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Inleiding 

 

Stageplaatsen voor de MA opleiding Theologie en Geestelijke verzorging worden door 

Universiteit Utrecht verworven en aan de studenten aangeboden. Het is niet de bedoeling dat 

studenten zelf ‘het eerste contact’ leggen. Hoewel ik had aangegeven dat ik bij voorkeur 

studentenpastoraat wou doen of tussen verbaal sterke (wat hoger opgeleide) mensen wilde 

werken, kreeg ik een stageplaats aangeboden bij Bartiméus in Doorn, tussen 

blinde/slechtziende en meervoudig gehandicapte mensen met een cognitief niveau van circa 

drie jaar. Ik voelde mij over deze stageplaats met de specifieke doelgroep eerst nogal 

teleurgesteld: ik wist niet goed hoe ik daar een verbinding kon leggen tussen de voorgaande 

theoretische jaren en een toekomstige praktijk als zelfstandig te vestigen geestelijk verzorger 

voor mensen met een duidelijke hulpvraag om cognitieve bijstand op levensbeschouwelijk 

terrein. Mijn oorspronkelijke leerdoelen en leerwensen kwamen op deze leerplek te vervallen. 

Ik had twee alternatieven: niet afstuderen (geen werkelijke optie) of een andere, meer 

theoretische afstudeervariant kiezen (paste niet bij mijn doelstelling). 

Desondanks heb ik me ervoor ingezet om mijn leerervaringen op te doen en me daarbij open 

te stellen voor de bijzondere groep cliënten/bewoners van Bartiméus. Daaruit volgden 

boeiende leerervaringen – op veel lagen tegelijk. 

Dit verslag is enerzijds gebaseerd op de beroepspraktijk van een geestelijk verzorger binnen 

een zorginstelling en anderzijds richt ik mij in mijn reflecties ook op een praktijk als 

zelfstandig geestelijk verzorger buiten een zorginstelling. Daar zou ik bijvoorbeeld hulp of 

begeleiding
1
 kunnen bieden aan familie van cliënten die ten gevolge van een meervoudige 

handicap geconfronteerd worden met levensvragen en zingeving. In het portfolio (niet digitaal 

beschikbaar) heb ik de bijbehorende aanvullende verslagen, reflecties en de in verhaalvorm 

geformuleerde leerprocessen opgenomen. 

 

Vanuit Universiteit Utrecht werd ik tijdens de stage begeleid door dr. Nicolette M. Hijweege-

Smeets (eindverantwoordelijkheid en coördinatie) en dr. Moniek C.H. van Dijk-Groeneboer 

en Dr. Wim Smeets (supervisie). Mijn stagebegeleider bij Bartiméus in Doorn was drs. Wija 

van der Kaaden. 

 

Het omslag van dit verslag werd gemaakt door Richard Lufting. Hij liet zich daarbij 

inspireren door mijn levensbeeld en het bijbehorende verhaal Paarse Parfum.
2
 

                                                
1
 Van Loenen 2005, blz. 78. 

2
 Zie portfolio H 5.9. 
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Geestelijke verzorging en organisatie 

 

Bartiméus ontwikkelde zich als organisatie vanaf 1915 vanuit een instelling die zich 

voornamelijk richtte op onderwijs aan blinde en slechtziende jongeren naar een instelling 

waar zorg, dienstverlening en onderwijs wordt geboden aan cliënten van allerlei leeftijden. 

Deze zorg wordt zowel op locaties verleend (intramureel) als in een ambulante vorm. 

Bartiméus heeft haar zorgverlening in vier sectoren onderverdeeld (zowel intern als naar 

buiten toe): Onderwijs, Wonen, Werken en Dienstverlening. De dienst Pastoraat en 

Geestelijke verzorging (PGV) functioneert als zijlijn onder de sector Wonen. Verder zijn er 

zes werkplaatsen waar ongeveer 600 mensen met een verstandelijke en visuele beperking 

werken. De naam Bartiméus komt uit een bijbelverhaal
3
. Hierin geneest Jezus de blinde Bar 

Timeus.  

 

Missie – Uit de (huidige) missie van Bartiméus blijkt dat de oorspronkelijk zo overtuigd 

protestantse insteek inmiddels is verbreed naar een algemener christelijker benadering waar 

verschillende humane begrippen de boventoon voeren: 

 

‘Bartiméus werkt vanuit een christelijke levenshouding. Dit wil men laten blijken uit 

hun betrokken manier van werken. Persoonlijk en respectvol voor ieder mens. 

Bartiméus staat hierbij open voor iedereen - ongeacht levensovertuiging. Wanneer 

leven, leren, werken en wonen met een visuele beperking tot vragen leidt, stelt 

Bartiméus zich beschikbaar voor een passend, persoonlijk en professioneel antwoord. 

[…] Onze kennis en ervaring met mensen die slechtziend of blind zijn, is voor 

iedereen toegankelijk. Digitaal via de website of telefonisch via de Bartiméus 

Infolijn, op de locaties van Heemstede tot Hengelo, maar ook over de grenzen. 

Bartiméus vindt dat kwaliteit aantoonbaar en meetbaar moet zijn. Daarom werken wij 

volgens het Model Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorginstellingen (HKZ).’
4
 

 

Visie – De visie van Bartiméus om zich als expertiseorganisatie te presenteren, wordt in 

twintig punten uitgewerkt in de nota Om cliënt en doelgroep. In de praktijk blijkt dat de 

nagestreefde idealen vanuit de ‘top’ met moeite hun weg vinden naar de ‘werkvloer’. Een 

illustratie hiervan vormt het project Levensboek, waarbij de financiering wegens gebrek aan 

faciliteiten voortijdig beëindigd moest worden.
5
 

 

‘Bartiméus zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen die slechtziend of blind 

zijn te verbeteren. Met persoonlijk advies, ondersteuning en kennisoverdracht. Hoe 

dat gebeurt, bepaalt de cliënt zelf. Hij voert de regie over zijn leven en maakt daarin 

zijn eigen keuzes. Wij zoeken naar de beste vormen van ondersteuning voor onze 

cliënt. En werken volgens de laatste inzichten. Daarbij zoeken wij continu naar 

                                                
3
 Dit staat te lezen in Marcus 10:46. 

4
 Bron: http://www.bartimeus.nl/over_bartimeus/organisatie, geraadpleegd op 11-02-2009. 

5
 Zie portfolio H 4.2. Het leerproces – deel 2: Project Levensboek en levenskoffer. 
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verbeteringen… Bartiméus wil de samenleving toegankelijker maken voor 

slechtziende en blinde mensen. Wij stellen daarom onze kennis en ervaring 

beschikbaar en nemen actief deel aan het maatschappelijk debat.’
6
 

 

De dienst PGV kenmerkt zich door een organisatorische en beleidsmatige integratie
7
, waarbij 

de dienst een bijdrage levert aan de realisering van de doelstelling van de instelling. De 

pastores leveren hun bijdrage aan de meningsvorming ten aanzien van ethische en 

levensbeschouwelijke vraagstukken en verzorgen voorlichting
8
. Tijdens de introductiecursus 

van nieuwe medewerkers verzorgt de dienst PGV bijvoorbeeld een vast onderdeel van circa 

drie kwartier. Vanwege de tijdsdruk en de intensieve zorg waren tijdens de laatste cursus 

helaas maar twaalf van de twintig cursisten aanwezig. Ook hier is in theorie een visie 

aanwezig, maar ontbreken in de praktijk de faciliteiten (tijd, geld en energie) voor de 

zorgmedewerkers om optimaal aan de programma’s te kunnen deelnemen.  

Deelname aan het MDO gebeurt niet op regelmatige wijze. De GVs nemen voornamelijk ‘op 

afroep’ hieraan deel. Belangrijk hierbij is dat je als pastor ‘in beeld’ bent en blijft, zodat men 

je ‘gezicht’ kent en je ook inderdaad indien wenselijk aan het multidisciplinaire overleg kunt 

deelnemen. Tijdens mijn stage was er geen relevante afroep, zodat ik hierover ook geen 

verslagen heb kunnen schrijven. 

Bij de ethische kwesties kwamen tijdens mijn stage naast de grote items als euthanasie of 

discussies over kwaliteit van leven ten aanzien van enkele ernstig zieke cliënten ook subtiele 

vormen van morele kwesties ter sprake, zoals het gebruik van de mobiele telefoon op het 

werk of sommige morele manieren van omgaan met blinde cliënten.
9
 Men gaat praktijkgericht 

te werk en zoekt hierbij ‘aansluiting bij het perspectief van de betrokkenen en het zoeken naar 

openingen daarin’.
10

 Deze zorg voor alledaagse zingevingkwesties sprak mij aan. 

 

Sector Wonen 

De sector Wonen biedt ondersteuning aan mensen met een visuele of een visuele-en-

verstandelijke beperking. Vaak is er sprake van nog andere bijkomende beperkingen of 

stoornissen. Naast een gevarieerd aanbod van woningen, dagactiviteiten, arbeid en 

vrijetijdsbesteding, zijn er ook mogelijkheden voor onderzoek en behandeling. 

 

Dienst Pastoraat en Geestelijke verzorging 

Plaats van de dienst in de organisatie – Het is niet gemakkelijk om de dienst PGV onder één 

van de sectoren binnen de organisatie onder te brengen, staat te lezen in het  Beleidsplan van 

                                                
6
 Bron: https://infonet.bartimeus.nl/eskion/Default.aspx, geraadpleegd op 11-02-2009. 

7
 Van der Wel en Pieper 2000, blz. 45. 

8
 Zie portfolio H 5.4, H 5.5 en H 5.6. 

9
 Zie portfolio H 4.2. Het leerproces – deel 2: Kapeldienst en H 5.4. 

10
 Widdershoven 2005, blz. 14. 
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1997
11

. Voor de bewoners/cliënten van de afdeling van  Bartiméus te Doorn ligt de sector 

Wonen het meest voor de hand, hoewel het werk ook raakvlakken heeft met Zorg en met 

ontwikkelingen op het gebied van Beleid en Management. In het organogram is de dienst 

PGV als een zijlijn onder de sector Wonen opgenomen.  

De medewerkers zijn zowel door de directie aangesteld als door een kerk gezonden.. De 

pastores zijn aanspreekbaar voor iedereen, van de vrijplaatsfunctie wordt eveneens gebruikt 

gemaakt. Elk van de pastores in Doorn heeft tevens de functie van vertrouwenspersoon. 

Voor de regionale hulpverlening vanuit Zeist of andere locaties is de sectordirecteur regionale 

hulpverlening de eerst aangewezene voor bestuurlijke verantwoordelijkheid. Als het gaat om 

de betekenis of het belang van de dienst als zodanig, of van de organisatie in zijn geheel, dan 

ligt de verantwoordelijkheid bij de algemeen directeur en bij de zendende instantie. De 

concrete uitwerking van het beleid valt onder de sectordirecteur Wonen.  

Naam PGV – de dienst voert een dubbele naam vanuit haar tweeledigheid: in het pastoraat 

staat de christelijke traditie centraal; bij de geestelijke of levensbeschouwelijke verzorging 

sluit men zoveel mogelijk aan bij de godsdienst of levensovertuiging van de patiënt/cliënt, 

zowel religieus als niet-religieus. 

 

Plaats van de dienst in relatie tot de signatuur – Bartiméus begon vanuit een protestants 

christelijke traditie, maar ontwikkelde zich mettertijd meer algemeen christelijk.  

 

Plaats van de dienst in relatie tot de wet – Bartiméus biedt voornamelijk langdurige zorg en 

heeft voornamelijk vaste medewerkers in dienst die optimale pastorale en geestelijke 

verzorging kunnen bieden, waarbij men breed inzetbaar is en eventueel (als de cliënt/bewoner 

dat wenst) gebruik maakt van andere GVs (imam, humanistisch raadsman, enz.) 

 

Visie op pastoraat en geestelijke verzorging 

Karakteristiek van het werk – ‘Met de haar ten dienste staande middelen – vieringen, 

(godsdienstige) rituelen, kringwerk, gesprekken etc. – biedt de dienst hulp bij het duiden en 

vinden van een weg door het leven.’
12

 

In het pastoraat staat de christelijke traditie hierbij centraal en in de geestelijke verzorging is 

de traditie van de ander het kader waarbinnen de hulp wordt aangeboden. Veel nadruk wordt 

door de dienst gelegd op de naam van de ander, met alles wat daar bij hoort – zoals het 

subject mogen zijn en op bijvoorbeeld iemands specifieke levensverhaal en de eigen 

levensoriëntatie. 

 

                                                
11

 Beleidsplan dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging Bartiméus, 1997. 
12

 Beleidsplan 1997, blz. 3. 
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Karakteristiek van de doelgroepen – De Dienst werkt vanuit drie locaties (Ermelo, Zeist en 

Doorn) die elk een eigen accent legt: in Ermelo ligt de nadruk op de samenwerking met de 

locale kerken en bij de mensen in het verzorgingshuis, in Zeist ligt de nadruk op de 

begeleiding van leerlingen van diverse vormen van onderwijs en in Doorn wordt de 

voornaamste doelgroep van de dienst gevormd door de ruim driehonderd bewoners/cliënten in 

de leefgroepen, die inmiddels hoofdzakelijk volwassen of van middelbare leeftijd zijn. Een 

groot deel van de doelgroep in Doorn is meervoudig (dus zeer ernstig) gehandicapt. Omdat 

veel ‘normale’ vermogens ontbreken, is er zeer veel creativiteit nodig om hen op 

levensbeschouwelijk terrein te begeleiden. Een tweede groep bestaat uit ouders en andere 

familieleden en/of zorgdragenden, in zoverre hun geloofs- en/of levensvragen gerelateerd zijn 

aan de situatie van de bewoner/cliënt. In Ermelo werkt één pastor met een aanstelling van 12 

uur. In Zeist werkt één pastoor voor 5o%. In Doorn werken drie pastores op parttime basis. 

 

Karakteristiek van de pastor/geestelijk verzorger – Een pastor bij Bartiméus wordt geacht 

kennis van en inzicht in de religieuze en niet-religieuze stromingen wereldwijd te hebben en 

behoort op de hoogte te zijn van de verschillen binnen de christelijke traditie. Hij/zij draagt de 

algemene verantwoordelijkheid voor pastoraat en geestelijke verzorging. Indien in het belang 

van de bewoner/cliënt zal de pastor actief bijdragen aan het leggen van contact met andere 

geestelijk verzorgers. In Zeist denkt een Pastoraal Beraad, bestaande uit vertegenwoordigers 

van de woon- en schoolafdelingen, dagbehandeling, oudervereniging en cliëntenraad met de 

pastor mee over het pastorale beleid op Bartiméus. 

In Doorn was binnen het Pastoraal Beraad een vertegenwoordiging van de Driebergse kerken 

opgenomen, evenals van ouders, van vrijwilligers in het pastoraat en van diverse geledingen 

van het personeel. Tegenwoordig is er een ‘denktank’ die op projectbasis bij elkaar komt. Het 

reguliere beleid wordt door de drie pastores gedaan. Bij alle kapeldiensten doen een ouderling 

en een diaken dienst. De Driebergse kerk draagt de ambtelijke verantwoordelijkheid voor de 

kapeldiensten op het terrein van Bartiméus. 

Voor zowel bewoners/cliënten als medewerkers biedt de  pastor een vrijplaats voor een 

vertrouwelijk gesprek. De pastor is gebonden aan een beroepsgeheim. Verder kenmerkt de 

Dienst zich door een signaalfunctie, waarbij men goed geïnformeerd is (kan zijn) op wat er 

onder bewoners en personeel leeft, omdat men een breed werkterrein heeft in combinatie met 

een tamelijk onafhankelijke positie. 

 

Kerntaken 

Globaal genomen zijn er vier werkvelden: 

Vieringen – In Doorn neemt de kapel een centrale plaats in, hier worden twee keer per maand 

kapeldiensten gehouden. Deze dienst heeft het karakter van een officiële kerkdienst en de 
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sacramenten worden er regelmatig gevierd. De SOW-kerken van Driebergen dragen 

medeverantwoordelijkheid. Eén maal in de maand is er een middagdienst waar het accent wat 

meer ligt op ervaring en sfeer. Zintuiglijke ervaring is hierbij belangrijk. Daarnaast krijgen de 

cliënten/bewoners ook nog aparte vieringen aangeboden. Ook worden in de kapel 

uitvaartdiensten gehouden. 

 

Pastoraat en kringwerk – De pastorale en geestelijke verzorging is er voor cliënten/bewoners, 

eventuele externe cliënten en indien relevant (met name rond crisissituaties) ook voor familie, 

verzorgenden, medewerkers – ongeacht de eigen al dan niet godsdienstige traditie. Indien 

nodig wordt de dienst betrokken bij multidisciplinair overleg. Naast individueel pastoraat zijn 

er ook pastorale gespreksgroepen voor bewoners, vieringen of sfeervieringen. Hierbij zijn de 

groepen ingedeeld naar leeftijd en/of niveau. Ook wordt er aandacht besteed aan de 

pastorale/levensbeschouwelijke zorg aan bewoners met een dementerende ziekte, waarbij 

relatief jonge mensen in korte tijd al hun vermogens verliezen, verzamelnaam NCL. 

 

Ondersteuning – Medewerkers worden ondersteund (op afroep of vanuit eigen initiatief) 

rondom thema’s verliesverwerking, ethiek, identiteit en de introductie van het levensboek. 

Ook worden er intern of extern lezingen of workshops verzorgd. Verder wordt jaarlijks de 

vijfdaagse training Als horen en zien aangeboden aan pastores van andere instellingen. Hierbij 

wordt een groep van acht collega’s intensief getraind in pastorale communicatie met gebruik 

van alle zintuigen. 

 

Organisatie en beleid – er is een aantal verschillende activiteiten: 

Werkoverleg onderling en met organisatorische leidinggevenden 

Deelname aan het regionaal beraad
13

 (intercollegiaal overleg) 

Deelname aan het landelijk platform Samen Geloven? Gewoon Doen!
14

 

Beschikbaar als vertrouwenspersoon 

Beschikbaar als vrijplaats 

Lid van de werkgroep ethiek 

Betrokkenheid bij diverse publicaties 

Betrokkenheid bij de familievereniging 

Onderhouden van de band met de plaatselijke kerken 

Bijscholing via deelname aan symposia, conferenties, studiedagen 

Begeleiden van stagiaires 

 

Context  

Microniveau – Het belang van het bestaan van een dienst PGV binnen Bartiméus is in de loop 

der jaren volgens de pastores alleen maar groter geworden. Enerzijds blijken cliënten (of hun 

vertegenwoordigers) expliciet voor een christelijke identiteit te kiezen, anderzijds is er een 

                                                
13

 Zie portfolio, bijlage 2. 
14

 Zie portfolio, bijlage 4. 
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toegenomen maatschappelijke belangstelling voor spiritualiteit en levensvragen. Door de hele 

organisatie heen wordt de vraag naar de (christelijke) identiteit en de visiebepaling regelmatig 

gesteld. De leeftijd van de bewoners/cliënten nadert de vergrijzing, waarbij te verwachten valt 

dat met het stijgen van de leeftijd ook de aandacht voor geloofs- en levensvragen toeneemt. 

 

Mesoniveau – De dienst PGV is ook beschikbaar voor overige zorgvragers. Hierbij kan een 

beroep worden gedaan op de expertise van de dienst PGV. Ook kunnen medewerkers advies 

vragen in de vorm van voorlichting, tips of leenmateriaal. Er is bijvoorbeeld een Verliesbox 

met materialen ter ondersteuning van ervaringen met rouwverwerking en verlies.
15

 

De pastores hebben tevens een functie als vertrouwenspersoon, zodat zowel cliënten als 

medewerkers met hen bepaalde problemen kunnen bespreken. Ook voor pastorale vragen, 

geestelijke verzorging of problemen die aan het werk zijn gerelateerd, kan men altijd een 

beroep doen op het pastoraat. 

Hoewel er in de maatschappij een toename is van spiritualiteit en zingevings- en 

levensvragen, blijkt onder medewerkers een (groeiend) gemis aan kennis, inzicht en affiniteit 

met een levensbeschouwelijke richting. Er is een lichte verschuiving van 1
e
 lijns naar 2

e
 lijns 

werk; de scholing en ondersteuning van medewerkers wordt steeds belangrijker. 

 

Macroniveau – Op dit niveau beweegt de dienst PGV zich tussen zorgaanbieder Bartiméus, 

de zendende kerken, de zorgvragers, de zorgverzekeraars en de politieke overheid. 

Er is een aantal relevante ontwikkelingen: 

De gemiddelde zorgzwaarte per cliënt neemt toe, zowel op scholen in het algemeen (toename 

van leerlingen met lichamelijke beperkingen en/of gedragsproblemen) als bij 

bewoners/cliënten met zeer complexe handicaps bij Bartiméus. 

De vraag naar het delen van expertise neemt toe.  

Er is sprake van een toenemende integratie van cliënten in kerk een samenleving, ook wel 

inclusie genoemd. 

De nieuwbouwplannen (Ermelo en Doorn) waarbij grote gebouwen worden vervangen door 

kleinere losstaande woningen bieden meer kansen voor verdergaande vermaatschappelijking.  

De samenleving is qua cultuur en godsdienst steeds diverser geworden en dit weerspiegelt 

zich ook bij de cliënten en medewerkers van Bartiméus. 

Men bezint zich op het werken met ‘producten op maat’, waarbij de aandacht verschuift van 

aanbodzorg naar vraagzorg. 

Uitvaarten van de cliënten. Normaal gesproken houdt zorggeld op bij het overlijden van een 

cliënt. Maar tot nu toe verzorgde Bartiméus de uitvaarten. Daar gaat ongeveer twintig uren 

per uitvaart in zitten. Hoe kan men in de toekomst deze zorg aanbieden? Uit een speciale 

                                                
15

 Zie portfolio H 5.5. 
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zorgpot van Bartiméus? Of uit een zorgpot gerelateerd aan de dienst PGV? Of moeten 

cliënten in de toekomst individueel via de eigen begrafenisverzekering een GV ‘inhuren’?  

Ook denkt men na over de vraag van steeds meer medewerkers van de instelling om in de 

kapel te mogen trouwen, of hun kinderen te laten dopen, of uitvaarten te laten verzorgen. 

Dergelijke diensten worden door de medewerkers steeds meer gevraagd omdat men zelf vaak 

geen kerkelijke/levensbeschouwelijke binding (meer) heeft. Dan rijst de vraag: wie betaalt 

dat? En gebeurt dit al dan niet onder werktijd? Hoort het bij je taak als pastor? Vandaar dat 

men erover nadenkt om van de kapel een ‘buitengewone wijkgemeente van de PKN’ te 

maken.  

 

Conclusie 

Is de christelijke missie van Bartiméus inderdaad ‘verbreed’? Of is zij aan het wankelen en 

juist aan het versmallen? De ‘blinde bedelaars’ worden ter plekke uitstekend verzorgd, maar 

de organisatorische missie heeft zich mijns inziens versmald van een ‘overtuigd protestantse 

insteek’ tot een vaag humane benadering. Dit zou kunnen komen doordat organisatorische 

bestuurders bijvoorbeeld zelf geen christelijke opvoeding hebben gehad en vandaar ook 

inhoudelijk minder kennis, inzichten of visie hebben. Voor een meer uitgebreide reflectie, zie 

portfolio.
16

  

Uit de beleidsnotities blijken verder veel goedbedoelde sociale plannen en hoge idealen, maar 

op de werkvloer worden deze weinig gefaciliteerd. Dat leidt tot teleurstellingen en een 

discrepantie tussen idealisme en realiteit.  

Gezien het grote personeelsverloop en de toenemende vraag naar het verzorgen van speciale 

diensten in de kapel (huwelijksinzegeningen, uitvaarten) vraag ik me af of er niet meer 

behoefte is aan een verdieping van de christelijke missie. Omdat tegelijk de pr van het 

pastoraat op een laag pitje lijkt te staan, zou het misschien een idee zijn als de dienst PGV via 

publicaties of andere kanalen de boodschap die zij uitdraagt wat meer onder de aandacht van 

geïnteresseerden weet te brengen. Het zou binnen de lijn van de naam van de organisatie 

passen om daarbij de christelijke identiteit wat centraler te zetten. In het tijdschrift Iris, het 

opiniërende blad voor bestuurders, beslissers en beleidsmakers in Nederland, een uitgave van 

Stichting Bartiméus, dat viermaal per jaar verschijnt, ontbrak in jaargang 2, nummer 1 elke 

verwijzing naar de christelijke identiteit, terwijl de redactie anderzijds initiatieven neemt om 

haar christelijke zienswijze te tonen en er discussies over aan te gaan. Zo te zien lijken er met 

name ten aanzien van het 2
e
 lijns werk nog wel uitdagingen te liggen en lijkt daarvoor vanaf 

de werkvloer ook belangstelling te zijn. 

 

 

                                                
16

 Zie portfolio H 4.2. Het leerproces – deel twee: Lichamelijkheid en Bartimëus. 
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Geestelijke verzorging: een handelingspraktijk 

 

 De driehoek van Hanrath 

Ton Hanrath
17

 onderscheidt bekwaamheid, 

hoedanigheid en rol. Voor elk van de drie 

driehoeken beschrijf ik het leerproces dat ik 

op de verschillende assen heb doorgemaakt 

en de inzichten die ik ten aanzien van deze 

elementen heb opgedaan. 

 

 

Hoedanigheid 

Ambt –   Een GV bij Bartiméus te Doorn heeft een afgeronde universitaire opleiding en 

wordt uitgezonden door één van de (SOW) kerken in Driebergen. 

Tijdens het oriënterende gesprek voorafgaande aan de stage kwam het onderwerp ambt of 

persoonlijke religieuze achtergrond eigenlijk niet aan de orde. Ik kreeg wel te horen dat de 

drie GVs protestants zijn. Ik ben protestants opgevoed en maakte op mijn twintigste de keuze 

voor aansluiting bij een evangelische gemeente. Ik ging ervan uit dat ik voldoende 

‘protestants’ georiënteerd was om als GV-in-opleiding te kunnen functioneren. In de praktijk 

merkte ik dat het voor de meeste cliënten belangrijk is tijdens de vieringen (die een centrale 

plaats innemen bij de dienst PGV) te kunnen putten uit een bron van voor hen bekende 

liederen, waarbij klank, ritme, woorden, vertrouwdheid en herkenning een grote rol spelen. Ik 

kende veel van deze eenvoudige liedjes niet en ervoer dat als een gemis. Maar tijdens het 

vertellen van verhalen kon ik wel ervaren dat mijn ‘ambtelijke bedding’
18

 duidelijk is 

verbonden met een christelijke levensbeschouwing. 

Het pastorale jaar is bij Bartiméus ingedeeld op basis van de grote christelijke feesten; de tijd 

rond Pasen en de lijdensweek werd voor de cliënten met hun lage cognitieve niveau op een 

rituele manier van uitleggen en benaderen (kaarsen aansteken, dagen aftellen) eenvoudig 

begrijpelijk gemaakt. Via de evangelische traditie ben ik meer gericht op bijvoorbeeld het 

Pinksterfeest en ook meer op beleving van de inhoud dan op vormgeving. Gebed, voorbede 

en geloofsbeleving spelen daarbij een wat grotere rol dan liturgie en rituelen.  

Het bevreemdde me dat er voorafgaand aan de vieringen niet door de pastor werd gebeden en 

bijvoorbeeld om een zegen van God werd gevraagd. Ook werd de cliënten niet geleerd zelf te 

bidden, maar werden gebeden namens hen door de GV uitgesproken. Er waren ook geen 

gebedstijden voor de pastores onderling. Dat heb ik als een gemis ervaren, vooral omdat er bij 

                                                
17

 Hanrath 2000, blz. 96-106. 
18

 Walton 2006, blz. 39. 
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Bartiméus in het algemeen en bij de pastores in het bijzonder van een duidelijke christelijke 

identiteit sprake is. Ik heb ervan geleerd dat een ambtshalve binding vanuit een evangelische 

traditie mij het meeste aanspreekt.  

 

Persoon –  Ik heb gemerkt dat ik het nodig heb om flow te ervaren in mijn werk. Dat 

genereert energie en maakt me sterk, zelfs al zitten omstandigheden niet mee. Als persoon 

ben ik tijdens de stage gegroeid: ik heb me over teleurstellingen weten heen te zetten en ben 

erin geslaagd uit een moeilijke periode een tijd van mogelijkheden te genereren
19

. Ik leerde 

omgaan met stress en fysieke vermoeidheid: de stage volgde op een periode van hard en 

intensief studeren, waardoor ik onvoldoende tijd voor rust en ontspanning had kunnen nemen. 

Alles bij elkaar was het een pittige tijd die veel van mijn doorzettingsvermogen, energie en 

tijd vroeg.  

Ik heb mijn leerproces en mijn reflecties in mijn portfolio
20

 in verhaalvorm weergegeven en 

dat is een kenmerk van mij als persoon: ik denk in verhalen; herkenning, vervreemding, 

ontsluiting en antwoord
21

 zijn hierbij kernelementen die ik tijdens mijn pastorale 

ontmoetingen met de cliënten eveneens heb ervaren. Veel meer dan wat ik letterlijk voor ogen 

had – de handicaps, de beperkingen, de snot, het kwijl, het tandenknarsen – probeerde ik het 

verhaal van de cliënten te vatten. Ook oplossingen voor problemen zoek ik in verhaalvorm: 

moeilijke situaties vertaal ik in een verhaal, daar zoek ik dan al denkende of schrijvende een 

passende clou bij, een oplossing, een aanpak, een inzicht of juist… een stilte. Zelfs bij 

grappige of alledaagse gebeurtenissen zie ik vaak snel een inspirerende verhalende context. 

Ik heb gemerkt dat ik bij mensen geneigd ben contact te zoeken op basis van verbaliteit. Als 

ik luister naar verhalen of zelf mijn ‘verhaal’ vertel, ben ik daarbij gericht op wijsheid, 

levenservaring, overdracht van inzichten. Misschien betekent dit dat ik meer spiritueel ben 

ingesteld dan lichamelijk, hoewel ook het volgende voor mij geldt: ‘Het verhaal leeft niet van 

woorden alleen. Op het moment dat ik iemand, zie, hoor, ruik of voel, begint het verhaal te 

lopen, door houding en lichaamstaal, door de interactie. De zintuiglijke omgang en de fysiek-

materiële context vertellen mij ook een wezenlijk deel van het verhaal.’
22

 Iemands verhaal 

toont mij vaak veel schoonheid, daarbij verbleekt een eventuele minder fraaie buitenkant.  

 

Functie –  Mijn oorspronkelijke leerdoelen – gerelateerd aan een stage tussen hoger 

opgeleide, verbaal sterke mensen, kwamen met de stage te vervallen. Ik besloot me dus ter 

plekke aan de nieuwe omstandigheden aan te passen en al doende en lerende andere 

leerdoelen te formuleren. De voortdurende druk vanuit de universiteit om diepgaande 
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 Zie portfolio, met name de beide leerprocessen. 
20

 Idem. 
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 Ganzevoort en Visser 2007, 121 e.v. 
22

 Walton 2006, blz. 37. 
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verslagen, nog diepere reflecties en almaar meer eisen bleek moeilijk te combineren met het 

bijstellen van leerdoelen en de wirwar aan fragmentarische indrukken binnen een voor mij 

onbekende doelgroep van cliënten met meervoudige beperkingen. Ik voelde me soms 

overweldigd door tegenstrijdige eisen: enerzijds als persoon me richten op ervaringen, gevoel 

en groei, waarbij tijd en ruimte nodig is om je hart te volgen, anderzijds de constante druk op 

prestaties, distantie en academische eisen. Onthaasten en inspannen lijken in de praktijk niet 

met elkaar te combineren. Via het werken met verhalen is me dit uiteindelijk wél gelukt en 

daar ben ik heel tevreden over. Ik heb ervaren dat ‘een narratieve hermeneutiek op het terrein 

van levensverhalen en levensbeschouwelijke tradities zijn natuurlijke habitat heeft en 

richtinggevend kan zijn voor het werk van geestelijk verzorgers’.
23

 

 

Bekwaamheid 

Ik heb veel geleerd van een instructievideo over non-verbale communicatie en 

gedragsduiding.
24

 Dit in combinatie met een narratieve en hermeneutische werkwijze zal voor 

mij de basis zijn van mijn toekomstige werk als GV. Expliciet heb ik het volgende geleerd: 

Hermeneutische competentie – Ik  ben in staat tijdens een viering een boodschap (verhaal) te 

communiceren aan cliënten met een meervoudige beperking waarbij ik hun aandacht kan 

vasthouden, sturen en prikkelen. 

Rituele competentie – Ik ben in staat gebruik te maken van symbolen en rituelen bij het 

communiceren over levensbeschouwelijke onderwerpen. 

Communicatieve competentie – Ik ben in staat dicht bij mezelf te blijven tijdens onverwachte 

of moeilijke omstandigheden, zonder dat ik mijn doelen uit het oog verlies of de moed 

opgeef. Tijdens observaties ben ik in staat door de beperkingen van de cliënten heen te kijken, 

waarbij ik het eigene van de mens op waarde weet te schatten en hem of haar als persoon kan 

waarderen en dit ook kan duidelijk maken. Ik heb geleerd te letten op non-verbaal gedrag en 

ik ben ook in staat dit gedrag op genuanceerde wijze te duiden. Ik ben aan het leren om bij 

mezelf verbale taal en non-verbaal gedrag verder op elkaar af te stemmen. 

Verder heb ik tijdens deze stage de kracht van mijn eigen competenties als GV ontdekt en 

weet ik op welke terreinen mijn talenten liggen. Maar ook de grenzen van mijn kunnen heb ik 

beter leren kennen, waardoor ik ook beter weet (en kan formuleren) wat ik wel en wat ik niet 

wil.
25

 

 

Academisch –  Op cognitief niveau heb ik tijdens de afgelopen studiejaren veel geleerd van 

de theorie die we via colleges kregen aangeboden, met name in de vakken Geestelijke 

verzorging en crisis, Interreligieuze dialoog en Pastorale counseling. In het boek van  

                                                
23

 Walton 2006, blz. 36. 
24

 Zie portfolio H 4.2. Het leerproces – deel 2: Verslag van een video-analyse. 
25

 Zie portfolio H 8: Eindconclusie – metareflectie op de stage. 
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Ganzevoort en Visser, Zorg voor het verhaal
26

, vond ik de verbinding tussen eerdere studies 

journalistiek, literatuurwetenschap en de huidige opleiding theologie en geestelijke 

verzorging. Tijdens de stage had ik daar graag wat meer van in praktijk willen brengen en ik 

vind het jammer dat de doelgroep zich daar wat minder toe leende.  

Wat ik als plezierig en stimulerend heb ervaren was de academische opleiding van de GVs, 

waardoor ik vakinhoudelijk met hen heb kunnen praten, waarbij we dezelfde ‘taal’ spraken en 

konden putten uit overeenkomstige academische bronnen. Toen het onderwerp rituelen 

bijvoorbeeld tijdens een lunch ter sprake kwam, begon Bernard meteen te spreken over de 

drie door Menken-Bekius genoemde functies van rituelen die zij in haar werkmodel 

onderscheidt.
27

 Hij had deze kennis blijkbaar paraat en we zaten meteen op ‘één lijn’. In korte 

tijd kun je dan van iemand leren, ervaringen uitwisselen en verder groeien. Ik ervoer dat net 

zo met de andere collega’s en ook tijdens de studiedagen; alle GVs hebben een gedegen 

academische ondergrond, aangevuld met andere studies en meer persoonlijke ervaringen.  

Mijn eerdere ervaring binnen mijn eigen evangelische traditie is wat anders, omdat er 

indertijd soms met enige argwaan tegen ‘wereldse kennis en opleiding’ werd aangekeken: 

veel leiders in mijn omgeving hadden weinig theologische kennis of opleiding. Dan is het 

moeilijker om kennis door te geven, ervaringen uit te wisselen en samen te groeien. Ook is 

het niet gemakkelijk een collega of medeleider attent te maken op eventuele vergissingen, 

denkfouten of verkeerde conclusies, want je bent met zo’n, in hun ogen kritische, instelling 

eerder een buitenbeentje dan een gewaardeerd collega. Professionele intervisie en een 

kritische instelling zullen voor mij belangrijk blijven. 

 

Ambachtelijk –  Bij Bartiméus is het belangrijk om langdurige contacten met een cliënt te 

hebben, waarbij multidisciplinaire ervaring een groot voordeel kan zijn. Dit laatste heb ik 

ervaren in de manier waarop de  GVs Wija van der Kaaden en Annemieke Dekker werkzaam 

zijn: de eerste na een jarenlange ervaring als activiteitenbegeleidster en de tweede na 

werkervaring als muziekpedagoge. Toen op een zeker moment een woongroepbegeleidster bij 

de dienst PGV om advies aanklopte inzake de levensbeschouwelijke achtergrond van een 

oudere cliënt die last had van psychische problemen, maakten beide GVs gebruik van elkaars 

multidisciplinaire ervaring om haar een op maat gesneden, praktische benadering aan te 

reiken die inhaakte op de religieuze achtergrond van de cliënt.
28

 Van dit overleg, de 

harmonieuze samenwerking en het praktische advies heb ik veel geleerd, onder andere dat 

juiste diagnostiek en een multidisciplinaire benadering bij deze doelgroep belangrijk kunnen 

zijn. En verder… dat ikzelf zo weinig ‘bagage’ heb op het terrein van meervoudige 

gehandicapte cliënten dat het me duidelijk is dat ik óf bereid moet zijn nog heel veel 
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 Ganzevoort en Visser 2007. 
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 Menken-Bekius 2001, blz. 65. 
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 Zie portfolio H 4.1. Rituelen: therapie, methodiek of pastoraat. 
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(jarenlange!) ervaring op te doen, óf dat ik er de conclusie uit moet trekken dat ik zelf ook 

heel veel bagage heb en dat die uitstekend tot zijn recht zal komen, maar niet bij deze 

doelgroep. Door te zien waar ik me niet thuis voel en waar ik niet tot mijn recht kom, heb ik 

meer zicht gekregen op hoe het is om wél op de juiste plek te komen: dan kun je 

spelenderwijs met je mogelijkheden, inzichten en ervaringen omgaan. Ik ben sterker op het 

gebied van narratief-hermeneutisch pastoraat en ik zie ernaar uit om daarmee in de praktijk 

aan de slag te gaan. 

Verder vond ik het heel leuk om verhalen te vertellen en te ervaren dat ik echt contact kon 

krijgen met de cliënten. Ook al kwam er op de inhoud misschien minder reactie, toch was het 

leuk dat de vorm van het vertellen van een verhaal al zoveel blijdschap en belangstelling 

opwekte. 

Ten slotte: ik zou meer aandacht willen schenken aan 2
e
 lijns zorg. Er is een groot 

personeelsverloop onder de medewerkers bij Bartiméus. Via informele gesprekken
29

 kwam ik 

erachter dat er wellicht behoefte is aan meer pastorale of geestelijke verzorging. Terecht 

merkte Wija op dat de dienst PGV er alleen voor de zorgverleners is in relatie tot de pastorale 

nood die direct of indirect met de cliënten te maken heeft. Maar toch gaat mijn hart met name 

uit naar mensen die zich geroepen voelen in de zorgverlening te werken en zelf met 

problemen of blokkades worden geconfronteerd. Als je één van zulke mensen verder kunt 

helpen, dan help je indirect ook een aantal cliënten die van hen afhankelijk zijn. Ook tijdens 

introductiebijeenkomsten rond het thema rouwverwerking en verlies viel me op hoezeer 

persoonlijke verwerkingsprocessen van de zorgverlenenden gerelateerd kunnen zijn aan hun 

professionele handelen.
30

 Dit is een doelgroep waar mijn hart naar uitgaat. 

 

Spiritualiteit –  Ik heb ervaren dat ik me qua geloofsbeleving minder thuisvoel in de 

protestantse richting met de tamelijk formele structuren. Maar ook binnen de evangelische 

richting voel ik me niet overal op mijn plaats. Voorlopig heb ik wel gemerkt dat het met name 

klikt met mensen die een persoonlijk geloof hebben in de God en Vader van de Here Jezus 

Christus. Ik ben me ervan bewust dat ik voornamelijk zal groeien in mijn pastorale werk als ik 

me ‘aandachtig erin oefen om de aandacht op God gericht te houden’.
31

 Maar ook met 

andersgelovigen voel ik me, mede door de studie- en supervisie-ervaringen, meer op mijn 

gemak en ontspannen. Het samen zoeken, beleven, vragen stellen en antwoorden vergelijken 

ervaar ik als een verrijking van mijn persoonlijke ontwikkeling: vaak vind ik de vragen net zo 

interessant als de antwoorden, bovendien heb ik er minder moeite mee als bij sommige vragen 

niet meteen een antwoord te vinden is. Ik heb er de afgelopen vijf jaar enorm van genoten dat 

ik op een aantal geloofsvragen zelf een antwoord heb kunnen vinden; dat heeft me de rust, de 
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 Zie bijvoorbeeld portfolio H 4.1 Het leerproces – deel 1:  De eerste indrukken. 
30

 Zie portfolio H 5.5. Cursus rouw en verlies. 
31
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zekerheid en het vertrouwen gegeven om nieuwe vragen met geduld en enige relativering te 

benaderen: antwoorden zijn mooi meegenomen, maar ook de wegen ernaartoe vind ik 

avontuurlijk en uitdagend.  

 

Rol 

Begeleider –  Een groot deel van het pastorale werk vindt via vieringen plaats. Hoe ik de 

vieringen heb beleefd, heb ik uitvoerig beschreven in mijn leerprocessen.
32

 Ik vind het 

prachtig om te zien en te ervaren hoe deze vieringen door de GVs bij Bartiméus zijn 

ontwikkeld en hun uiteindelijke vorm hebben gekregen. Ze zijn prima afgestemd op de 

specifieke cliëntendoelgroep. Maar binnen een kant en klare uitgewerkte viering waarbij 

strakke vormen, tijdsverloop en (woord)herhalingen e.d belangrijk zijn en inhoudelijk alles 

tamelijk vast ligt, voel ik me zelf weinig uitgedaagd. Ik vind de rol van de pastor als 

begeleider binnen de sfeervieringen (voor bijvoorbeeld de groep doofblinde cliënten) meer 

gericht op het helper-zijn of het metgezel-zijn, dan op het getuige-zijn.
33

 Meer ruimte als 

begeleider ervaar ik bij de tweedelijnszorg naar de zorgverlenenden, bijvoorbeeld via de 

studiemiddag Ethiek of de informatiemiddag Omgaan met rouw op het DAC
34

. Ook via 

uitvaarten komt de rol van begeleider meer aan de orde, maar die heb ik in deze periode niet 

meegemaakt. 

 

Voorganger –  Tijdens de vieringen vervult de pastor de rol van voorganger. Ook tijdens de 

kapelvieringen op zondag gaan de GVs regelmatig voor, hierbij is sprake van een ambtelijke 

zending door een van de SOW-kerken in Driebergen. Ik signaleerde dat bij het 

voorgangerschap de (rituele) vorm zo belangrijk is voor de cliënten dat het mijns inziens ten 

koste van de inhoud kan gaan: de boodschap moet zo eenvoudig worden gebracht dat er snel 

sprake kan zijn van vervlakking. Dan bekruipt mij het gevoel dat er meer ‘therapeutisch’ dan 

spiritueel wordt voorgegaan. Desondanks heb ik geleerd dat een geestelijk verzorger in een 

ritueel altijd voorganger is en geen therapeut, want hij/zij is immers uit ‘op een diepere heling 

dan de genezing van een vastgelopen psychische problematiek. Hij is uit op een heling van de 

hele mens in al zijn aspecten, op heling van het zingevingsproces in al zijn dimensies.’
35

 

 

Vrijplaats –  Ik heb meer gebruik gemaakt van mijn mogelijkheid als stagiaire om spontane 

gesprekken aan te knopen dan vanuit de positie van vrijplaats. Bij Bartiméus ontwikkel je als 

pastor een ‘gezicht’ dat langzaamaan herkenbaar wordt. Die tijd was voor mij natuurlijk kort, 

maar als stagiaire heb je wel meteen een ‘gezicht’, dus daarvan maakte ik dankbaar gebruik. 
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De cliënten ervoeren dat als herkenbaar en veilig. Herkenbaarheid, hechting en afscheid 

nemen zijn tere begrippen. Zo maakte één van hen bij de mededeling dat een van de GVs 

binnenkort naar een andere locatie vertrekt me duidelijk dat het afscheid nemen van een 

vertrouwde pastor moeilijk is, maar van een stagiaire minder, omdat dit binnen de lijn van 

hun verwachting ligt.
36

 De langzaam groeiende opbouw van hun vertrouwen in mij ontroerde 

me.
37

 

 

Conditie 

De vraag om pastorale ‘producten’ wordt bij Bartiméus steeds meer op maat toegesneden. 

Hierbij vermindert het aanbodgerichte pakket. ‘De zorg- en dienstverlening van mensen met 

een verstandelijke handicap is voortdurend in beweging, op grond van veranderde inzichten 

en visies met betrekking tot mens en samenleving, kwaliteit van leven en goede 

zorgverlening. Mede beïnvloedt door maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De 

laatste jaren is het accent steeds meer komen te liggen op “burgerschap”, “zelfbeschikking” 

en “kwaliteit van bestaan”. Dit proces heeft ook invloed op de betekenis en functie van de 

geestelijke verzorging. Wat betreft de ondersteuning naar de cliënten toe betekent het in de 

praktijk een verschuiving van vaak aanbodgerichte naar vraag gestuurde activiteiten, van 

eerstelijns uitvoerend naar tweedelijns ondersteunend en van intra- naar transmuraal.’
38

 Bij de 

producten denk ik met name aan het verzorgen van uitvaarten, het inzegenen van huwelijken 

van zorgverlenenden, of het werken met het levensboek voor cliënten. Via dit laatste project 

worden problemen en individuele ‘vragen’ ook duidelijker, zodat daarbij weer producten op 

maat kunnen worden afgestemd. Naast ‘autonomie’ zou ik graag wat meer ruimte willen zien 

voor ‘theonomie’, ‘waarbij  God de onveranderlijke bron van alle morele wetten is’.
39
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 Zie portfolio H 4.2. Het leerproces – deel 2: Praktijk – observatie en duiding. 
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 Zie portfolio H 4.2. Het leerproces – deel 2: Verhalen en kleuren. 
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Opgedane inzichten ten aanzien van contingentie, crisis en zingeving 

‘Wanneer mensen getroffen worden door een onverwachte, toevallige, niet te voorziene 

gebeurtenis die de bodem onder hun bestaan wegslaat… kan er sprake zijn van gebrek aan 

mogelijkheden de onverwachte en toevallige situatie te interpreteren en er betekenis aan te 

geven.’
40

 Dit geldt met name voor ouders van mensen met een meervoudig gehandicapt kind 

die in hun leven worden geconfronteerd met situaties die levensvragen oproepen. ‘Van 

vandaag op morgen kunnen er gaten vallen in het levenspatroon dat ik mij eigen heb 

gemaakt… Hoe moet ik wat mij zomaar, toevallig overkomt en mijn verwachtingen 

doorkruist, mijn levenspatroon grondig in de war brengt, het hoofd bieden en hoe leer ik 

ermee om te gaan?’
41

 In al je reacties is het belangrijk jezelf serieus te nemen en op zoek te 

gaan naar het eigen betekenisverhaal, schrijft Piet  Brongers
42

. Dat gaat uit boven het zoeken 

naar standaardantwoorden die zo vaak binnen een kant en klaar pakket via een bepaalde 

levensbeschouwelijke traditie worden aangeboden. Brongers onderscheidt twee soorten 

geloofsvragen: de ene soort zijn vragen over de samenhang van het geloof als 

levensbeschouwing, maar de andere soort spreekt van vragen vanuit de ervaringen in het 

leven. Het zijn de contingente gebeurtenissen en crises die leiden tot persoonlijke 

geloofsvragen, tot individuele levensvragen die voortkomen uit wat iemand in het leven 

meemaakt ‘in het licht van de verwachtingen die hij heeft op grond van zijn geloof.’
43

 Vaak 

heeft men ten aanzien van God ook een bepaalde verwachting; deze verwachting blijkt niet te 

kloppen in tijden van crises en dan wordt vaak de ‘waarom-vraag’ gesteld. Dit kan op de 

volgende manier tot de ervaring leiden dat God ver weg is en de hemel van koper: ‘Als er iets 

gebeurt waarbij het verhaal van God haaks lijkt te staan op je gevoel en je moet steeds weer 

tegen jezelf zeggen dat het niet aan God ligt maar aan jezelf, heb je grote kans dat er op het 

laatst wat met je eigen gevoel gaat gebeuren. Dat het onderdrukt wordt en niet meer mee wil 

doen. Maar, als het gevoel niet meer werkt, kun je ook niets van God ervaren.’
44

 Zo kunnen 

mensen (tijdelijk) hun geloof kwijtraken. En dan, als het hele geloofsleven in het geding is, is 

het een heel proces om je geloof weer terug te krijgen. Daarbij is het belangrijk om ruimte te 

maken voor je gevoel, waarbij sprake kan zijn van de volgende fasen: schok – ontkenning – 

woede – op zoek naar de feiten: misschien is het niet zo erg – eigenlijke verwerking (verdriet, 

depressie, heroriëntatie van verwachtingen) – acceptatie (wankel evenwicht!).
45
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Veel ouders van gehandicapte kinderen maken een scala aan ervaringen door – op de vier 

niveaus van het zingevingsproces: cognitief, emotioneel, sociaal en spiritueel
46

 – alle 

gerelateerd aan het zoeken naar wat voor henzelf en voor hun kind het best is.  

Vaak komt hierbij ook de schuldvraag om de hoek kijken. Dat kan reële schuld zijn (verkeerd 

medicijngebruik tijdens de zwangerschap) of existentiële schuld (drager zijn van een erfelijk 

gen).
47

 Dit kan maken dat de ouders en andere familieleden uit schaamte sociaal in een 

isolement terechtkomen. Vooral in vroeger tijden toen religie en wekelijkse kerkgang een 

grotere rol speelden, schaamden mensen zich soms hevig voor hun kind en voor de ‘straf’ die 

ze daarmee dachten van God te ontvangen. Vaak was de levensverwachting van een kind 

gering en werd snel besloten het kind maar naar een inrichting te brengen waar het tot de 

dood verzorgd kon worden. Soms was dit een definitieve daad en kwam de familie nooit meer 

op bezoek. Het kind werd ‘doodgezwegen’ en vaak wist de omgeving er niet van. Maar ten 

gevolge van de moderne medische inzichten leefde een aantal kinderen veel langer dan 

verwacht, sommigen zijn nu al van middelbare leeftijd. Bij Bartiméus heb ik het verhaal 

gehoord van sommige oudere bewoners die geen contact met hun familie hebben
48

. Dit 

maakte veel indruk op mij omdat het zo onmenselijk leek. Pas toen ik erover had nagedacht 

en dit verhaal in de context van de (ouderwetse) opvoeding en religieuze beleving had kunnen 

plaatsen, kon ik het vatten en er begrip voor opbrengen. Dit heeft me geleerd voorzichtig te 

zijn met oordelen. 

Andere ouders hebben geleerd op een ándere wijze met hun gehandicapte kinderen om te 

gaan. Maar uiteindelijk kunnen zij, in al hun goede bedoelingen, zo door hun zorgen in beslag 

worden genomen dat hen ontgaat dat ook hun kind een eigen individu is met een eigen 

belevingswereld: ‘De eigenheid van het kind wordt dan gelijkgesteld aan het beeld dat jij hebt 

van je kind en de manier waarop het kind een plaats heef in jouw belevingswereld’.
49

 Ze 

moeten dan leren groeien van praten óver hun kind naar praten mét hun kind. Het kind is 

immers een persoon en geen voorwerp van zorg.  

Het kan een heel proces zijn om een meervoudig gehandicapt kind uit huis te laten gaan. 

Soms is de noodzaak duidelijk aanwezig (de ouders overlijden of kunnen de zorg niet langer 

aan), soms is er sprake van groei en wordt langzaam aan duidelijk dat het kind een meer 

professionele omgeving nodig heeft.  

Enerzijds kan de geestelijke verzorging ook naar de ouders toe begeleiding en/of 

hulpverlening bieden. Dat laatste kan zowel ambtshalve als professioneel
50

 gebeuren. 

Anderzijds kan de geestelijke verzorging binnen zorginstellingen goede zorg bieden aan 
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 Loenen, Guus van, ‘Wat? Voor wie? Wanneer? Waarom: Een beschrijving van het product 
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(meervoudig) gehandicapte mensen. Ook dit heb ik op Bartiméus geleerd, bijvoorbeeld door 

over het verhaal van Freek
51

 na te denken, die thuis te weinig ‘prikkels’ ontving en daardoor 

slechter af was dan binnen de zorginstelling. Ik betrapte mijzelf hierbij op het vooroordeel dat 

kinderen thuis veel beter af zijn dan in een ‘inrichting’. Ook die visie heb ik moeten bijstellen. 

Het maken van een levensboek kan behulpzaam als schakel tussen de thuissituatie en de 

zorginstelling. De manier waarop men bij mensen met een meervoudige handicap met 

levensbeschouwelijke diagnostiek omgaat, verschilt behoorlijk van andere werkvelden. De 

cliënten zijn in zingevingsopzicht van anderen afhankelijk.  Hierbij is het noodzakelijk om 

diagnostiek zodanig te vertalen dat ‘het voor directe zorgondersteuners begrijpelijk en 

hanteerbaar wordt’.
52

 In de praktijk is het soms moeilijk om erachter te komen wat de ‘vraag’ 

van de cliënt zelf is. De laatste jaren wordt er steeds vaker en intensiever met levensverhalen 

gewerkt om de zingevingsvragen te signaleren en te vertalen.  

 

 

Persoonlijke visie ten aanzien van inclusie 

Bij Bartiméus moet een deel van de cliënten ‘weg’ uit de instelling. ‘Als natuurlijke 

consequentie van kernbegrippen als “normalisatie” en “integratie” wordt de bewoner van de 

instelling voortaan beschouwd en benaderd als “burger van de samenleving”, met dezelfde 

rechten en plichten als alle anderen.’
53

 Zij moeten zich gaan gedragen als volwaardige 

medeburgers die zoveel mogelijk zelf vorm gaan geven aan hun leven. Een aantal van de 

bewoners kan dit aan en voor ongeveer 280 bewoners zal er ruimte binnen de instelling 

beschikbaar blijven. Maar 50 cliënten zullen móeten vertrekken, terwijl zij in verband met 

hun complexe beperkingen dat niet kúnnen. Dit is voorlopig een groot probleem waar nog 

geen oplossing voor is gevonden en waar men intern mee bezig is.  

Er zijn nog meer problemen ten aanzien van de transmuralisering. Deze hebben te maken met 

de beeldvorming binnen de samenleving met betrekking tot mensen met een verstandelijke 

handicap en met de complexiteit van de samenleving, waarbij de 

deïnstitutionaliseringsgedachte om een verandering van houding en gedrag vraagt. Hierbij 

blijkt dat het ‘gewone’ leven in de praktijk voor de cliënten niet altijd zo heilzaam is: de 

zwakke burgers van de samenleving blijken ook bij inclusiebenaderingen niet vanzelf sterk en 

meer autonoom te worden (eerst bepaalde de zorginstelling wat ‘goed’ voor hen was, nu 

bepaalt de maatschappij dit) en het leven buiten de instelling is buitengewoon complex: 

cliënten hebben om ‘gewoon’ te kunnen functioneren veel behoefte aan structurering, 

herkenning en vaste patronen en hebben moeite met veranderingen (zoals een verhuizing, 
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afwijkende dagritmen en manieren van doen van mensen zonder handicap, het immer 

wisselende gedrag van de grotere samenleving). De overheid kan het wel wenselijk achten dat 

gehandicapten integreren, maar de werkelijkheid laat zien dat integratie eerder een ideaal is 

dan een haalbare werkelijkheid. 

Wat betreft de pastorale of de geestelijke zorg worden meervoudig gehandicapte cliënten 

vaak afhankelijk van zorg die minder vanuit zorginstellingen en meer vanuit bestaande 

geloofsgemeenschappen en zingevingsnetwerken worden aangeboden. Daarbij is het een 

probleem dat buiten de instelling niet probleemgeoriënteerd en vanuit professionele 

organisaties wordt gewerkt, maar vanuit vrijwilligersorganisaties die gemeenschapsstichtend 

bezigzijn, vaak zonder subsidies, overheidsplanning, -financiering en -controle. Dit kan 

gepaard gaan met een verschraling van de geestelijke verzorging.  

Vaak wordt dit opgevangen doordat geestelijk verzorgers verbindingen gaan leggen met 

lokale geloofsgemeenschappen en zingevingsnetwerken, waarbij ze de van overheidswege 

afgedwongen inclusie zoveel mogelijk ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is het project 

Samen geloven, gewoon doen van PhiladelphiaSupport, een belangenvereniging voor mensen 

met een beperking en hun netwerk, waarin men bruggen wil slaan tussen de samenleving als 

geheel en mensen met een (verstandelijke) beperking in het bijzonder.
54

 ‘Uiteindelijk kan er 

alleen maar wat goeds gebeuren als er aandacht is voor de mens zelf met zijn vragen en met 

zijn mogelijkheden, voor de persoon achter de vraag en voor zijn levensverhaal. Die aandacht 

zal het ijkpunt moeten zijn voor begeleiding en zorgverlening.’
55

  

Het project van integratie is slechts ten dele gelukt en herbezinning erop is hard nodig is, stelt 

Herman Meininger in zijn inaugurele rede als bijzonder hoogleraar aan de VU.
 56

 Hij beveelt 

een narratieve insteek aan om meer succes te boeken: ‘Sociale integratie als interpersoonlijk 

proces ontvouwt zich daar waar verhalen van mensen verteld en gehoord worden.’
57

 In zo’n 

context wordt het gesprek met ‘de vreemde ander’ geopend en krijgen mensen oog en oor 

voor elkaars persoon en voor elkaars normen en waarden. ‘Verhalen verbinden doordat 

vertellen behalve een sociale ook een morele praktijk is. […] In het verbindende vertellen 

wordt het vreemde niet ontkend of terzijde geschoven, maar tegemoet getreden in het gesprek 

van mensen met zichzelf en met anderen. […] Het negeren of onderschatten van verhalen van 

mensen met een verstandelijke handicap, maar ook de onmacht of de onwil om die verhalen 

te beluisteren, is een ernstige belemmering voor elk uitzicht op vernieuwing van ingeslepen 

conventies en voorstellingen.’
58
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55

 Brongers, P., ‘Route naar mondigheid – over zelfbeschikking, mondigheid en afhankelijkheid’, in: 

Doolaard 2006, blz. 607. 
56

 Meininger 2007, blz. 6. 
57

 Idem, blz. 14. 
58

 Idem, blz.17-22.  



 21 

Een mens is niet alleen het verhaal dat hij of zij zélf vertelt/kenbaar maakt. Ieder mens oefent 

eveneens invloed uit op het verhaal van anderen om hem/haar heen en iedereen bestaat ook 

voor een gedeelte uit de verhalen die anderen over hem/haar vertellen. Zelfs als een mens 

vanwege complexe beperkingen minder goed in staat is het eigen verhaal (verbaal) te 

vertellen, dan nog maakt hij/zij deel uit van de verhalen die anderen (over hem/haar) vertellen 

en tegelijk beïnvloedt hij/zij de levensverhalen van de ander. Inclusie kan op veel lagen de 

kwaliteit van ieders levensverhaal bevorderen. 

Tijdens mijn stage heb ik ervaren hoe verrijkend het kan zijn om mensen met een 

meervoudige handicap te leren kennen. Enerzijds kan dit tot overweldigende hoeveelheden 

indrukken, gevoelens en ervaringen leiden, anderzijds kunnen je ogen als ‘normaal mens’ 

open gaan voor diepe lagen in het menszijn die zich eerder net aan je waarneming onttrokken. 

Door te gaan schrijven en mijn kennismaking met ‘de vreemde anderen’ in verhaalvorm te 

beschrijven, ontdekte ik drie prachtige kenmerken van de bewoners/cliënten die bij mij een 

eye-openende uitwerking hadden
59

: 

- De ontwapenende manier van doen, waarbij psychologische 

verdedigingsmechanismen van anderen in hun omgeving als vanzelf wegvallen. 

- Het ontbreken van haast en de relaxte manier van omgaan met tijd (geen drukke 

agenda). 

- Het zijn van de mensen temidden van hun eenvoud waarbij meer ruimte is voor het 

gewone zelf met alle aardigheden en onaardigheden. 

 

Wie open staat voor verhalen kan daarmee ruimte scheppen om een ‘vreemde ander’ van 

nabij te leren kennen. Dat is niet alleen leerzaam, maar ook leuk en verbindend.  
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Conclusie 

Mijn stage bij zorginstelling Bartiméus werd gekenmerkt door teleurstelling en groei.
60

 Ik 

hervond na een enerverende start mijn rust en mijn innerlijke evenwicht door creatief te gaan 

schrijven, waarbij ik gebruik maakte van een narratieve context als kader voor mijn 

leerervaringen. Dit bracht mij in flow – een toestand van optimale ervaring
61

 –  waarbij ik 

teleurstellingen verwerkte, me open stelde voor groei en verbondenheid ging ervaren.  

Tijdens het werken aan het eindverslag ervoer ik hoe veel lijnen van mijn eigen 

levensverhaal, twee academische studies, eerdere werkervaringen en ten slotte nog als finale 

de stage-ervaringen bij elkaar kwamen, elkaar versterkten en tot een duidelijke synthese 

leidden: het plan voor een eigen model van pastorale zorg/geestelijke verzorging. Het is voor 

mij in mijn werk als pastor/geestelijk verzorger belangrijk om literatuur (hermeneutiek en 

narrativiteit), theologie en geestelijke verzorging met elkaar te blijven combineren en daarbij 

een combinatie te maken van pastorale zorg en psychotherapie. Daarmee blijf ik dicht bij 

mezelf, mijn talenten en mijn mogelijkheden. Dit wil ik uitbouwen naar de praktijk. (Zie H5). 

Daarbij zal ik ook gebruik maken van levensbeschouwelijke diagnostiek, zoals bijvoorbeeld 

het ‘7 bij 7 model van Fitchett’
62

 en hermeneutisch-diagnostische modellen
63

 voor geestelijke 

verzorging. Van de ervaring van flow wil ik zowel expliciet als impliciet gebruik maken om 

anderen te helpen hun blokkades en stagnaties in hun zingevingsproces te overwinnen en hun 

omgaan met levensvragen te ondersteunen ‘to get the person back on the road of his or her 

own journey toward God’.
64

  

In de toekomst hoop ik als pastor en/of geestelijk verzorger narratief/hermeneutisch te kunnen 

werken: 

 

‘…for, you see, the primary function a hermeneutical interpretation should serve is to 

open a way ahead’.
65

  

 

Dit geeft mij veel plezier en ik hoop en verwacht dat het ook bij anderen veel plezier zal 

genereren en stromen van flow zal vrijzetten.  
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Theoretische reflectie – cliënt en ambtelijkheid 

 

Inleiding 

In het kader van een door de UU te verrichten onderzoek naar hoe cliënten het ambt van 

pastor/geestelijk verzorger ervaren, houden de eindejaarsstudenten van de MA opleiding 

Theologie en geestelijke verzorging zich tijdens de theoretische reflectie van hun 

studieverslag bezig met een voorfase van een onderzoeksopzet. Dat betekent dat de 

verschillende facetten van het thema worden bekeken en dat elke student daarin een eigen 

positie bepaalt vanwaaruit enig vooronderzoek wordt gedaan. 

 

Het ambt in relatie tot meervoudig gehandicapte cliënten 

Vanuit mijn stageplaats bij Bartiméus in Doorn tussen meervoudig gehandicapte cliënten ben 

ik geïnteresseerd in het volgende facet: welke aspecten van het ambt kunnen non-verbaal 

worden gecommuniceerd? En hoe verhouden deze aspecten zich tot een onderzoek naar de 

waarde die cliënten hechten aan ambtelijkheid?  

De volgende aandachtspunten vragen echter eerst een nadere verkenning: 

- Wat betekent het om meervoudig gehandicapt te zijn?  

- Hoe communiceer je het geloof aan meervoudig gehandicapte cliënten?  

- Wat is het ambt? 

- Wat is de meerwaarde van een ‘ambt’ voor deze cliënten? 

 

Wat betekent het om meervoudig gehandicapt te zijn?  

Er is sprake van een meervoudige beperking als bij iemand twee of meer functiestoornissen 

aanwezig zijn die ‘dermate ernstig zijn, dat zij ieder op zich al zouden leiden tot een 

gehandicapt bestaan’, of ‘wanneer het merendeel van de geboden opvoeding/hulp die bij de 

ene beperking is bedacht in die vorm niet bruikbaar is als gevolg van een of meerdere andere 

beperkingen’.
66

 Voor de cliënten bij Bartiméus in Doorn is sprake van 

blindheid/slechtziendheid, een ernstige verstandelijke beperking en daarnaast ook motorische 

of auditieve beperkingen. Deze beïnvloeden elkaar negatief, waarbij de compensatie van de 

ene beperking de andere in de weg staat. ‘Iemand met een visuele beperking compenseert veel 

met zijn geheugen. Om te kunnen ordenen en begrijpen wat er te horen, te ruiken of proeven 

valt wordt een groot appèl gedaan op de verstandelijke vermogens. De informatie moet 

ongezien verwerkt en onthouden worden. Iemand met een verstandelijke beperking 

compenseert zijn gebrek aan begrip van de complexe werkelijkheid veelal met zijn ogen. Als 

je behept bent met beide stoornissen is de mogelijkheid van compensatie voor een groot deel 
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afwezig.’
67

 De cliënten in Doorn hebben veel zorg/ondersteuning nodig; hun gemiddelde 

mentale bevattingsniveau is te vergelijken met dat van een kind van circa 2-3 jaar. 

 

Hoe communiceer je het geloof aan meervoudig gehandicapte cliënten? 

Bij Bartiméus wordt een groot deel van de geestelijke verzorging ingevuld als pastoraat en 

daarbij voelen pastor en pastoranten zich veelal met de christelijke (protestantse) traditie 

verbonden. Om met de cliënten te kunnen communiceren is het belangrijk zich in hun 

belevingswereld te kunnen inleven en kennis te hebben van hun manier van ervaren en 

ordenen. In haar scriptie Geloven ervaren: een belevenis heeft pastor en geestelijk verzorger 

Van der Kaaden een praktisch theologisch onderzoek gedaan naar de bemiddeling van 

christelijk geloven aan mensen met een ernstige meervoudige beperking
68

. Wat betreft 

ervaren vermeldt zij het volgende: ‘Menselijke mogelijkheden tot communicatie beginnen bij 

het waarnemen van zintuiglijke prikkels. Als deze waarnemingen worden geordend tot 

zinvolle informatie krijgen zij betekenis. Zij worden dan tot een ervaring.’
69

  

Bij Bartiméus vindt de pastorale zorg en de geloofsbemiddeling grotendeels via vieringen 

plaats: ‘Binnen een viering is in rituelen en symbolen, in liederen en muziek en in ervaarbare 

verhalen ruimte om in contact te komen met een diepere laag waarin je bemind bent, waarin 

je mag ervaren dat je schepsel van God bent. De vaste onderdelen van de viering bieden 

duidelijkheid, structuur en veiligheid.’
70

 

Bij de meest ernstige gehandicapten komt de nadruk op (sfeer)vieringen waarbij men op 

verschillende manieren liefde communiceert en een warme sfeer centraal stelt.  

 

Het ambt 

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal definieert het ambt als een ‘geestelijke 

bediening, officium, dienst of taak waartoe de drager geroepen en bevoegd is’. Wie een ambt 

bekleedt weet zich gezonden door een levensbeschouwelijk genootschap. In de christelijke 

traditie representeert deze ‘ambtenaar’ (dominee/pastoor/voorganger, oudste/ouderling, 

diaken) de God en Vader van de Here Jezus  Christus. Het ambt is een ‘representatie van wat 

ons overstijgt, als dienstverlening, als  schakelstation’
71

 en wordt via een kerk(genootschap) 

of een christelijke gemeenschap aan iemand opgelegd die men hiertoe geschikt acht. Een 

pastor die het geloof bemiddelt aan mensen met een meervoudige handicap, zal dit doen 

vanuit de wetenschap dat hij/zij een bemiddelende functie heeft tussen God en de ander. 
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Een christelijke pastor beleeft zichzelf in relatie tot God: het gaat bij hem/haar niet ‘om een of 

andere mening of opvatting dat “God bestaat”… Bij God gaat het echter om een duidelijk 

vaste oriëntatiepunt in het leven’.
72

 Dit laatste gegeven kan belangrijk zijn voor een 

onderzoek naar de beleving van het ambt. 

 

De meerwaarde van het ‘ambt’ voor de cliënten 

Wat blijft er van de geloofsbemiddeling over als het verbale deel van de communicatie 

grotendeels wegvalt? Mensen kunnen dan weinig hoop putten uit een cognitieve 

geloofsoverdracht, bijvoorbeeld via opbouwende woorden, troostvolle meditaties, 

inzichtgevende gedachten. Ook mooie toekomstperspectieven van een eeuwig leven in de 

hemel zijn in feite abstracte begrippen die je slechts verbaal kunt communiceren. Hoe kan een 

pastor non-verbaal God bemiddelen? En hoe kunnen cliënten non-verbaal hun mening ten 

aanzien van het ambt kenbaar maken? 

 

De drie geestelijk verzorgers bij Bartiméus zijn door een protestantse kerk gezonden. Zij 

beleven hun pastor-zijn binnen de protestantse traditie en communiceren binnen de vieringen 

het christelijke geloof. Van der Kaaden heeft in haar scriptie de resultaten van de opzet en 

uitvoering van een onderzoek opgenomen naar wat waar te nemen valt aan mensen met 

ernstige meervoudige beperkingen die deelnemen aan vieringen. Kort samengevat wordt 

gesproken over de meerwaarde van een viering die zich laat vangen onder de noemer: 

overstijgend. Ook uit eigen waarneming en interviews werd me duidelijk dat men tijdens de 

vieringen inderdaad iets ‘overstijgends’ ervaart. Dit werd door therapeutische zorgverleners 

bijvoorbeeld als volgt verwoord: ‘Als de (kapel)vieringen er níet meer zouden zijn, dan zou er 

een heleboel wegvallen.’ Op mijn vraag wát er dan precies zou wegvallen, bleef men tamelijk 

vaag, waarbij het me wel duidelijk werd dat het ‘overstijgende’ te maken heeft met God en 

het geloof. En ook met geborgenheid, met werkelijk gezien worden en met het in relatie 

kunnen en mogen staan  met elkaar en met God.
73

 

De vanzelfsprekendheid van de protestants christelijke identiteit van Bartiméus bleek in de 

loop der jaren te vervagen. Tegenwoordig is er sprake van een algemeen christelijke 

benadering, waarbij binnen het pastoraat ‘zo goed mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het 

specifieke geloofsgoed van de ander’ en bij de geestelijke verzorging geldt de ‘al dan niet 

godsdienstige traditie van de ander als het kader waarbinnen de hulp geboden wordt.’
74
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Crisis in het ambt 

Bartiméus is een zorginstelling, een organisatie. Het is geen kerk. Het is een organisatie die, 

zoals vele andere, te maken heeft met een verschuiving van het aanbodgerichte pakket van 

zorg vanuit een specifiek protestantse traditie naar de vraag vanuit de cliënt naar (christelijke) 

zingeving en op maat toegesneden pastorale ‘producten’ zoals uitvaartdiensten en 

huwelijksinzegeningen.
75

 Ook in het algemeen valt er de laatste jaren een verschuiving waar 

te nemen in godsdienstige interesse van ‘kerkelijke betrokkenheid naar een meer individuele 

vormgeving van het spirituele leven’
76

. Veel organisaties vragen zich af waar het woord 

‘christelijk’ of ‘protestants’ eigenlijk nog voor staat als de vanzelfsprekende band met ‘de’ 

kerk een kwestie blijkt van individuele keuze en organisatorische functionarissen weinig 

waarde lijken te hechten aan kerkelijke betrokkenheid.
77

 Ook geestelijk verzorgers zelf 

hebben soms een ‘negatieve houding tegenover het instituut dat hen zendt.’
78

 De christelijke 

identiteit is langzaam aan onder druk komen te staan en de begrippen geloof en zingeving zijn 

vaak niet duidelijk meer van elkaar te onderscheiden. Dit onderscheid is echter wél belangrijk 

voor wie wil onderzoeken hoe het ‘ambt’ non-verbaal kan worden gecommuniceerd, met 

name binnen christelijke tradities.  

Wat maakt levensovertuiging nog uit, stellen mensen als Hans Reinders de vraag, als er in de 

praktijk geen verschil te merken is met andere levensovertuigingen? Vanuit zijn eigen 

protestantse traditie doet hij de aanbeveling om duidelijk uit te durven komen voor de eigen 

geloofsovertuiging: ‘Voor de christelijke geestelijke verzorging betekent dat gezonden zijn in 

het licht van het evangelie van Jezus Christus.’
79

 En hij voegt eraan toe dat het belangrijk is 

om te ‘zijn wie je bent’ als je je ervan bewust bent dat je een christelijke traditie te 

vertegenwoordigen hebt. 

 

Welke aspecten van het ambt kunnen non-verbaal worden gecommuniceerd? 

Er is een aantal aspecten van het ambt dat uitstekend non-verbaal kan worden 

gecommuniceerd. Bij de bespreking hiervan wil ik uitgaan van de naam die de organisatie 

draagt waar ik mijn stage heb gelopen: Bartiméus. En ik wil me daarbij beperken tot een 

zienswijze vanuit mijn eigen protestants-evangelische traditie, waar het geloof in een 

persoonlijke God de basis is en waar de verhalen in de bijbel vaak ten voorbeeld worden 

genomen voor Gods handelen in het hier en nu. Dat is een intrigerend uitgangspunt dat op 

zich zelf al uitdagend is en uitnodigt tot verdere verkenning van het onderwerp, tot nader 

onderzoek en tot uitgebreide discussie. Daarover straks meer. 
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Tijdens mijn stage kwamen er twee zorgverlenende opvattingen bij mij samen die mij beiden 

behoorlijk raakten en waarbij ik mij afvroeg hoe ze in de praktijk zijn te combineren. De ene 

opvatting is die van de menslievende zorgverlening aan de meervoudig gehandicapte mens op 

basis van respectvolle omgang en gelijkwaardigheid, zoals ik die via studie en stage heb leren 

toepassen en zoals ik die ook binnen de literatuur heb leren kennen.
80

 Deze opvatting kan 

bijvoorbeeld ook gericht zijn op het opbouwen van vriendschap om zodoende via de ‘meest 

kostbare vorm van aanvaarding’, zoals Hans Reinders dat stelt in een interview met Thijs 

Tromp
81

, de ander te aanvaarden omwille van hem/haarzelf. 

De tweede opvatting is die van gebedsgenezing, een onderwerp dat mij vanuit mijn 

levensbeschouwelijke achtergrond en mijn jarenlange verkenning van het onderwerp nogal 

boeit. Ik heb bijvoorbeeld een studie gemaakt van het volledige oeuvre van Leanne Payne met 

haar visie voor (innerlijke) genezing.
82

 In haar onderwijs leert ze studenten biddend te 

luisteren naar God en open te staan voor zijn leiding in hun leven, waarbij het resultaat vaak 

sprake is dat er genezing wordt ervaren van lichamelijke, geestelijke of emotionele wonden. 

Door me in te leven in de naam van mijn stagebiedende organisatie, Bartiméus, dienden beide 

opvattingen zich tijdens mijn stage tegelijk aan. De manier waarop de zorginstelling met haar 

pastorale benadering omgaat heb ik hierboven al enigszins uiteengezet. De manier van 

gebedsgenezing (goddelijke genezing) zal ik hieronder toelichten aan de hand van het 

bijbelverhaal waaraan de zorginstelling haar naam ontleent: 

 

En toen Hij [Jezus] met zijn discipelen en een talrijke schare uit Jericho vertrok, zat 

de zoon van Timeüs, Bartimeüs, een blinde bedelaar, aan de weg. En toen hij hoorde, 

dat het Jezus van Nazaret was, begon hij te roepen en te zeggen: Zoon van David, 

Jezus, heb medelijden met mij! En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Doch 

hij riep des te meer: Zoon van David, heb medelijden met mij! En Jezus stond stil en 

zeide: Roept hem. En zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Houd moed, sta op, Hij 

roept u. Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus 

antwoordde en zeide tot hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? De blinde zeide tot 

Hem: Rabboeni, dat ik ziende worde! En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof 

heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg.
83

 

 

Voor mij is bovenstaand verhaal een illustratie van een non-verbale manier waarop God zijn 

liefde aan de mens communiceert. Dit spreekt me aan. Ik ben nuchter genoeg om te kunnen 

constateren dat ik als christelijke pastor niet zo maar even dit voorbeeld kan herhalen, maar 

desondanks is dit verhaal voor mij wel het ultieme voorbeeld van optimale zorg door een 

pastor. In Jezus Christus herken ik een pastor die zowel verbaal, op narratief-hermeneutische 

wijze, met prachtige verhalen en vergelijkingen pastorale zorg verleende, als iemand die 
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uitblonk in non-verbale communicatie van een ongekende kracht en impact, via wonderen en 

tekenen.  

De evangelische traditie gaat ervan uit dat God nog steeds werkt, ook in het hier en nu
84

, 

bijvoorbeeld door pastors en gebedsgenezers heen. Dit ideale voorbeeld waarbij Jezus als 

pastor op non-verbale wijze de liefde en kracht van God aan de zorgvrager mededeelt, kon ik 

tijdens mijn stage minder goed verenigen met de benadering van eerstgenoemde 

menslievende geestelijke verzorging in de vorm van vieringen en/of inclusieprojecten, 

waarbij de gehandicapte medemens wel liefdevolle ‘sfeer’ krijgt aangeboden, maar er minder 

ruimte wordt geboden voor een ontmoeting met de liefdevolle genezende kracht van Jezus 

Christus. Ik ben tijdens evangelische vieringen gewend dat er ruimte wordt geboden om 

bijvoorbeeld voor zorgvragers te bidden, waarbij mensen worden gezegend. Ook zijn er 

diensten waar voor genezing van ziekten of aandoeningen wordt gebeden.  

Tijdens een viering voor ‘hoog-niveau’ gehandicapten (met mogelijkheden voor verbale 

communicatie), waarbij ik als stagiaire aanwezig was, kwam het werk van de gebedsgenezer 

Jan Zijlstra ter sprake. De pastor merkte hierover op dat Zijlstra eerder een baas-koning was 

dan een knecht-koning omdat hij met zijn werk nogal eens de aandacht van de media weet te 

trekken. De cliënten reageerden met instemmende geluiden dat christenen er niet zijn om zélf 

als een soort baas in de publieke aandacht te komen, maar om als dienaar van het evangelie 

beschikbaar te zijn. Aan het gevoelige aspect van genezing werd daarbij impliciet voorbij 

gegaan.  

Goddelijke genezing is een uitdagend onderwerp en ook gevoelig, daar is ook iemand als Jan 

Zijlstra zich van bewust: ‘Mensen willen van God ontvangen, maar niets ligt zo gevoelig als 

het gebed om genezing, want wij willen allen gezond worden.’
85

 Ook volgens mij wil iedereen 

het liefste gezond zijn, ‘heel’ zijn. Maar is dat eigenlijk wel zo? Wil iedereen wel gezond 

worden? En impliceert gezond-willen-worden niet voorafgaand dat je je ervan bewust bent 

dat je ‘ziek’ bent? Tijdens mijn stage kreeg ik te horen dat ik niet zonder meer mag stellen dat 

meervoudig gehandicapte cliënten ‘ziek’ zijn, omdat dat een vooringenomen standpunt van 

mij zou zijn. Wie ben ik om te bepalen dat een ander ‘ziek’ is, werd mij voorgehouden. 

Misschien is de (zieke) ander gewoon anders. Opvattingen zoals deze brachten mij innerlijk 

in verwarring. Ook vond ik ze in tegenspraak met bijvoorbeeld de hartekreet van een 

slechtziende cliënt tijdens een verhaal van mij over kleuren en mijn aanwijzen van een 

felgekleurde trui bij een der bewoners: ‘O, dat kan ik zién! … En straks, in de hemel, kan ik 

weer helemaal goed zien!’  

Terwijl ik aan dit verslag werkte, dacht ik: En als de ‘zieke’ nu een levensles te leren krijgt in 

een eigen proces waar ik niets mee te maken heb (wat mogelijk slechts God en de ander 
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aangaat), hoe denk ik daar dan over? Is er bij die tweede benadering ook ruimte voor 

contingentie. Zijlstra heeft die ruimte wel: ‘Er was in de campagne een jonge vrouw, nog zo 

jong, blindgeboren, en zij werd niet genezen. Het deed mij verschrikkelijk veel verdriet.’
86

 Hij 

besluit zijn boek met de wijze raad om niemand te veroordelen, de ‘zieke’ niet, de gezonde 

niet, de gebedsgenezers niet. 

 

Hoe verhouden deze aspecten zich tot een onderzoek naar de waarde die cliënten 

hechten aan ambtelijkheid? 

Er ligt nog heel wat ruimte te verkennen tussen een viering met een ‘overstijgend’ karakter en 

de ervaring van goddelijke genezing. De twee verschillende opvattingen hebben enerzijds te 

maken met de psychohygiënische functie van een ritueel (structureert en ordent het bestaan in 

tijd en ruimte, markeert en begeleidt kleine en grote overgangen en ook diep ingrijpende 

veranderingen in de levensloop) en de sociale functie (verbonden met de betekenis voor een 

gemeenschap of groep als geheel, waarbij de identiteit van de groep wordt uitgedrukt en een 

gevoel van saamhorigheid ontstaat) en anderzijds met de noëtische functie, waarbij de 

aandacht van het individu boven zichzelf wordt uitgetild richting God.
87

 Via deze 

functiedriehoek van rituelen blijken de beide opvattingen elkaar te kunnen aanvullen.  

 

Als ik een onderzoek zou doen naar de waardering van cliënten voor het ambt, dan zou ik het 

aspect van goddelijke genezing willen onderzoeken, omdat ik dit een van de meest duidelijke 

manieren vind waarop het ‘ambt’ non-verbaal door een pastor kan worden gecommuniceerd. 

Door in gebed voorbede te doen en te bidden om genezing zou een cliënt veel van Gods 

liefdevolle genezende kracht kunnen ervaren. Zelfs al zou zo’n pastoraal doel, genezing, niet 

worden bereikt, dan nog lijkt mij dat via een weg naar zo’n doel toe heel wat non-verbale 

aspecten kunnen worden gecommuniceerd die méér dan een ‘overstijgend’ karakter hebben. 

Het begin van zo’n weg zou kunnen bestaan uit het doen van onderzoek naar gebedsgenezing. 

Dat gebedsgenezing ook in het hier en nu geen uitzondering is, blijkt bijvoorbeeld uit het 

volgende verhaal van David de Vos
88

, dat ik net deze week onder ogen kreeg:  

 

‘Ik kom uit een christelijk gezin en heb al sinds mijn kindertijd het verlangen om de 

Heer met mijn hele hart te dienen. […] Iemand die mij geïnspireerd heeft is Tommy 

O’Dell, kleinzoon van T.L. Osborn
89

… Hij nam me mee naar een campagne in Togo 

om van hem te leren. Hij deed heel vrijmoedig over al de blinden en de doven en 

doofstommen en de lammen die allemaal zouden gaan genezen. Dat vertelde hij op 

                                                
86

 Zijlstra 2002, blz. 260. 
87

 Zie Menken-Bekius 2001, blz. 65. 
88

 David de Vos houdt vanuit zijn organisatie Go and Tell regelmatig City Impacts door heel 

Nederland. 
89

 T.L. Osborn werd in de jaren ’50 bekend als een internationaal gebedsprediker. De Osborn-

campagnes vormden een belangrijke stimulans voor de Nederlandse pinksterbeweging. Er werd 

melding gemaakt van een groot aantal genezingen. 



 30 

TV en op de radio en op de posters. Ik zat met kromme tenen te kijken in de studio en 

dacht: hoe kan hij dat nu zo geloven, kan dat dan ook allemaal echt gebeuren? […] 

We begonnen de mensen te vertellen over Jezus en dat Hij dezelfde was en God deed 

heel bijzondere wonderen, ook bij ons. We hebben inmiddels ook in onze eigen 

campagnes meegemaakt dat de blinden zien en de doven horen, de kreupelen lopen, 

iemand van verlamdheid genezen, je kunt het zo gek niet opnoemen…. Dan ga je de 

Bijbelwonderen meemaken. […] Zo ook die keer in Ghana toen een hele dovenschool 

opgedoekt kon worden omdat iedereen genezen was.’ 

 

Conclusie 

Het valt niet mee om als pastor te werken met mensen met meervoudige beperkingen. Het is 

verleidelijk om aan de veilige kant te blijven en mee te gaan met maatschappelijke 

ontwikkelingen en daarbij de aandacht te richten op de wensen van transmuralisering en 

inclusie. Het is gemakkelijker om de (gehandicapte) mens aan te spreken op eigen 

verantwoordelijkheden en om ruimte te creëren voor die mens om zijn (ontwapenende) 

bijdrage te leveren aan de ‘gezonde ander’ die vaak wat onzeker en machteloos toeziet hoe de 

gehandicapte zich een weg door het leven slaat. Om die ander werkelijk te leren kennen en 

diens vragen, zoeken en beleven te begrijpen is luisteren en openstaan voor elkaars 

wederzijdse verhalen zonder meer van groot belang. Meer dan een eerste stap op de lange 

weg van pastorale zorg vind ik dit echter niet. Wie wil onderzoeken hoe cliënten het ambt 

ervaren, heeft bij gebedsgenezing een overtuigende vorm van non-verbale pastorale 

communicatie te pakken. Hierbij wil ik niet voorbijgaan aan het feit dat kwetsbare cliënten 

tegelijkertijd beschermd behoren te worden tegen malafide praktijken van kwakzalvers. Ook 

pretendeer ik in geen enkel opzicht dat ik gebedsgenezing belangrijker zou vinden dan de 

zorg zoals die door zorginstellingen wordt verleend. 
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Verklaring van levensbeschouwelijke betrokkenheid 

 

In mijn leven herkende ik van jongsafaan: ‘A profound desire to work with people in relation 

to the real issues of living’.
90

 Samen met Augustinus kan ik vanuit de grond van mijn hart 

zeggen: ‘Gij hebt ons gemaakt naar u, en ongerust is ons hart totdat het zijn rust vindt in u.’
91

 

Ik maakte een bewuste, religieuze bekering mee en werkte jarenlang binnen evangelische 

gemeentes. Hier ontmoette ik mensen met een ‘complex verband tussen religie en geestelijke 

gezondheid’.
92

 Sommigen gingen er psychisch, sociaal en spiritueel door ‘een werkelijk 

ingrijpen van God’
93

 enorm op vooruit en werden volwaardig mens, anderen ontplooiden zich 

met name sociaal vanwege de positieve emotionele en/of sociale uitwerking die 

betrokkenheid met een religieuze gemeenschap kan hebben. Weer anderen zag ik daarentegen 

ernstige problemen ontwikkelen, omdat zij lid waren/werden van kerken/gemeentes met 

onvolwassen, sterk autoritair leiderschap, die ‘aantrekkingskracht uitoefenen op onvolwassen, 

afhankelijke persoonlijkheden.’
94

 Velen uit de laatste groep raakten gedesillusioneerd, 

verlieten hun gemeente, vaak ook hun geloof (soms zelfs hun leven!) en sloten zich voor 

religie en religieuze invloeden af.
95

 Maar voor één ding bleven zij openstaan: inspirerende 

verhalen. Hierin ontdekte ik een sleutel voor pastorale zorg en geestelijke verzorging aan 

religieus getraumatiseerde mensen (al dan niet christelijk, religieuze trauma’s zijn niet 

gebonden aan een specifieke levensbeschouwelijke traditie). Deze sleutel ben ik de afgelopen 

vijf jaar gaan ontwikkelen via studies literatuur, theologie en geestelijke verzorging. Via de 

narratieve benadering – die op het kruispunt ligt van psychotherapie en pastoraat/geestelijke 

verzorging
96

 – wil ik een bijdrage leveren aan iemands levensbeschouwelijke identiteit en 

geestelijke gezondheid,
97

 waarbij ik mensen vanuit hun eigen levensverhaal wil 

helpen/begeleiden, zodat ze op een nieuwe (betere) manier met zichzelf en hun geloof leren 

omgaan en hun eigen hulpbronnen leren aanboren. Hun eigen biografie kan dan van een 

‘stoorzender’ in een ‘krachtlijn’ veranderen.
98

 

Met behulp van een verhalende insteek kan ik veilige kaders bieden, grenzen en  omheinde 

ruimtes scheppen waarbinnen dingen kunnen en mogen gebeuren zonder dat de 

getraumatiseerden worden overweldigd door angst voor machtsmisbruik. Een voordeel hierbij 
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is dat mensen zélf ‘actief deel kunnen nemen aan hun eigen genezingsproces.’
99

 Een nadeel 

kan zijn dat men hiertoe cognitief in staat moet zijn.  

Mijn doelstelling tot geestelijke verzorging sloot minder bij mijn stageplaats aan. Bij de 

cliënten van Bartiméus in Doorn blijven de cognitief zwakke ‘blinde bedelaars’ letterlijk 

blind. Ik wil daarentegen een angstige en verblinde doelgroep gaan helpen de ogen te openen. 

Hoewel ik me minder op mijn plaats voelde, moedigde mijn stagebegeleider bij Bartiméus me 

aan om me te ontwikkelen in mijn eigen leerproces als geestelijk verzorger en hielp zij me 

waar mogelijk om algemene principes van geestelijke verzorging te leren toepassen. Via het 

werken aan mijn levensbeschouwelijke biografie werd me verder duidelijk dat ik in mijn 

leven erg veel ervaring en wijsheid heb opgedaan en dat ik mijn bovengenoemde manier van 

pastoraat en/of geestelijke verzorging met een gerust hart vanuit een eigen theoretische, 

academische onderbouwing kan gaan uitwerken om na mijn studie zelf in (eigen) praktijk te 

gaan brengen. 

Ik heb ook nagedacht over de naam Bartiméus, het bijbehorende bijbelverhaal en de manier 

waarop vanuit de zorginstelling pastorale zorg wordt geboden, in relatie tot mijn eigen 

opvattingen inzake pastoraat en (gebeds)genezing. Zie hiervoor H4 Theoretische reflectie. 

Grote ethische kwesties kwamen tijdens mijn stage zijdelings ter sprake. Kleine ethische 

kwesties (bijvoorbeeld inzake eerlijkheid) heb ik besproken in mijn portfolio.
100
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Conclusie 

 

Mijn levensverhaal werd tot nu toe gekenmerkt door fasen van teleurstelling, groei en 

verbondenheid. Deze elementen heb ik ook tijdens de laatste fase van mijn studie ervaren: ik 

had via de stage graag een meer gerichte verbinding willen leggen tussen mijn vijfjarige 

theoretische opleiding aan de UU enerzijds en een voor mij meer op maat gesneden praktijk 

anderzijds. De stageplaats leek onvoldoende te kunnen bijdragen aan mijn oorspronkelijke 

leerdoelen. Daarover voelde ik mij eerst teleurgesteld. Wat heeft deze stage voor zin, vroeg ik 

mij in eerste instantie af, welke verbanden kan ik leggen tussen wat ik leer in de ene context 

en wat ik ermee wil gaan doen in een andere context, immers: ‘De menselijke identiteit is 

afhankelijk van een goed functioneren van het eigen zingevingsproces. Hij of zij moet elke 

dag verbanden kunnen leggen tussen de ervaringen die hij of zij opdoet.’
101

  

Door creatief te werk te gaan en mijn leerproces als geestelijk verzorger bij Bartiméus in 

Doorn in verhaalvorm te beschrijven, kon ik echter meer verbanden gaan zien, waarbij ik 

energie genereerde en nieuwe kracht opdeed. De vorm van mijn eigen aanpak deed me 

tegelijk beseffen dat verhalen, kaders en structuren voor mij belangrijke instrumenten zijn om 

mijzelf, of anderen, te helpen met het hanteren van zingeving en levensvragen. Dit was een 

extra leerervaring die ik zeker wil meenemen binnen mijn toekomstige werk als geestelijk 

verzorger. ‘Geestelijk verzorgers… zijn aanwezig als een tegenover dat luistert, vraagt en 

meepraat. Vervolgens kunnen zij helpen dit narratieve en interpretatieproces niet te laten 

verzanden.’
102

 

Ik wil pastorale zorg en/of geestelijke verzorging bieden aan hoger opgeleide mensen die 

gemotiveerd zijn om verder te komen en enige hulp nodig hebben om hun blokkades of 

problemen aan te pakken en dat aan de hand van hun levensverhaal willen gaan doen, waarbij 

ze hun eigen verhaal leren verbinden met het verhaal van God. Daar hebben de leerervaringen 

van deze stage alles bij elkaar zeker aan bijgedragen. 
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 Scherer-Rath, ‘Contingentie en religieus-existentiële zorg’, in: Doolaard, Jaap 2000, blz. 30. 
102

 Idem. 
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