 
waar ‘familie van psy-

chisch zieken’ elkaar kunnen blijven 
ontmoeten. Met daarbij de hartelijke 
wens dat meer mensen de vereniging 
zullen weten te vinden. 

Landelijke dag 2019, afscheid
 van voorzitter Jan Boogaard
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Lammèrtha Schreuder-Wilbrink
was heel wat jaren geleden bij Een 
Handreiking betrokken. Ze werkte 
toen bij wat nu ‘Eleos’ heet in een 
deeltijd-functie in kliniek ‘De Fon-
tein’, als verpleegkundige, en had 
daarnaast een staffunctie 
‘identiteit/kwaliteit’. De 
vereniging bestond toen 
nog niet lang en haar 
werd gevraagd toe te tre-
den tot het bestuur van 
Een Handreiking. Dit van-
wege haar werk bij Eleos: 
ze werkte daar met (fami-
lie van) psychiatrische pa-
tiënten. 
In 2000 nam ze afscheid 
van Een Handreiking. Bijna twintig 
jaar woonde en werkte ze als zen-
dingswerker in Oost-Azië. Nu is ze 
getrouwd en werkt ze in deeltijd als 
schoolmaatschappelijk werker bij ‘De 
Vluchtheuvel’. 
Tijdens haar werk bij Een Handreiking 
kwam er een periode dat het nodig 
was om te reorganiseren en taken te 
differentiëren met een betere verde-
ling van verantwoordelijkheden. Toen 
is ook besloten om een aparte com-
missie samen te stellen, een redactie-
commissie die zich richten zou op het 
kwartaalblad van Een Handreiking.

Het trof Lammèrtha als zij hoorde dat 
een familielid zich bemoedigd wist 
door het lezen van een artikel. Of als 
familieleden graag naar een regio-
avond van Een Handreiking gingen. 
Hier hoorden ze hoe ze met de zor-

gen van het gezinslid kon-
den omgaan. Ook vonden 
ze herkenning door het 
delen van ervaringen met 
anderen in soortgelijke 
omstandigheden. 
Lammèrtha wil graag het 
lezerspubliek deelgenoot 
maken van het volgende. 
Haar moeder heeft veel 
voor Een Handreiking 
betekend. Toen Lamm-

èrtha naar het buitenland vertrok, 
nam haar moeder het op zich om het 
kwartaalblad postklaar te maken. Dit 
hield in: het blad in een envelop, een 
adressticker plakken en naar de post-
beambte brengen. Járenlang is ieder 
blad wat op de post ging door haar 
handen gegaan. 
Over het huidige blad van Een Hand-
reiking geeft ze aan: ‘Professioneel en 
informatief’! 
Graag wil Lammèrtha de redactie en 
scribenten bedanken en bemoedigen. 
‘Heel mooi om ermee door te gaan!’
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Wil van Wetten vertelt: Weliswaar 
niet vanaf het allereerste begin, maar 
kort nadat vereniging Een Handrei-
king was opgericht, werd ik gevraagd 
het bestuur te komen versterken. We 
waren met een zestal gemotiveerde 
en enthousiaste mannen 
en vrouwen die de nood-
zaak van een vereniging 
als deze inzagen. Al snel 
was er het besef dat het 
belangrijk was het land in 
regio’s op te delen, zodat 
lotgenoten elkaar konden 
ontmoeten.
Ik herinner me vooral uit 
die beginperiode hoe het 
als het ware zinderde in 
de ruimtes waar we bijeenkwamen. 
De mogelijkheid om nu als echtge-
noot, ouder, kind, zus zonder terug-
houdendheid te kunnen vertellen 
wat je al zo lang te verduren hebt. De 
opluchting om ervaringen en emoties 
te kunnen delen. De veiligheid dat er 
een plek was om jezelf te mogen zijn.
Zelf heb ik heel veel lezingen ge-
houden voor NPV-afdelingen, vrou-
wenverenigingen et cetera. Om de 
vereniging onder de aandacht te 
brengen, om anderen bewust te ma-
ken wat het betekent naaste te zijn 
van iemand die psychisch ziek is. Heel 
bijzonder trof het mij dan hoe vaak 
iemand in de pauze of na afloop naar 
met toe kwam, om uiting te geven 
aan gevoelens die zo geraakt waren. 
‘Hoe weet u zo precies woorden te 
geven aan wat ik meemaak?’
Niet alleen die herkenning is belang-
rijk, maar vooral de erkenning is hier-
in van zo grote betekenis. Dat is ook 

de kracht van Een Handreiking: te 
worden erkend in de eigen positie die 
je als naaste hebt.
Samen met voormalig voorzitter Jan 
Boogaard heb ik veel geïnvesteerd 
om op tal van plaatsen de vereniging 

te vertegenwoordigen en 
presentaties te geven, 
van Tweede Kamerleden 
tot GGZ-instellingen tot 
ambtsdragerbijeenkom-
sten. We deden het met 
liefde en het gaf ons ook 
veel terug. 
Vanuit mijn huidige be-
trokkenheid bij Eleos 
weet ik dat het vast be-
leid wordt om naasten in 

het hulpverleningsproces een eigen 
plek te geven. Dit houdt niet in dat 
Een Handreiking nu overbodig wordt. 
In deze gebroken wereld ontkomen 
we niet aan de gebrokenheid in eigen 
leven. 
Het oog omhoog belijdt ‘onze hulp is 
in de Naam des Heeren’. 
Het oog naar buiten gericht ‘wie is 
mijn naaste, die (vandaag) op mijn 
weg gebracht wordt?’

Blijf Een Hand Reiken!  



20

2008: Ds. A. Beens
En toch ...

Maar in de 62e Psalm hangt een andere atmosfeer, het kraakt en stormt er, 
de elementen gaan tekeer. Want wij denken wellicht: kon ik, kon mijn kind, 
mijn vriend of vriendin, maar zo rustig, zo stil tot God zijn als zo’n tekst, zo’n 
psalmvers, dat daar zo rustig in de Bijbel staat. Maar wij staan niet in een boek 
... wij staan in het léven! Terwijl het gebod er staat, vallen wij. Terwijl de spreuk 
wijs is, doen wij dwaas. En terwijl de belofte vast is, twijfelen wij. Het is geen 
kleinigheid om in dit leven te verkeren. Dat moeten we ongetwijfeld óók er-
kennen, een andere conclusie kunnen we niet trekken, de harde werkelijkheid 
noopt ons ertoe. Wat meer is: de Bijbel zegt het ons, vóór alle dingen uit, dat 
het uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is, dat het snel wordt afge-
sneden. En hoe zullen wij hier en nu ook iets kunnen hebben aan dat stil-zijn 
tot God? Hoe zal onze ziel het afleren zich neder te buigen en leren zich te 

zetten in het hoog vertrek van de psalm en van de belofte?

2008: Mevr. H. Mulder-de Groot
Erkenning

Erkenning betekent  in de spiegel durven kijken. Ik zie: eenzaamheid, onmacht, 
teleurstelling, rouw om verlies van idealen, toekomstverwachting, angst voor 
wat er nog gaat komen, boosheid misschien ook wel naar God, verlatenheid: 
‘Heere, waar bent U, waarom grijpt U niet in?’
Erkennen is in de eerste plaats een proces in onszelf. Erken ik wat er in mijn 
leven, in ons gezin, met ons kind, is gebeurd? Durf ik mijn pijn onder ogen te 
zien?
Erkenning ontvangen is het tweede. Dat is bij velen een diep verlangen. Het 
betekent dat we zelf kwetsbaar kunnen en durven te zijn. Mag de ander mijn 
pijn zien? De ander: mijn medemens. De Ander: de Heere God. Zoek ik her-

kenning bij mensen en bij God?
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Aula De Driestar.
De locatie waar de landelijke dagen gehouden worden.

2009: Mevr. H. Mulder-de Groot
Schuld en schuldgevoel

Er zijn allerlei manieren om met schuld om te gaan. We zullen er een 
aantal langs gaan. We kunnen een ander veroordelen. Dit geeft ons-
zelf een goed gevoel, we zijn superieur ten opzichte van hem of haar. 
Ook hoeven we niet over onszelf na te denken als we ons richten op 
de schuld van een ander. Schuldgevoelens kunnen we ook gebruiken 
om niet aan iets nieuws te beginnen. De duivel gebruikt dit ook. Hij 
weet dat schuld- en schaamtegevoelens kunnen verlammen. Hij ver-
mijdt de vergeving die God wil schenken. Want zoals bij financiële 
schuld schuldsanering nodig is, zo hebben we ook geestelijk nodig 
dat onze schuld wordt overgenomen door de Heere Jezus. We kunnen 
een ander ook alleen onze buitenkant laten zien. We stoppen voor 
onszelf en anderen onze emoties weg. Maar dat gaat niet, ze blijven 
sudderen. God vraagt van ons dat we alles, dus ook het puin, bij Hem 

brengen in het gebed, zodat Hij kan helen.
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Gedenken

Gij hebt bij Uw knecht goed gedaan, 
 Psalm 119:65a

Gedenken bij het 25-jarig jubileum 
van de vereniging. In deze bijzon-

dere tijd van de ene lockdown na de 
andere, is jubileren wel een bijzonder 
voorrecht. Met enige variatie past 
de bovenstaande tekst daar wel bij. 
Gij (de Heere) hebt bij de vereniging 
goed gedaan.
De vereniging bestaat nog, in een 
tijd dat het verenigingsleven in het 
algemeen niet fl oreert. Het ledenbe-
stand is er nog, hoewel daarin wat 

verjonging wenselijk zou zijn. Het 
verenigingsblad verschijnt met een 
vaste regelmaat. In het bestuur kon-
den vacatures en wisselingen steeds 
opgelost worden. Allemaal zaken die 
tot dankbaarheid stemmen. Dank-
baarheid aan de Heere Die dat alle-
maal gegeven heeft. Het is zeker niet 

omdat wij het zo goed gedaan heb-
ben. Onverdiende weldaden verleent 
de Heere aan mensen die het steeds 
weer verzondigen. Daarom te meer; 
dank aan de Heere, voor dat alles. 
Bij een jubileum zijn we natuurlijk 
ook altijd nieuwsgierig naar het resul-
taat van de vereniging. Dat is echter 
moeilijk te meten. Bij de oprichting 
van de vereniging was er behoefte 
aan de eigen identiteit. Bij andere, al 
bestaande familieverenigingen, mis-

te men dat node. Of de vereniging 
daarin voorziet weten de mensen die 
regelmatig de landelijke vergadering 
bezoeken. Die kunnen daarvan getui-
gen. De sfeer tijdens de lezing en de 
workshops, de aandacht bij het on-
derwerp en de openheid tijdens de 
discussie na de lezing geven daar wel 

Pastoraal

  Voor de toekomst mag o� e 
           verwachting ook op de Heere zĳ n.
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wat van weer. Tijdens de maaltijd aan 
het eind van de morgen functioneer-
de het doel van de vereniging opti-
maal. Lotgenotencontact, ervaringen 
met medicijnen en/of behandelingen, 
lief en leed wordt dan met elkaar ge-
deeld.
Ook op de regionale bijeenkomsten 
functioneren deze zaken. De opkomst 
van de leden op deze bijeenkomsten 
is wel niet meer zo massaal als tij-
dens de eerste jaren, maar de sfeer is 

er niet minder om. Zijn dat allemaal 
geen goede dingen? Heeft de Heere 
dat niet steeds tot nu toe gegeven 
en daarmee aan de vereniging goed 
gedaan? We mogen dat allemaal in 
dankbaarheid gedenken. 
Voor de toekomst mag onze verwach-
ting ook op de Heere zijn. Hij blijft De-
zelfde. Zijn Naam is JEHOVAH. Die is, 
en Die was, en Die komen zal. Hij is 
De nooit beschamende Rotssteen. We 
zingen ervan:

2010: Dhr. T. van Staveren
Schuld en schuldgevoel pastoraal bekeken

In welke situatie we ook verkeren. Met wie we ook van doen hebben 
die met schuldgevoel en vergeving worstelen, bij de Heere is uitkomst. 
Hij zegt het zelf, al waren uw zonde als scharlaken, ik zal ze maken wit 
als wol, al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken wit als sneeuw. 
Die genade is er ook vandaag. Als u te maken heeft met psychisch 
zieke kinderen, een zieke vader of moeder, vriend of vriendin, dan 
mogen we elkaar blijven wijzen op de Heere Jezus Christus. 
Ook al kan de patiënt het niet in het juiste daglicht zien, elke keer 
weer wijzen op Hem die alle macht heeft in hemel en aarde. Liefdevol 
en bewogen naast de ander te zitten. Soms is dat heel moeilijk, zeker 
als het elke dag terugkomt. Dan mogen we ook vragen om hulp en 
kracht. De Heere kan alles geven wat nodig is. Hij wil niet alleen de 
psychisch zieke dragen, maar ook allen die om hen heen staan. Laat u 

dan ook dragen door Hem. Die genade wens ik u allen toe.

Gij hebt veel goeds bij uwen knecht gedaan;
Hem, naar Uw woord gered uit al zijn noden;

Leer mij, o Heer een goeden zin verstaan,
En wetenschap der dwazen zin ontvloden;
Wijs Gij mij Zelf de weg der waarheid aan,
Naar dien ik heb geloofd aan Uw geboden.

Ps. 119 : 33
L. N. 
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Mevrouw Anker is al vrij snel na de 
oprichting van Een Handreiking lid 
geworden van de vereniging. Later 
werd ze lid van de regiowerkgroep 
Midden. Graag deelt ze enkele erva-
ringen.

Ze las in de krant een aankondiging 
van een landelijke dag. Eerder had 

ze al eens van een familielid gehoord 
van de vereniging. Die advertentie in 
de krant gaf het laatste zetje: ze be-
sloot de bijeenkomst van Een Hand-
reiking te bezoeken. ‘Als familie van 
iemand met psychische problemen 
loop je tegen zoveel onbegrip 
aan bij kennissen en fami-
lieleden. Maar toen ik op 
de landelijke dag kwam, 
bleek daar een enkel 
woord voldoende te 
zijn om elkaar te begrij-
pen. Dat voelde echt als 
zalf op de wond!’
De wond kwam door al het 
eerdere onbegrip. Niet alleen 
bij familieleden en vrienden, maar 
ook bij de hulpverlening. Zeker in die 
tijd, we praten over ruim 20 jaar gele-
den, was er bij de hulpverlening lang 
niet altijd oog voor de familie van 
psychisch zieken. ‘Ik had al zo vaak 
een trap gehad. Daarom was het nu 
zo heerlijk om echt lotgenotencon-
tact te ervaren. Ik wilde nooit de vui-
le was buiten hangen. Zo voelde dat 
als je vertelde over je zieke familielid. 
Maar het begrip, de herkenning en 

het horen dat je niet alleen bent, maar 
dat ook anderen met deze problema-
tiek te maken hebben, maken de (lan-
delijke) bijeenkomsten zo waardevol.’ 
Het is dan ook geen vraag wat het 
belangrijkste onderdeel van de ver-
eniging voor haar is: ‘Dat zijn de lan-
delijke dagen! Die zou ik niet graag 
missen.’
Ondertussen maakt mevrouw Anker 
al meer dan 15 jaar deel uit van een 
regiowerkgroep. Ze heeft daar naar 
eigen zeggen niet zoveel inbreng, 
maar juist omdat ze ervaringsdeskun-
dige is, is ze onmisbaar in de werk-

groep. Ze denkt met de andere 
werkgroepleden na over de 

invulling van de regiobij-
eenkomsten. ‘Het thema 
maakt niet zoveel uit. 
Het gaat om het creë-
ren van vertrouwen en 
het onmisbare lotgeno-

tencontact. Daar komen 
de leden voor naar een 

avond.’
Als afsluiting wil ze graag nog een 

advies meegeven aan alle familiele-
den van psychisch zieken: ‘Ga er op 
uit. Ga naar een landelijke dag of re-
giobijeenkomst. Je kunt daar gewoon 
naartoe gaan. Je hoeft niets te zeg-
gen, maar dat mag natuurlijk wel. Je 
gaat in eerste instantie om te luiste-
ren. Je hoort daar dat er meer mensen 
met deze zorgen worstelen. Je bent 
niet alleen. Dat helpt om weer verder 
te kunnen!’

Waarom lid van Een Handreiking?
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2011: Dhr. T. de Jong
Mag ik er (ook) zijn ... en hoe dan?

Vervolgens werd de klemtoon op het woord ‘ook’ gelegd: mag ik er 
ook zijn? Mag ik er als familielid, als mantelzorger, als degene die vaak 
hulp geeft, er ook zijn? Veel aandacht gaat vaak naar de psychisch 
zieke, maar mag ik er ook zijn met mijn vragen en noden, met de aan-

dacht die ik nodig heb? Ook op deze vraag werd voluit ‘ja’ gezegd.

2012: Dhr. G. van Veldhuisen
Van je familie moet je het maar hebben! ...?

W(w)ie zorgt er voor u en voor jou? U hebt mensen nodig, die om je 
heen staan. Waar u van tijd tot tijd uw hart kunt luchten. Een klank-
bord noemen we dat. Gewoon iemand waar u goed mee overweg 
kunt. Die u wil helpen bij het dragen van uw lasten.
Van je familie moet je het maar hebben! Jazeker, wat een groot voor-
recht als er familieleden zijn, met innerlijke ontferming bewogen, die 
trouw zijn in het begeleiden. Van je familie moet je het maar hebben? 
Ik hoop dat u door genade zeggen mag dat u het hebben mag van uw 
Oudste Broeder. Onze Heere Jezus Christus! Ik hoop dat u de Grote 
Lastdrager nodig hebt in uw leven. Dat u Hem kennen mag. Hij heeft 
het eenmaal Zelf gezegd: Zonder Mij kunt ge niets doen. Hij heeft de 
zwaarste last gedragen. Alleen! Hij was van God en mensen verlaten. 
Hij is die weg gegaan, geheel vrijwillig, om aan armen uit gena, Zijn 
hulp ter verlossing te tonen. Er is een Helper, Die helpen kan en hel-
pen wil. Als wij het niet weten, als wij het niet kunnen: Ga niet alleen. 
Ga niet alleen naar het ziekenhuis, ga niet alleen op bezoek, ga niet 

alleen naar je zieke moeder …….. Ga niet alleen!
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Aankondiging Jubileumdag Een Handreiking

Van harte nodigen wij uit voor de landelijke dag die wij organiseren 
op zaterdag 20 maart DV. Deze dag staat in het kader van ons 25-jarig 
jubileum. Op dinsdag 16 maart 1996 werd onze vereniging opgericht als 
‘reformatorische vereniging voor familie van psychisch zieken.’ Nu we 25 
jaar verder zijn, willen we bij dit feit stilstaan via een online-samenkomst. 
Het thema van deze dag is: 

Pastoraat rondom mensen met een psychische gezondheid 
die onbekende en onbegrepen wegen gaan

Dit thema wordt ingeleid door ds. J.M.J. Kieviet, emeritus-predikant van de 
CGK. Vanuit zijn ambtelijke ervaring neemt hij ons mee in dit thema, wat 
bij de start van onze vereniging ook al de aandacht vroeg. Psychiater en 
Geneesheer-directeur van Eleos, drs. Ewout de Jong, zal in een co-referaat 
ingaan op de vraag: 

Hoe gaan we als hulpverleners om met pastorale vragen?   

Helaas is er in verband met de coronamaatregelen geen mogelijkheid 
elkaar te ontmoeten. Dat spijt ons heel erg, maar toch willen we graag 
contact houden via deze online-samenkomst.

Het programma ziet er als volgt uit: 
1. Opening en mededelingen – 10.00 uur
2. Huishoudelijke vergadering, zie agenda
3. Lezing ds. J.M.J. Kieviet
4. Co-referaat drs. Ewout de Jong
5. Pauze (via PowerPoint laten we u wat zien over onze geschiedenis) 
6. Forumbespreking n.a.v. de lezingen. U kunt uw vragen insturen via de 

E-mail en de app. 
 E-mail: info@eenhandreiking.nl en/of 0627054358 (app) 
7. Afsluitende woorden
8. Sluiting door ds. J.M.J. Kieviet – 12.30 uur

De landelijke dag wordt gehouden in de Opstandingskerk te Nunspeet en 
is te volgen via de volgende links voor video en audio: 
• alleen audio: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10689 
• video en audio:  
 https://www.youtube.com/channel/UCE7NL8kvmRyY2tVRyi4Qn9w 
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2013: Ds. J. Belder
Vertrouwen in het pastoraat?! Wat kan en mag ik verwachten?

‘De blauwdruk van het pastoraat bestaat in bewogenheid en mede-
dogen met een gemeentelid, zoals de Heere Jezus Zelf met innerlijke 
ontferming bewogen was over de schare,’ aldus de predikant. Als uit-
gangspunt nam hij Ezechiël 34: 11-16a waarin de diepe bewogenheid 
van God opvalt en waarin zo treffend staat hoe God omziet naar zwak-
ken. Dit mededogen mogen gemeenteleden ook in het pastoraat ver-
wachten. ‘Herderlijke zorg, betrokkenheid en empathie zijn belangrij-
ke eigenschappen voor een pastor in deze situatie. En ook: interesse, 
toewijding, aandacht, wijsheid, bescheidenheid. Het is belangrijk dat 
er een veilig klimaat gecreëerd wordt, waarin degene die lijdt aan een 
psychische ziekte mag aangeven wanneer het teveel wordt. Hierdoor 
krijgt de patiënt ook ruimte voor eigen initiatief, maar de pastor houdt 
de regie. De pastor werkt ook niet met een verborgen agenda, maar 

met een duidelijk doel, namelijk de redding door Christus.’
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Een Handreiking
door de jaren heen

In het Reformatorisch Dagblad van 
28 oktober 1995 valt een grote kop 
boven een artikel meteen op: ‘Be-
hoefte aan vereniging familie psy-
chisch zieken’. Het was de eerste bij-
eenkomst, gehouden in Amersfoort, 
die de aandacht trok van de pers. De 
bijeenkomst werd gehouden om te 
peilen of er behoefte was aan een 
vereniging voor familieleden van ge-
noemde doelgroep. Er waren maar 
liefst 164 aanwezigen! Die dag bleek 
dat de kwaliteit van het pastoraat en 
de aandacht binnen de christelijke 
gemeente nogal wat te wensen over 
liet. 

Op 16 maart 1996 vond de op-
richtingsvergadering van onze 

vereniging plaats tijdens een bijeen-
komst in Gouda. Er waren zo’n 100 
belangstellenden, vertelt het RD ons 
waarvan er 75 lid werden. De oprich-
ting van de vereniging was een feit! 
‘Kerken, ambtsdragers en pastorale 
medewerkers laten de familieleden 
van psychisch zieken te vaak links lig-
gen. Ook hulpverleners besteden te 
weinig aandacht aan de direct betrok-
kenen van deze patiënten’, zo schrijft 

een van de redacteuren van het RD. 
Het Nederlands Dagblad schrijft ook 
uitvoerig over de start van de vereni-
ging. Mevrouw Neven-Niezing vertelt 
aan redacteur Groenewegen dat het 
opvallend is dat de kerken nog he-
lemaal niet hebben gereageerd op 
het initiatief van Een Handreiking. 
‘Van die zijde is er nog niets verno-
men. Dat vinden wij als bestuur best 
wel jammer. Graag zouden wij de dis-
cussie over psychisch ziek-zijn met de 
kerken willen voeren en de ambts-
dragers, hoe je er als gemeente mee 
kunt omgaan.’ Uit alles blijkt dat het 
bestuur enorm gedreven is om de 
vereniging op de kaart te krijgen met 
als voornaamste doel: familieleden te 
ondersteunen en voorlichting te ge-
ven aan wie het ook maar vraagt. 

RD-actie
Wie doorbladert door de kranten-
knipsels ziet leuke dingen staan. Een 
jaar na de oprichting, in 1997, houdt 
het Reformatorisch Dagblad een re-
busactie met daaraan gekoppeld een 
actie voor Een Handreiking. Er staat 
een prachtige foto in de knipselkrant 
waarop te zien is hoe toenmalig di-

Terugblik
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recteur J. Koetsier een cheque van 
15.000 gulden overhandigt aan de 
bestuursleden de heer Koos Raangs 
en mevrouw Wil van Wetten. Wat een 
prachtig gebaar van het RD. Wie weet 
willen ze zich weer eens inzetten voor 
onze vereniging? En is het niet heel 
erg mooi te vermelden dat Koos nog 
steeds betrokken is als voorzitter van 
de regio Staphorst? Wil van Wetten 
heeft twee jaar geleden afscheid ge-
nomen van onze vereniging; ook zij 
heeft ontzettend veel gedaan voor de 
uitbouw van de vereniging. 

Regio’s
Tijdens de landelijke dag in hetzelfde 
jaar meldt mevrouw Neven dat de bij-
eenkomsten in de regio’s zijn opge-
start! Tijdens die vergadering worden 
twee nieuwe bestuursleden gekozen, 
namelijk Ad den Ouden en Lammèrtha
Wilbrink. En opnieuw: hoe mooi te 

zien dat Ad nog steeds in ons bestuur 
zit en daar een zeer gewaardeerde 
plaats heeft. 
In 1999 staat er weer een opmerke-
lijke kop in het RD: ‘Gereformeerde 
ambtsdragers gaan om psychische 
nood heen’. Spreker is ds. L. W. van 
der Meij die zijn zorg uitspreekt over 
de houding van veel ambtsdragers die 
om de nood van psychisch zieken en 
hun familie heengaan. Goed contact 
tussen de predikant en de familiele-
den is uiterst belangrijk, zo geeft hij 
aan. ‘Het is belangrijker wat de pastor 
voor de zieke is dan wat hij voor de 
zieke doet. Het is vreselijk als een pa-
tiënt wordt volgestopt met Bijbeltek-
sten en de ambtsdrager daarna weer 
in het niets verdwijnt. Zo’n houding 
maakt het lijden alleen nog zwaarder. 
De patiënt voelt zich dan zelfs verra-
den door de Bijbel.’
Een opmerking die je pijn doet, staat 
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ook in dit verslag te lezen: Er komen 
vragen van diep teleurgestelde men-
sen die vragen: ‘Waarom wordt er in 
de kerk nooit gebeden voor mensen 
met psychische problemen?’ ‘Mijn 
man is al jaren manisch depressief. 
De ouderlingen doen echter niets. 
Ze laten je gewoon zitten.’ Toen ik dit 
las, dacht ik even: zou er nu veel ten 
goede zijn veranderd? De eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat we vanuit onze 
vereniging daar niet altijd positieve 
verhalen over horen …   
       
Waardering
In het jaar 2000 spreekt op de lande-
lijke dag drs. A. Th. Hegger, psycho-
therapeut bij Eleos. Hij spreekt daarbij 

de wens uit dat hulpverleners les krij-
gen van familieleden. ‘Hulpverleners 
vinden het moeilijk familieleden een 
plaats te geven in de hulpverlening. 
Maar u hebt ons wat te vertellen.’ Op-
merkelijk vind ik het te lezen dat hij 
zegt dat hulpverleners met een be-
roep op de privacywetgeving de fami-
lieleden uit de hulpverlening houden. 
Het lijken wel profetische woorden te 
zijn, want is dat juist niet de klacht van 
velen? Je komt er in de hulpverlening 
‘niet door’, zo klagen veel mensen. 

Vanaf 2001
Al bladerend door de notulen, kom je 
veel namen tegen. Namen van gaan-
de en komende bestuursleden. Al snel 

2005: T. Vogelaar, systeem- en psychotherapeut,
‘Verander(en)de relaties’

Relaties veranderen; verschillende fasen worden doorlopen. Verke-
ring, vervolgens trouwen en dus partners worden, en als God het geeft 
en er kinderen geboren mogen worden, dan word je naast man en 
vrouw ook vader en moeder. De fase van jonge kinderen opvoeden is 
realiteit geworden. Daarna is er de fase van de opgroeiende kinderen 
en het zich vervolgens losmaken uit de sterke binding met de ouders 
en een eigen leven ontwikkelen. De kinderen vliegen uit en de ouders 
blijven met elkaar en een leeg nest achter. Ze worden op elkaar te-
ruggeworpen en komen in de fase van opa en oma worden. Al deze 
overgangen geven spanning, maar kunnen ook in positieve zin veran-
deringen geven in de partnerrelatie. 
Als er echter een partner of kind een psychiatrisch probleem heeft, 
worden deze overgangen moeilijker gemaakt. Er is ook sprake van 
veranderde relaties. De psychische problemen geven een veranderde 

relatie tussen man en vrouw.
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kom je de naam tegen van Carolien 
Nijsse, die in 2001 in het bestuur 
kwam. Dat betekent dat zij al twin-
tig jaar in ons bestuur zit. We mogen 
daar gerust een streepje onder zet-
ten, want zij doet heel veel voor onze 
vereniging. Wat een tijd en energie 
steekt ze in ons zo gewaardeerde 
verenigingsblad. Als bestuurslid weet 
ze altijd heel helder te formuleren op 
alle facetten van het beleid. Van harte 
hopen we dat ze nog jaren in ons be-
stuur kan en wil blijven. Ook de naam 
van Jan Boogaard verschijnt in de ana-
len. Het viel mij op dat Jan zo’n beetje 
alle functies die een bestuur vormen, 
heeft gekend. Van algemeen adjunct 
tot penningmeester tot voorzitter … 
Ook Jan mogen we met ere noemen; 
wat heeft hij veel voor onze vereni-
ging betekend. Samen met Wil van 
Wetten heeft hij heel wat contacten 
gelegd, besturen van andere organi-
saties bezocht en in overleggen geze-
ten. In uren is dit niet uit te meten … 
Jan, Wil en ook Harmien Mulder-de 
Groot (redactielid) hebben veel lezin-
gen gegeven, stad en land hebben ze 
afgereisd. Naast inhoudelijke lezingen 
werd de aandacht altijd ook gelegd 
naar Een Handreiking. Ambassadeurs 
van de vereniging, zo mogen wij ze 
wel noemen. 
Ook de namen van de bestuursleden 
Ad den Ouden en Jan van Hell zien 
we steeds voorbijkomen. Ik vind het 
zo mooi dat er nog drie bestuursle-
den zijn die al jaren deelnemen aan 
het bestuur en werkelijk van de hoed 
en de rand weten. Voor elk bestuur 
is dit een onmisbare schakel tussen 
verleden en heden. In het kader ziet 

u een overzicht van de bestuursleden 
van de afgelopen 25 jaar. Ieder op 
eigen wijze, droegen zij hun steen-
tje bij. We willen hen daar voor dan-
ken. Mocht de lijst niet compleet zijn 
en namen ontbreken, hiervoor onze 
welgemeende excuses. Ook zijn we 
dankbaar voor al die mensen die, vaak 
achter de schermen, hun werk deden 
voor de vereniging. Regiobestuur, re-
dactiecommissie, vrijwilligers bij bij-

Overzicht bestuursleden

Dhr. J. Boogaard
Dhr.  J. van Belzen
Mevr. J. Boerhof-de Visser
Mevr. H. Boeve-Selles
Mevr. A. Frens
Dhr. H. van Hartingsveldt
Dhr. M. den Heijer
Dhr. J. van Hell
Dhr. C. M. Klok
Mevr. A. Kroese
Mw. R. van der Leer
Dhr. A.W. Lubbers
Mw. A. Neven-Niezing
Mevr. C. Nijsse-Boogaard
Dhr. L. Nijsse
Dhr. P.J. Notebaard
Dhr. A. den Ouden
Dhr. J. J. Pols
Dhr. K. Raangs
Mevr. G. Seldenrijk
Mevr. A. Visser
Dhr. W. Visser
Mw. H.M.W. de Vries
Mw. L. Schreuder-Wilbrink
Mw. W.S. van Wetten
Dhr. D.M. van der Windt
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voorbeeld de landelijke dag. Zonder 
hen had het werk van de vereniging 
geen voortgang kunnen hebben. Al-
len dank!

Lezingen
Tijdens alle jaarvergaderingen zijn er 
veel lezingen gehouden. Een paar vie-
len me op en graag geef ik er iets van 
door. Het valt me op dat ze uiterst ac-
tueel zijn. Zo had ik graag bij de lezing 
van dhr. H. van Groningen over Hulp 
vragen!? gezeten. Want juist deze vra-
gen komen via ‘Luisterend oor‘ naar 
ons toe. Waar kan ik hulp vragen? 
Wanneer moet ik hulp vragen?  
En mooi weer dat we onder de spre-
kers op de landelijke dagen ook de 
naam aantreffen van Ton Vogelaar. 
Nog steeds schrijft hij in elk nummer 
van ons blad een column die aanhaakt 
bij het thema van het nummer! Zo fijn 
dat hij dat vanuit grote deskundigheid 
en betrokkenheid mag doen. Zullen 
we dan in een adem ook de naam van 
Leen Nijsse noemen? Ook hij heeft 
erg veel voor onze vereniging gedaan 
en ook hij schrijft in elk nummer weer 
iets vanuit zijn pastorale hart. Dankje-
wel Leen en Ton. 

Brabant en Den Helder
Zo snellen jaren voorbij. De vereni-
ging gaat in een gestaag tempo door 
met het organiseren van avonden in 
de regio’s en met de landelijke dag. 
Het ledenaantal schommelt wat rond 
de 300 leden en zo’n 50 donateurs. 
Ik knipperde werkelijk met mijn ogen 
toen ik las dat er ook avonden zijn 
gehouden in Noord Holland (Den 
Helder) en in Brabant/Limburg. Dat 

kun je je nu bijna niet meer voorstel-
len, omdat er niet zo veel mensen 
uit onze achterban in deze regio’s 
meer wonen. Het laat wel zien dat het 
toenmalige bestuur het aantal regio’s 
graag zou uitbreiden en nog steeds is 
dat onze wens. Maar … waar halen we 
de menskracht vandaan? Dat is onze 
verlegen vraag. Tegelijk mag ik er een 
vraag aan verbinden; als u graag wilt 
dat er in uw regio een avond wordt 
georganiseerd of een regiobestuur 
kan worden gevormd, zou u dat dan 
aan ons willen melden? We stellen 
meedenken erg op prijs. 

Toekomst
Een kwart eeuw mag onze vereniging 
nu bestaan en dat is enerzijds reden 

Dhr. H. van Groningen, 
directeur van

‘De Vluchtheuvel’
Thema ‘Hulp vragen?!’ 

Aan de hand van een aantal 
stellingen behandelde hij 
achtereenvolgens de the-
ma’s:  

1. hulp vragen binnen een 
christelijke gemeente 

2. hulp vragen aan het 
pastoraat 

3. hulp vragen bij de pro-
fessionele hulpverlening 

4. zorgen voor uzelf
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2015: Ds. A.C. Uitslag
De les van de vrienden van Job

Als de vrienden van Job aankomen, herkennen ze hem niet; hij is ge-
tekend door het verdriet. Dat kan nu ook zo zijn bij mensen die psy-
chisch lijden. De vrienden van Job laten merken hoe geschrokken ze 
zijn. Ze vinden elkaar daarbij in hun verdriet, maar Job blijft op afstand. 
Dat is ook een gevaar voor ons. Hoewel het begrijpelijk is dat we kun-
nen schrikken, moeten we dit niet laten merken, daar helpen we de 
zieke niet mee. Nog minder helpt het om in aanwezigheid van de zie-
ke als familie of vrienden elkaar op te zoeken in je verdriet. Natuurlijk 
heb je elkaar nodig om dingen te delen, maar doe dat wel in afwezig-
heid van de zieke zelf! 
De vrienden blijven niet op afstand, maar komen dichterbij en blijven 
zeven dagen en nachten in stilte bij Job zitten. Ze nemen de tijd en zijn 
trouw. Zo hoort het nu ook! Je hoeft ook helemaal niet te praten, er 
zijn is al heel veel. De vrienden van Job kwamen ook niet met allerlei 
Bijbelteksten. Ze waren er en zwegen. Betere hulp hebben ze niet ge-
geven! Alleen door aanwezig te zijn kun je al zoveel betekenen. Denk 
aan de naam ‘HEERE’: ‘Ik zal zijn, Die Ik zijn zal’. Of ook wel: ‘Ik ben 
erbij’. Hij is erbij! In alle omstandigheden. Zo kunt u door er te zijn het 

beeld van God vertonen.

tot dankbaarheid. Er is veel werk ver-
richt in de achterliggende jaren en 
het is goed en belangrijk dat er veel 
inhoudelijke thema’s zijn gepasseerd 
tijdens alle landelijke dagen en regio-
-vergaderingen. Het is onze wens dat 
veel mensen zich er door gesteund 
hebben gevoeld. Anderzijds weten we 
dat onze vereniging er niet zou zijn 
als Genesis 3 niet in onze Bijbel zou 
staan. ‘Waren er geen zonden, er wa-
ren geen wonden’. Het laat zien hoe 
gebroken onze levens zijn en dat we 
aan allerhande ellendigheid zijn on-

derworpen. We weten dat er in veel 
gezinnen en levens grote zorgen zijn 
die enorm terneer kunnen drukken. 
Dit jubileum mag wel een heimwee in 
ons hart laten ontstaan naar die tijd 
dat Hij alles zal vernieuwen. Straks 
zal er een nieuwe hemel en aarde 
zijn waarop gerechtigheid zal wonen. 
Daar zullen geen tranen meer wor-
den gehuild, geen pijn, verdriet, te-
leurstellingen, depressies en zonden 
meer zijn. Daar zal het alles gaan om 
Hem Die al Zijn kinderen heeft opge-
zocht, ze heeft geleid door dit leven. 
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De Goede Herder zorgt dat ze allen in 
Zijn schaapskooi zullen komen. Daar 
staat Hij garant voor. En zeker, de reis 
is lang niet altijd gemakkelijk, maar Hij 
heeft al Zijn kinderen wel een behou-

den aankomst beloofd. En … wat Hij 
heeft beloofd, doet Hij ook echt!    

Wim Visser

2017: Dhr. E. de Jong
Als één lid lijdt, lijden alle leden

Hoewel in de regel (met het betrekken van familie bij gesprekken met 
de patiënt) zeker winst te behalen is, kan van deze regel gemotiveerd 
worden afgeweken. Verhoudingen kunnen dusdanig verstoord zijn, 
dat het erbij betrekken van familie voor een patiënt een reden zou 
kunnen zijn om af te haken. Van belang is ook hoe intiem de proble-
matiek is. En wat wil de patiënt zelf?
De wens van een patiënt moet in principe wel onderzocht worden. Als 
hij de inzet van familie afwijst, waarom vindt hij hun betrokkenheid 
dan niet nodig? Is er sprake van schaamte? Wil hij de naasten niet 
belasten? Het doorbreken van het persoonlijk isolement kan toch ook 
heilzaam zijn.
Het spanningsveld blijft echter staan. Zeker als het inzicht van de pa-
tiënt in zijn problematiek gering is (denk bijvoorbeeld aan psychoti-
sche stoornissen of ernstige vormen van persoonlijkheidsproblema-
tiek), dan kan het lijden van de omgeving groot zijn. Wat te denken 
van de dreiging van suïcide bijvoorbeeld. De onmacht van de naast-
betrokkenen kan intens zijn.
Het gesprek hierover is nuttig, scherpt de hulpverlener in zijn of haar 
handelen, maar doet ook een appèl op zijn of haar creativiteit om tus-
sen wettelijke voetangels en klemmen door zódanig hulp te verlenen, 

dat zowel patiënt als de familie zich gehoord en gezien weet.
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2018: Ds. C. Sonnevelt
Een verslagen geest, wie zal die opheffen?

Pastoraal ging de inleider vervolgens in op de vraag hoe we moeten 
omgaan met iemand die depressief is. Zijn adviezen waren: geef lief-
devolle steun, maar ook correctie. Vergeet het gebed niet; zoek steun 

bij anderen en … vergeet vooral ook uzelf niet! 
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   Een mĳ lpaal 

Een Handreiking mag vieren 25 
jaar fysieke bijeenkomsten te or-

ganiseren en via het verenigingsblad 
informatief te zijn voor gezins- en 
familieleden in het geven van toerus-
ting en het vergroten van onderlin-
ge steun aan gezinsleden. Het is een 
mijlpaal om dit al 25 jaar te doen en 
nog steeds gemotiveerd te zijn met 
het vullen van het verenigingsblad. 

Bij een jubileum van 25 jaar past een 
moment van bezinning en evaluatie. 
Je kijkt terug en probeert daaruit les-
sen te trekken, je kijkt ook naar waar 
je nu staat en je denkt na over hoe in 
de toekomst dit mooie werk voort-
gang kan krijgen. Als je terugblikt kun 
je vragen stellen. Wat zou je over wil-
len doen? Wat zou je anders gewild 
hebben? Welke wensen en verlangens 

zijn wel of niet vervuld? Waar kun je 
positief op terugzien en waar ben je 
achteraf kritisch over? Wat deden we 
aan kennis en ervaring op? Kregen we 
meer kennis van psychische proble-
men en psychiatrische ziektebeelden? 
En leerden we meer onze kwetsbaar-
heid met elkaar te delen? Was er bin-
nen de vereniging voldoende erken-
ning, begrip en acceptatie? Leerden 

we niet alleen met ons hoofd, maar 
ook met ons hart op elkaar te rea-
geren? Werd er naast het psycholo-
gische voldoende aandacht gegeven 
aan het geestelijke aspect van ziekten 
en klachten? Als we terugkijken op 
ons leven zijn we dan grote mensen 
geworden of juist kleine mensjes? Zijn 
we door genade op de leerschool van 
Christus gekomen? Hebben onze psy-

Column

   Een mĳ lpaal    Een mĳ lpaal 

  Zĳ n we ermee b� ig waarvoor God 
           kruisen op o� e levensweg brengt?
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chische moeiten ook het geestelijke 
aspect beïnvloed? Hoe is het met de 
zingeving van onze klachten? Zijn we 
er mee bezig waarvoor God kruisen 
op onze levensweg brengt? 
Voor Gods kinderen kan het een hele 
strijd zijn om de krommingen in het 
levenslot te accepteren en er Gods 
hand in te zien. Wat kan ‘Uw wil ge-
schiede’ bidden moeilijk zijn. Maar 
gelukkig ligt het leven van Gods kin-
deren in Gods hand en zal Hij het vol-
enden. Psychiatrische ziekten kunnen 
net als somatische klachten en ziek-
ten de noodzaak voelbaar maken dat 
op het geestelijke vlak verandering en 
verdieping plaats moet vinden. Want 
zijn onze harten al verbroken of ko-
men we veel vijandschap en verzet te-
gen in ons hart? Bij het terugkijken en 
vooruitzien kan veel innerlijke strijd 
gevoeld worden tussen Gods leiding 
en ons leven. Voor Gods kinderen 
kunnen de lessen die hier uit geleerd 
worden alleen maar winst betekenen. 
Als Zijn rechterhand op mij gelegd is, 
als Hij met Zijn rechterhand onder-

steuning geeft en je mag Zijn door-
boorde hand door het geloof zien 
oplichten, kunnen wij verwonderd zijn 
dat Hij het zelf zal volenden. Dit alles 
kan de beleving van een psychiatri-
sche ziekte zo anders maken, ook al 
kan het kruis nog jaren meegedragen 
moeten worden.
Hierbij is wel belangrijk onderscheid 
te maken tussen het psychische en 
het geestelijke, een belangrijk thema 
voor het pastorale contact vanuit de 
eigen gemeente. Als je terugblikt op 
je levenspad kun je fouten die je on-
getwijfeld hebt gemaakt vanuit een 
positie van meer afstand opnieuw be-
zien en vergeving vragen aan degene 
die je tekortgedaan hebt. Het kan veel 
innerlijke rust geven. 
Maar de toekomst kunnen we ook 
ingaan als wordt teruggezien op 
‘het tellen van je zegeningen’. De ze-
gen van een goed huwelijk, werk, je 
kinderen en kleinkinderen, familie 
en vriendschappen. Tot besluit; laat 
psalm 138 vers 4 berijmd met ons de 
toekomst ingaan: 

Als ik, omringd door tegenspoed, 
Bezwijken moet, 

Schenkt Gij mij leven; 
Is ’t, dat mijns vijands gramschap brandt, 

Uw rechterhand
Zal redding geven. 

De HEER’ is zo getrouw als sterk; 
Hij zal Zijn werk 

Voor mij volenden; 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 

O Levensbron, 
Wil bijstand zenden’.

T. Vogelaar
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2019: Mevr. G. van Wijk
Zelfverloochening

In onderlinge gesprekken met elkaar blijkt nog weleens dat het ver-
schil tussen ‘zelfverloochening’ en ‘zelfvernietiging’ niet altijd helder 
is. Het verschil tussen deze begrippen is dat jezelf verloochenen ten 
diepste iets is wat een mens leert in zijn hart, voor het aangezicht van 
de Heere. Vanuit psychologisch perspectief geeft zelfverloochening 
daarin een bepaalde evenwichtigheid weer vanuit gezond zelfrespect 
versus respect voor het ‘zijn’ van de ander. Bij zelfvernietiging is er 
sprake van een destructief opofferen van jezelf, vanuit een sub-asser-

tieve levenshouding. 
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Gedicht

 Eben-Haëzer

Tot hiertoe wou de HEERE
u dragen elke dag.

Dat mag elk ondervinden,
die op Hem hopen mag.

Hij gaf in blijde dagen
ook reden tot een lied.
Er waren zegeningen,
voor ieder die ze ziet.

En in de donk’re dagen
van zorgen en van leed,
dan wilde God betonen,
dat Hij u niet vergeet.

Ja, dit Eben-Haëzer,
het spreekt van God de HEER’,

Die ondanks onze zonden,
wil helpen, keer op keer.

Auteur onbekend





George Breitnerstraat 5
8072 HM  Nunspeet

T 06-106 194 84
E info@eenhandreiking.nl
I www.eenhandreiking.nl


