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Colofon

In de kerkdienst werd de kinderen gevraagd waar ze blij mee waren. 

Het eerste kind vertelde enthousiast over de pepernoten in zijn 

schoen. En daarmee was de trend gezet: de tweede was blij met 

chocolademunten en de derde met marsepein… De vraagsteller 

wilde natuurlijk een heel andere kant op, maar op dat moment kon 

geen kind meer iets anders bedenken dan een schoencadeautje.

Ik moest er wel om lachen, net als veel andere mensen in de kerk. 

Ik herken het wel, dat de waan van de dag bepalend is voor hoe 

je iets beleeft. Dan is het is goed om eens van een afstandje na te 

denken: waar ben je blij mee, wat heeft je geraakt?

Als ik zo nadenk over mijn werk bij Dit Koningskind, zie ik 

vooral veel mooie ontmoetingen. Met openhartige mensen, die 

blijk geven van intense liefde voor elkaar, ook als hun leven 

getekend wordt door beperking of gebrokenheid. Tegelijk zijn 

ze eerlijk over de moeiten en worsteling die ze doormaken. Hun 

doorzettingsvermogen leert me steeds dat kracht en kwetsbaarheid 

elkaar niet uitsluiten. Integendeel. Ik ben dankbaar voor alle keren 

dat we met onze ondersteuning iets mochten bijdragen voor hen.

Ik neem nu afscheid als directeur (zie pag. 12) en dank u voor het 

vertrouwen en het voorrecht dat ik samen met alle collega’s een 

kleine rol mocht spelen in uw leven. Ik sluit graag af met een aantal 

regels uit het slotlied in diezelfde kerkdienst. Dat is mijn gebed voor 

ons allen:

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn. 

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!*

* Uit: Zegenlied van Sela

Marianne Milek, directeur

Redactioneel

“We zien gewoon dat ze  
  hier van Coen houden”

Inhoud
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‘Licht doordringbaar’ door Bernard Vink

baan, met vijf man zijn elektrische rolstoel optillen om 
ergens te komen. Ferdinand wil veel beleven en dat 
probeerden we dan als team te regelen. Echt mooi 
dat je met elkaar zo’n week kunt neerzetten, dat geeft 
een enorme boost. Het is jammer dat ik niet meer 
mee ga. Die vakanties hebben nog altijd een speciale 
plek in mijn hart.”

Ook Ferdinand gaat niet meer op vakantie. Carla: 
“Hij wordt ouder, zijn gezondheid wordt minder en hij 
moet vaker rusten”. “Balen”, zegt Ferdinand. Daarom 
nam zijn persoonlijk begeleider contact op met Ro-
bert om te overleggen wat haalbaar zou zijn. Afge-
sproken werd dat Ferdinand regelmatig op bezoek 
gaat bij Robert en zijn gezin in Zwolle. “Dan komt hij 
op zaterdagochtend zelf met de regiotaxi. We drinken 
koffie, gaan wandelen en Ferdinand draait mee in het 
gezinsleven. Hij vindt het leuk om te blijven lunchen 
en geniet als de kinderen ondeugend zijn.” Ferdinand 
reageert enthousiast. “Zo’n bezoek is een feestje 
voor hem en de kinderen vinden het ook leuk dat hij 
er is. Het is een gezinsmoment waar naar toe geleefd 
wordt. We zijn vorig jaar als gezin met Ferdinand 
naar het Dolfinarium geweest, dat had hij bedacht.”

Zeggenschap is heel belangrijk
“Die zeggenschap is heel belangrijk voor hem”, weet 
zijn maatje, “dat hij zelf keuzes kan maken. Hij is ’s 
avonds op onze bruiloft geweest met zijn ouders en 
hij kwam ook spontaan naar de doopdienst van onze 
jongste. Dat zijn dingen die hij echt graag wil en dan 
wordt dat geregeld. Ferdinand is heel meelevend en 
geniet mee van de mooie momenten.”

Zo hebben Ferdinand en Robert ondanks alle ver-
anderingen altijd contact gehouden. “Ik ben nog 
steeds zijn maatje, al doen we andere dingen samen. 
Voorheen ging ik met hem kleren kopen, dat lukt niet 
meer. Mijn gezin met drie kinderen vraagt ook tijd 
en de weekenden zitten zo vol. Het is zoeken hoe 
we contact kunnen houden, we skypen tussendoor 
weleens, maar ik merkte toch dat het minder werd. 

Robert Beute en Ferdinand Espeldoorn kennen 
elkaar al dertien jaar. Robert ontmoette Ferdinand 
tijdens zijn stage: “We hadden een leuke klik en zo 
ben ik zijn vakantiebegeleider en zijn maatje gewor-
den”. In 2009 vertelden ze daarover in Kleur. In tien 
jaar tijd is veel veranderd, vooral in Roberts leven; 
hij is getrouwd, heeft drie kinderen en een volledige 
baan. Hoe is hun contact nu?

We gaan met de 32-jarige Robert mee op bezoek 
bij Ferdinand. Hij is 42 jaar en woont in Ommen. Het 
artikel van tien jaar geleden staat nog altijd ingelijst 
op zijn kamer. Woonbegeleider Carla zorgt voor 
koffie en thee en schuift ook aan. Robert doopt een 
wattenstaafje in de koffie en strijkt daarmee over 
Ferdinands lippen. “Omdat het slikken moeilijker 
werd, krijgt hij sondevoeding. Ferdinand houdt heel 
erg van koffie en zo kan hij die toch nog proeven”, 
vertelt Robert. Ferdinand beweegt zijn arm acht keer 
op en neer, wijst op zijn pictogrammenblad een klok 
aan en maakt het gebaar voor eten. “Om acht uur 
weer sondevoeding”, vertaalt Carla, dat bedoelt hij 
inderdaad.

Spasticiteit bemoeilijkt Ferdinands praten. Hij kan 
zichzelf uiten met klanken, lichaamstaal en de picto-
grammen op het blad van zijn rolstoel. “Om Ferdi-
nand te begrijpen, moet je hem wel eerst leren ken-
nen”, aldus Robert. “Hij weet heel veel duidelijk te 
maken, al is het soms best puzzelen. Ik vraag altijd 
bevestiging of ik hem goed begrijp. Soms snap ik er 
niks van, dat kan voor hem frustrerend zijn.” “Ferdi-
nand legt het dan keer op keer uit, hij heeft heel veel 
geduld”, geeft Carla aan. 

Vakantie als jaarlijks hoogtepunt
Omdat Robert hem verstaat en ervaring heeft als 
verzorgende werd hij Ferdinands vakantiebegeleider. 
De vakanties van Dit Koningskind waren voor beiden 
een jaarlijks hoogtepunt. Robert: “We hebben de 
gekste dingen gedaan: in een achtbaan of wildwater-

Karakter

tekst Jacqueline van der Ziel beeld Jaco Klamer

Hoe is het nu met … 
Ferdinand 
en Robert

“Ferdinand weet heel veel 
duidelijk te maken”

Ferdinand en Robert 10 jaar geleden

“Ferdinand geniet als de  
kinderen ondeugend zijn”
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Jouw leven is van betekenis! 

Dat geloven we bij Sprank. Bij Sprank 

werken christenen met hart en zorg 

voor mensen met een verstandelijke 

beperking. In 17 gemeenten in Nederland 

bieden we zorg en begeleiding in 

woningen, dagbestedinglocaties en 

bij mensen thuis. Voel je je thuis in 

een christelijke omgeving en zoek 

je de begeleiding die Sprank biedt? 

Bekijk op onze site stichtingsprank.nl 

op welke locaties nog plek is. Of in 

welke gemeenten we ambulante 

begeleiding bieden.
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ADVERTENTIE

Daarom wil ik nu proberen het 
ritme van de afgelopen maanden 
vast te houden: de ene maand 
ga ik op een avond bij hem op 
bezoek en de volgende maand 
komt hij op zaterdagochtend 
bij ons.”

Groot gevoel voor humor
“Ferdinand heeft een verstande-
lijke beperking, maar snapt best 
veel”, vervolgt hij. “En hij heeft 
een groot gevoel voor humor. 
Op vakantie wilde hij altijd dat 
nieuwe begeleiders zelf de tillift 
zouden ervaren. Daarmee reden 
we ze dan onder de douche.” Dit 
voorbeeld tovert een brede lach 
op het gezicht van Ferdinand. 
“Van die ondeugende dingen”, 
lacht ook zijn maatje. “Hoe gek-
ker hoe beter, hij houdt van leven 
in de brouwerij.”

Samen hebben ze in de loop van 
de tijd van alles gedaan: wande-
len, fietsen, winkelen, uitstapjes, 

naar een concert. Wat vindt 
Ferdinand nu leuk om te doen? 
Hij wijst de picto’s kerk, paardrij-
den en muziek aan. “Paardrijden 
is zijn hobby”, licht Robert toe. 
“Hij kan goed op een paard zitten 
en Ferdinand durft meer dan ik; 
hij ging in de achtbaan, mij niet 
gezien.” “Zulke activiteiten zijn 
mogelijk dankzij vrijwilligers, ge-
lukkig heeft Ferdinand een groot 
netwerk”, vult Carla aan.

“Ik geloof dat we als mensen aan 
elkaar zijn gegeven en dat we 
er voor elkaar zijn”, verwoordt 
Robert hun band. “Ferdinand is 
op mijn pad gekomen en is een 
onderdeel van mijn leven gewor-
den. Het is mooi dat het zo ge-
groeid is. Hij voelt zich er fijn bij 
en ik geniet van onze momenten 
samen. Zoals hij kan genieten 
van kleine dingen en zijn geloof 
beleeft in christelijke muziek, dat 
is heel gaaf en puur. Ik voel me 
met hem verbonden.” 

Bij Sprank Bij Sprank

Wonen

Dagbesteding Dagbesteding

Werk

Naar pretparken, 
op vakantie.

Naar de kerk, 
paardrijden, 
muziek

Hobby’s

Acht keer samen 
op vakantie met 
Dit Koningskind

Af en toe 
een dagje

Uitstapjes met Robert

Wandelen, 
fietsen,  

winkelen

Bij elkaar op 
bezoek en 
wandelen

Samen doen

31 jaar   42 jaar

Leeftijd
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“Hij is zeker 
zelfstandiger 
geworden”

Coen Vergeer (44) woont begeleid bij Ipse de 
Bruggen in Zwammerdam en werkt er op de 
dagbesteding. Hij vult potjes met visvoer of doosjes 
met bandplakmiddelen. En als hij geluk heeft, mag 
hij ook een van zijn lievelingsklussen doen: flessen 
wegbrengen. “Boem”, zegt Coen dan als hij over een 
verkeersdrempel fietst op weg naar de glasbak. 

Coen deelt een huis met zeven andere bewoners 
van de zorginstelling. Via een hal ga je links de 
huiskamer met keuken in. Rechts loopt een lange 
gang. Hier zijn alle slaapkamers. Moeder Lida (81) 
waarschuwt bij voorbaat al dat die van Coen niet echt 
gezellig is. “Zijn bureau heeft geen laden meer en 
zijn bed stort bijna in elkaar.”

Dat de kamer er zo uitziet, heeft een reden. “Coen 
vertoont hier soms gedrag dat wij als ouders 
eigenlijk niet herkennen”, vertelt Lida. “Coen praat 
heel moeilijk. Is soms bijna onverstaanbaar. Hij kan 
gefrustreerd raken als mensen hem niet snappen. Wij 
zien zo’n bui aankomen, maar voor de begeleiding is 
dat lastiger. Zeker nu er veel onrust is in de groep van 
Coen. Dat geeft ook duidelijk een wisselwerking.”

Rode zitzak
Om stress bij Coen te verminderen, staat er een 
rode zitzak met flappen naast zijn bed. Daarin zak je 
helemaal weg en de verzwaarde flappen geven het 
gevoel dat je wordt omarmd. Coen demonstreert hoe 
de zitzak zit, maar wordt afgeleid door de donkere 
lucht. Hij kijkt naar buiten. “Boem.” Lida vertaalt: “Hij 
is gek op onweer.” Coen roept met een grote grijns: 
“Onweer!”

Wat Coen leuk vindt
Hoewel de kamer kaal oogt, kun je toch wel zien 
wat Coen leuk vindt. Er hangen foto’s van auto’s 
en diverse knutselwerken, zoals een vlieger en een 
slinger. Hij heeft cd’s van Anita Meyer en Frans 
Bauer en puzzelt graag. En op zijn bureau ligt een 
van zijn grootste schatten: zijn iPad. “Pappa, Mark, 
boer”, wijst Coen. Lida legt uit dat hij tijdens een 
weekend in Zeeland samen met zijn vader en zwager 
op een tractor mocht meerijden. Coen zat naast de 
boer in de stuurcabine. Daar heeft hij een filmpje van 
op zijn iPad staan. 

De iPad blijkt niet alleen voor Coen belangrijk, ook 
voor zijn ouders is het een uitkomst. “Regelmatig 
zetten de begeleiders er foto’s van Coen op. We 
kunnen zo een beetje volgen wat hij hier doet. Laatst 
zei Coen iets over een witte overall. Dan denk je 
echt: huh? We begrepen het pas toen we een foto 
zagen van de dagbesteding. Hij mocht daar in een 
witte overall een wandje verven. Op de dagbesteding 
zoeken ze altijd naar mogelijkheden om Coen 
nieuwe dingen te laten doen.” 

Jongste van het gezin
Coen is de jongste uit een gezin met vijf kinderen. 
Al vanaf zijn geboorte voelde Lida dat er iets aan de 
hand was met haar zoon. “Maar toen ik mijn zorgen 
aan de huisarts vertelde, wapperde hij die weg. Pas 
vrij laat werd ik gelukkig wel door een kinderarts 
serieus genomen en bleek dat Coen zich inderdaad 
niet ontwikkelde als andere kinderen.”

Rand verdriet
Lida zorgde jarenlang samen met haar man 
voor Coen. “Een intensieve periode”, vertelt ze 
eerlijk. “Coen moet met alles worden geholpen. 
Wassen, aankleden. Zelfs zijn eigen veters kan hij 
niet strikken.” 

Voor Coen is zijn moeder alles. Andersom houdt 
Lida intens veel van hem. Toch schuurt die liefde 
ook vaak. “Coen verrijkt ons leven. Is een grote 
vreugde, maar wel altijd met ’n randje verdriet. Ik 
vind het soms zo moeilijk te accepteren dat hij z’n 
hele leven zo afhankelijk blijft van anderen, hoewel 
hijzelf natuurlijk niet anders weet.”

Je verstand gebruiken
Toen Coen 27 was, ging hij bij Stichting Ipse 
de Bruggen wonen. “Je moet op een gegeven 
moment gewoon je verstand gebruiken. Wij werden 
allebei ouder. Stel dat er ineens iets met ons zou 
gebeuren? Zoals een moeder ooit tegen me zei op 
een bijeenkomst van Dit Koningskind. ‘Je hoeft je 
kind niet los te laten, maar je moet het anders gaan 
vasthouden.’ We zijn dus op zoek gegaan naar een 
goede plek voor Coen en kozen uiteindelijk voor dit 
begeleid-wonen-project in Zwammerdam. Het ligt 
niet ver bij ons huis vandaan. Coen kan daardoor 
onderdeel blijven uitmaken van ons gezin. Hij is een 
keer in de drie weken een weekend bij ons en gaat 
altijd mee op vakantie.”

Eigen plekje
Lida erkent dat het uit huis gaan van Coen moeilijk 
was en dat ze soms wel eens moet slikken als 
ze ziet dat zijn begeleiding af en toe anders of 
minimaler is dan ze zou willen. Toch heeft het ook 
wat gebracht. “Hij is zeker zelfstandiger geworden”, 
zegt ze, “en we zien gewoon dat ze hier van Coen 
houden.”

Inmiddels heeft hij bij Ipse de Bruggen zeker z’n 
eigen plekje gevonden. En dat plekje is eigenlijk best 
wel bijzonder. Zo weet iedereen bijvoorbeeld dat 
Coen bloemen in de kist legt als er iemand overlijdt. 
“Here Jezus, bloemen”, zegt Coen glunderend als 
zijn moeder daarover vertelt. “Hij vindt gewoon”, 
vertaalt Lida, terwijl ze hem even over zijn hand aait. 
“dat wie naar de Here Jezus gaat, bloemen mee 
moet nemen.” 

tekst Mariëtte Woudenberg  beeld Jaco Klamer

Coen Vergeer woont bij Ipse de Bruggen

Binnen 
    ki

jken b
ij

 

“Coen verrijkt ons  
leven, maar wel altijd  
met ’n randje verdriet”

“Auto, mamma.”  
Coen mag altijd de 
auto openen van 
zijn moeder.

“Stoel.” Coen zit graag in een bruine leren fauteuil.

Wat kun je niet missen?

Wat doe je graag?

Wat kun je niet missen? “Fiets. iPad.”
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Varia Column
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Puzzelen met Kleur
Vul iedere regel in volgens de gegeven omschrijving. 
Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Voor de meeste 
antwoorden heb je deze Kleur nodig! Klaar? 
Dan lees je in de grijze balk de oplossing.

Doe mee en maak kans op de volgende prijzen:  
• Boek Brus, (on)breekbare liefde
• CD ‘Thuis’ van Sela

Meedoen?
Stuur de oplossing voor 1 februari 2020 naar: 
info@ditkoningskind.nl of naar Dit Koningskind, 
Postbus 85275, 3508 AG Utrecht. Vergeet niet 
je adres, telefoonnummer en/of e-mailadres te 
vermelden. En natuurlijk het cadeau naar keuze. 

De oplossing van de septemberpuzzel was  
‘Een glimp van God’. De winnaars zijn  
H. Kruidhof uit Rouveen en C.S. Wijnalda uit 
Groningen. Veel plezier met jullie prijs!

Veel puzzelplezier!

Omschrijvingen 

1. Iedereen stond verbaasd over wat de herders 
hadden verteld, maar Maria bewaarde hun  
… in haar hart.

2. Dit hebben we in 2019 onder andere ontwikkeld.

3. Robert ontmoette Ferdinand tijdens zijn …

4. Thema van de Ontdekzondag in 2020:  
“Genade voor …”

5. “Wie naar de Here Jezus gaat  
moet … meenemen.”

6. “God geeft mensen … in dit leven.”

7. Zo noemen Scandinaviërs kerst.

8. Zij neemt in 2020 afscheid als directeur.

9. Coen mocht in een witte overall een … verven.

10. In het spel Uniekies werken kinderen samen  
om water weer te laten …

11. Een van Coens lievelingsklussen: flessen …

12. Ferdinand durft meer dan ik. Hij ging in de …

13.  7 - 3 x 2 = …

14. Hij loofde God toen hij Jezus zag in de tempel.

15. Hier is Ferdinand vorig jaar met 
Robert en zijn gezin geweest.

16. “Op dat moment kon geen  
kind meer iets anders bedenken 
dan een …”

17. “Zoals hij kan genieten van kleine dingen en  
zijn geloof beleeft, dat is heel gaaf en …”

18. “Je moet je kind niet loslaten, maar anders  
gaan …”

19. In dit bijbelboek staat de belofte: ‘Ik zal in  
uw midden wandelen’.
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Uniekies spel
Ontdek hoe het is om een
beperking te hebben 

Help, de waterspeeltuin droogt op! De pomp is 
stuk en de mol graaft molshopen die het water 
tegenhouden. In het nieuwe coöperatieve 
bordspel Uniekies werken kinderen samen 
om het water weer te laten stromen en de speeltuin te redden. 
Elke Uniekie heeft in het spel zijn eigen beperking, maar ook een 
unieke kracht. Zo ervaren kinderen spelenderwijs wat het betekent 
om een beperking te hebben, en vooral: dat je met een beperking 
heel goed samen kunt spelen. 

Vanaf voorjaar 2020 te bestellen via www.earthgames.nl.

1 minuut  

Ik sta ’s morgens op het schoolplein. 
Twee kleuters, duidelijk dikke maatjes, 
vragen: “Wanneer gaat de bel?” “O, 
over een minuutje al,” zegt de moeder, 
waarschijnlijk met de bedoeling ze 
nog even geduldig naast haar te laten 
wachten.
Ze kijken elkaar glunderend aan en 
roepen: “Yessss! Kunnen we nog 1 
minuutje spelen!” En ze rennen lachend 
en stoeiend achter elkaar aan richting  
het klimrek.

De betreffende moeder en ik kijken  
elkaar aan en schieten in de lach. 
Geweldig toch! 1 minuut is toch weer  
60 seconden speeltijd, tijd voor jezelf, 
quality time voor deze mannen! Dat  
vind ik nou inspirerend.
Kinderen kunnen goed in het nu leven. 
1 minuut is gewoon wat het is: 60 volle 
seconden. Die je gedachteloos voorbij 
kan laten gaan, wachtend op wat er 
komen gaat (zoals bij het wachten op  
de bel) of nog met je aandacht bij wat 
voorbij is, wat snel af moet of wat toch 
niet meer gaat lukken in 1 minuut.

1 minuutje gewoon lekker voor je uit 
staren kan heerlijk zijn. 1 minuut bewust 
voelen hoe de zon je huid verwarmt.  
1 minuut diep in- en uitademen.  
1 minuut kijken naar een lieveheers-
beestje. Of 1 minuut lekker gek dansen 
door de kamer…

Gun je zelf af en toe 1 minuut om voluit 
te leven!

Karin Harsevoort-Zoer  
(46) is GZ-psycholoog/ 
orthopedagoog bij  
Karakter Kinder- en  
Jeugdpsychiatrie.  
Karin is getrouwd en 
moeder van vier kinderen.
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Heb jij al zin om mee  
   te gaan op vakantie?

Brus (on)breekbare liefde 
Over de liefde tussen broer en zus

Auteur: Pauline Kuiper, Uitgeverij: Scholten Uitgeverij

De wereld van ernstig meervoudig beperkte 
mensen is vaak ongezien en onbegrepen. Wie 
niet beter kijkt, ziet misschien alleen iemand 
zitten in een rolstoel. De verhalen en brieven die je in dit boek 
leest geven je een inkijk in de levens van mensen met een ernstig 
meervoudige beperking en hun broers en zussen. Zonder het met 
woorden te kunnen zeggen vertellen deze mensen hun verhaal aan 
de personen die dag in dag uit voor ze zorgen en ze lief hebben. 
Verhalen die maar een ding uitademen: onvoorwaardelijke liefde.

Bekijk het aanbod op onze nieuwe website en meld je aan.

ditkoningskind.nl
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We spreken Marianne Milek, directeur van Dit Koningskind 
en Jan Pieter, voorzitter van het bestuur. Zij blikken terug 
op 2019 en kijken vooruit naar het komende jaar.

beeld en tekst redactie

Hoe kijken jullie terug op 2019?
“Het was een goed jaar, waarin we veel werk hebben 
verzet”, zegt Marianne. “2019 was het jaar van werken 
aan een nieuwe website, ontwikkeling van een lespakket 
(introductie in 2020), structurele verbeteringen in de 
organisatie van de vakanties en toewerken naar verbreding 
van lidmaatschap om maar eens een paar concrete zaken 
te noemen. Maar natuurlijk vooral een jaar waarin we vanuit 
onze identiteit veel mensen mochten ondersteunen. Zij 
deelden hun verhalen over mooie en moeilijke momenten 
in hun levens als gevolg van beperkingen. De waarde van 
trouwe relaties en het belang om samen na te denken 
over wat God met (gebroken) mensenlevens wil, kwam 
in veel gesprekken naar voren. En wij mochten met onze 
verschillende vormen van ondersteuning iets voor hen 
betekenen.” 

Onze identiteit is precies de reden dat mensen 
ondersteuning bij ons zoeken: hun christen-zijn speelt een 
belangrijke rol in het leven met beperkingen. “Dit is wat 
Marianne raakt”, reageert Jan Pieter. “Dat werkt door in het 
werk van Dit Koningskind.” Marianne: “Dat klopt inderdaad, 
het feit dat God mensen in dit leven aan elkaar geeft, is 
bepalend voor onze relationele manier van werken. Die 
nadruk op relaties en de identiteit van Dit Koningskind zie 
je op een mooie manier terug in onze nieuwe website. Daar 
ben ik best trots op.”

Ook voor het bestuur s 2019 een bijzonder jaar geweest, 
vertelt Jan Pieter. “Dit jaar hebben we een traject afgerond 
waardoor we veel meer christenen dan alleen GKv-leden 
kunnen betrekken bij ons werk. Dat is onze wens voor 
de toekomst: meer mensen van dienst zijn met onze 
ondersteuning én meer mensen bij ons werk betrekken. 
Vooral door ze te inspireren en te motiveren tot onderlinge 
verbondenheid.”

Hoe kijken jullie naar het nieuwe jaar? 
“Met de verbreding van het lidmaatschap staan we op een 
fantastisch punt in de geschiedenis van Dit Koningskind”, 

zegt Marianne. “Alle reden om met heel veel inzet ons werk 
voort te zetten en uit te breiden. Maar voor mij persoonlijk 
betekent 2020 een afscheid van Dit Koningskind. Ik vertrek 
om meer tijd in mijn gezin te kunnen zijn. Dat is nodig en 
daarom is dit voor mij nu een goede keus. 
Hoewel ik afscheid nemen lastig vind, kijk ik vooral 
met dankbaarheid terug op de periode dat ik voor Dit 
Koningskind mocht werken. Ik ben blij met de ontwikkeling 
die de organisatie heeft doorgemaakt en dankbaar voor ál 
die mensen die we mochten ondersteunen. Het was een 
voorrecht om vanaf deze plek bij te mogen dragen. Ik heb 
dat als zegen van God ervaren.”

Door de directeurswisseling zal 2020 een bijzonder jaar 
zijn, verwacht Jan Pieter: “Marianne heeft samen met 
de medewerkers de afgelopen jaren Dit Koningskind tot 
een gezonde en goed lopende organisatie gemaakt. Ze 
heeft een sterke betrokkenheid op de mensen die Dit 
Koningskind in haar werkzaamheden wil ondersteunen. 
Vanuit haar overtuiging zette zij zich enthousiast in voor 
kwetsbare mensen. Dat ze nu de keuze maakt om meer 
tijd te schenken aan haar gezin, daar kan ik alleen maar 
bewondering voor hebben.”

Jan Pieter vervolgt: “In 2020 staan weer tal van 
activiteiten gepland. Een aantal activiteiten springt 
eruit: denk aan de introductie van een nieuw concept 
voor netwerkondersteuning, advies en voorlichting aan 
ambtsdragers, de introductie van een prachtig actueel 
lespakket voor de basisschool. Dit naast de al bestaande 
zaken als het organiseren van lotgenotencontacten, de 
organisatie van aangepaste vakanties en de uitbreiding van 
de dienstverlening naar verschillende kerken.”

We kijken terug op een gezegend 2019 en zijn benieuwd 
wat het nieuwe jaar zal brengen. Van één ding zijn 
Marianne en Jan Pieter overtuigd: het wordt een jaar 
waarin de Koning voor Zijn kinderen zal blijven zorgen.

Dit Koningskind op de grens 
van 2019 naar 2020

Jij mag er zijn!

Stap uiterlijk 31 december over naar 
Pro Life. U krijgt 5% korting op uw 

basisverzekering en 8% korting op uw 
aanvullende (tandarts)verzekering. 

Meer informatie of direct overstappen:
prolifecollectief.nl/ditkoningskind

Wij geloven dat God een 
bedoeling heeft met ieder leven. 

Daarmee verdient iedereen liefde, 
zorg, aandacht en bescherming.

 55849-1911_Dit Koningskind_210x148.indd   1 15-11-19   10:14

“Ik kijk vooral met 
dankbaarheid terug 
op de periode dat ik 
voor Dit Koningskind 

mocht werken”

kleur  -  13  12  -  kleur 



  

13 januari Groningen 
GESPREKSGROEP 
voor partners van mensen 
met autisme

21 januari Zwolle 
GESPREKSGROEP 
voor volwassen met autisme 

8 februari Assen 
ONTMOETINGSDAG 
voor mannen met autisme

19 februari Apeldoorn 
GESPREKSGROEP 
voor echtparen,  
waarvan een van de  
partners autisme heeft

29 februari Assen 
ONTMOETINGSDAG 
voor grootouders  
van kinderen met  
sociale beperking

7 maart Zwijndrecht
ONTMOETINGSDAG 
voor vrouwen met autisme

21 maart Groningen
ONTMOETINGSDAG 
voor vrouwen met autisme

28 maart Hoogeveen
ONTMOETINGSDAG  
voor partners van  
mannen met autisme

8 april Groningen 
GESPREKSGROEP 
voor echtparen,  
waarvan een van de  
partners autisme heeft

25 april Zwolle 
ONTMOETINGSDAG 
vrouwen met autisme

Agenda

Uitdagende passage 
 

Ds. Wilmer Blijdorp 

Afgelopen zomer ging ik met twee vrienden een 
dag wandelen in de bergen. Na een aantal kortere 
wandelingen die ook voor de jongste kinderen 
te doen waren, vonden we het tijd voor een wat 
mannelijker uitdaging. We kozen een top uit waarbij 
we een flink hoogteverschil moesten overwinnen. En 
volgens de kaart zat er een uitdagende passage in 
de route. Daar gingen we dus voor. Hoewel we af en 
toe aan onszelf moesten toegeven dat het tien jaar 
geleden toch allemaal wat soepeler ging, bereikten 
we de top en kwamen we ook veilig weer beneden. 
Een mooie dag.

Op de terugweg moest een van ons nog wat bood-
schappen doen, dus we parkeerden even bij de buurt-
super in het dorpje. En daar zag ik haar. Terwijl ik 
zat uit te puffen met mijn vermoeide benen omhoog, 
kwam zij langs. Een vrouw van een jaar of 80 denk ik. 
Ze kwam uit de buurtsuper. In de ene hand een stok, 
aan de andere arm een vrouw die haar steunde. En 
zo ging ze. Stapje voor stapje. Op weg naar een auto 

op de parkeerplaats. Via de uitdagende passage van 
een stoeprand, een zebrapad, voorbijrijdend ver-
keer en matig Frans asfalt. In opperste concentratie. 
Schuifelend – lopen kon je dit niet noemen. Dat ging 
vermoedelijk tien jaar geleden nog wel wat soepeler …

Ik zag haar en vroeg me af: wanneer komt de dag 
dat een boodschapje doen voor mij een ‘mannelijke’ 
uitdaging wordt? En opeens drong het tot me door 
dat dit voor veel mensen dagelijkse realiteit is, de uit-
dagingen van het normale leven: een wasje draaien, 
boodschappen doen, een bed opmaken. Als ons 
lichaam niet (meer) kan – wat blijkt dan hoe kwets-
baar we zijn.

En toen zag ik Hem. Want of we nou stevig doorstap-
pen, langzaam schuifelen of helemaal niet kunnen 
lopen – Hij neemt ons aan de arm: ‘Ik zal in uw mid-
den wandelen.’ (Leviticus 26:12)

Pastoraal

Kijk voor actuele informatie en meer activiteiten  
in de agenda op ditkoningskind.nl.  

Mist u een activiteit? Laat het ons weten.

Wilmer Blijdorp is predikant in Brunssum, getrouwd met Hanneke en 
vader van drie kinderen in de basisschoolleeftijd

Anita Kamminga

Regioconsulent Midden-Zuidoost
Start 15 januari
a.kamminga@ditkoningskind.nl

Joke Leene 

Regioconsulent Oost,  
contact doven en slechthorenden
06 - 137 667 64
j.leene@ditkoningskind.nl

Hulp en advies?
Voor persoonlijke hulp en advies  
kunt u contact opnemen met een 

van de regioconsulenten.

Ad Waardenburg

Regioconsulent Noord
06 - 134 943 77
a.waardenburg@ditkoningskind.nl

Dit Koningskind bedankt de volgende 
kerken/gemeenschappen* voor hun bijdrage: 
CGK: Oud-Beijerland, Scherpenzeel. GKv: Aduard, Alkmaar, Almere, Amersfoort-De 
Horsten, Amersfoort-Nieuwland, Axel, Bergen op Zoom, Bodegraven/Woerden, 
Brouwershaven, Buitenpost, Delft, Den Ham, Dordrecht, Ede Noord, Gorinchem, 
Hardenberg-Baalderveld-Oost, Hardinxveld-Giessendam, Hattem-Centrum, Houten, 
Krimpen a.d. IJssel, Langerak, Leiden, Lelystad, Loppersum-Westeremden, Mussel, 
Nieuwegein, Nieuwegein, Ommen Noord/Oost, Rijnsburg, Roodeschool, Rotterdam 
Noord Oost, Rotterdam-Noord/Oost, Schildwolde, Stadskanaal, Steenwijk, ‘t Harde, 
Ten Boer, Veendam, Veenendaal Oost, Zeist - de Bilt, Zoetermeer, Zuidhorn, 
Zuidlaren, Zuidwolde (Dr.), Zwartsluis.

Met uw steun kunnen we samen  
mensen op weg helpen.
Periode: week 28 t/m 45

Ontdekzondag
2 februari 2020 

De Ontdekzondag is een jaarlijkse themazondag over 
samen gemeente zijn. Samen, of je nou een beperking 
hebt of niet. In 2020 staat de zondag gepland op 
2 februari. Maar je kunt hem natuurlijk ook op een 
ander moment vieren. 

Ds. P. Boonstra uit Bussum-Huizen schreef een preek 
over de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard 
(Mattheüs 20) onder het thema ‘Genade voor 
iedereen’. “God nodigt iedereen uit om te werken in 
zijn koninkrijk. Hij vraagt geen bijzondere prestaties 
hiervoor. Wat betekent het dat vervolgens iedereen 
hetzelfde uitbetaald krijgt?”

De materialen voor deze Ontdekzondag zijn te 
downloaden via de website: de preek en liturgie, een 
bijpassende PowerPointpresentatie, een collectesheet 
en een werkblad voor kinderen. Tevens kan er 
uitdeelmateriaal worden aangevraagd. 

*G
iftgevers w

aarvan het kerkgenootschap bekend is in onze adm
inistratie

Ontmoetingsdag 

voor grootouders van kinderen  
met een sociale beperking

Grootouders spelen een belangrijke rol in het leven van hun 
kleinkind(eren). Maar wat als het gedrag van het kleinkind 
problemen veroorzaakt? U kunt als grootouders hierover 
moeite en zorg ervaren. Aan de andere kant hebben ouders 
van kinderen met een sociale beperking behoefte aan 
steun, juist van familie. De ontmoetingsdag op 29 februari 
2020 gaat over de impact van een sociale beperking en hoe 
je als grootouder iets kunt betekenen voor je kleinkind én je 
eigen kind.

Ledenvergadering 

13 november 2019
Begin dit jaar is een proces gestart om meer christenen 
de mogelijkheid te bieden zich te verbinden aan onze 
vereniging en aan de ondersteuning van de vereniging. 
Middels brieven, die we bijvoegden bij de uitgaven van 
Kleur en het sociaal jaarverslag dit jaar, hebben we u 
steeds op de hoogte gehouden van de voortgang van dit 
proces. In de ledenvergadering van 13 november jl. is 
de laatste stap in dit proces gezet. Onze vereniging is nu 
toegankelijk voor alle christenen die de grondslag van onze 
vereniging onderschrijven. We zijn de oprichters van 45 jaar 
geleden dankbaar voor hun initiatief en het is onze wens 
om ons werk voort te zetten met en onder een bredere 
groep christenen. Het bestuur dankt u hartelijk voor het 
gestelde vertrouwen!

kleur  -  15  14  -  kleur 



Maak er 

een prachtig 

jaar van!

www.ditkoningskind.nl
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Een Kind 
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geboren

Wat ga jij 
doen in 
2020?

Liefde, 
licht,  
leven


