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Over de 
grenzen

Een beperking. Dat is corona al een half jaar. Veel kan en mag niet 

meer. Voor simpele handelingen als boodschappen doen of op de 

bus stappen gelden beperkende regels. 

Je kunt op verschillende manieren reageren wanneer je te maken 

hebt met een beperking. Bijvoorbeeld net doen alsof het er niet 

is. Dat is gevaarlijk bij corona én bij andere beperkingen. Je zult 

voortdurend worden geconfronteerd met heftige tegenvallers en 

teleurstellingen. Ook kun je depressief of verdrietig reageren en in 

een hoekje gaan zitten. 

Ik denk dat rouwen nodig is – bij beperkingen door corona én 

bij andere beperkingen. Het doet zoveel pijn. Die pijn mag je 

uithuilen naar God en naar elkaar. Daarna is het heilzaam om de 

werkelijkheid van de beperking te accepteren. Dan gebeuren er 

met Godgegeven gaven als liefde, gemeenschap en creativiteit 

mooie dingen. Bezoek op een hoogwerker. Inspirerende webinars. 

Balkonconcerten. Dit Koningskind heeft dat ook gedaan: een 

hulplijn, online workshops, de zomertour. De beperking van corona 

was niet weg, maar we konden er overheen reiken, naar elkaar toe.

Een van mijn eerste Koningskind-vakanties was met een groep 

jongeren. Lichamelijk beperkte jongeren met leeftijdsgenoten als 

vrijwilliger. We gingen naar een zwembad met enorme glijbanen. 

Helaas konden sommigen door hun beperking niet van de glijbanen. 

Dat bedierf het plezier. Toen besloten we elkaars armen en benen te 

zijn. We gingen met vereende krachten met z’n allen. Badmeesters 

keken ongerust. Wij reikten met creativiteit en gemeenschap over 

de grenzen van de beperking. Nu was er plezier. Het plezier van 

de overwinning.
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‘Hij hoort 
er voor ons 
helemaal 

bij’

4 

Samen
Henk en Marjolein zijn  
al zestien jaar samen
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Henk en Marjolein zitten buiten op een bankje. 
Hij is 61, zij is net 50 geworden. Ze zijn gebo-
ren en getogen op Goeree-Overflakkee en dat 
hoor je aan het zangerige, zachte dialect dat 
ze allebei spreken. Hij werkt bij de Gamma, zij 
op een sociale werkplaats.  

Sinds 1 september 2004 zijn ze een stel. Henk 
weet nog precies hoe het begon. “Marjolein 
woonde bij me in het gebouw. Ze vond me 
al langer leuk, maar dacht dat ze geen kans 
maakte. Eigenlijk wilde Marjolein ook geen 
man meer. Want elke keer als ze verkering 
kreeg, ging het na een tijdje weer uit. Dat ik 
haar leuk vond, had ze niet door. Ik ging elke 
zondag met haar wandelen, maar ze zocht 
daar niks achter. Tot ze twee weken bij haar 
ouders zou gaan logeren, toen dacht ik: als 

ik blijf zitten, gebeurt er niks. Dus zei ik tegen 
haar: ‘Ik ben verliefd op je.’” 

Alleen is maar alleen
De vonk sloeg gelukkig ook bij Marjolein over 
en sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Waarom 
ze zo graag bij elkaar zijn, weten ze allebei 
gelijk te vertellen. “Alleen is maar alleen”, 
aldus Henk. “Ik vind het gezellig om Marjolein 
om me heen te hebben.” Marjolein valt vooral 
op zijn ondeugende ogen en op zijn humor. 
“Henk kan een wolf nadoen of een hond. Dan 
moet ik zo om hem lachen.” 

Op Tweede Kerstdag 2007 zijn ze verloofd en 
dit jaar vieren ze zelfs hun 12,5-jarig jubileum. 
Tot een huwelijk komt het helaas niet. “Dat wil-
len onze beide families niet”, legt Marjolein uit, 

tekst Mariëtte Woudenberg beeld Jaco Klamer

Samen is het 
leven mooier. Dit 

Koningskind staat 
daarvoor! De een 
trekt veel op met 

een vriend(in), 
een zus, broer of 

moeder. Een ander 
heeft misschien 

een dier als maatje. 
In deze rubriek 

vertellen mensen 
met wie zij vaak 

samen zijn. 

‘We doen alles 
met z’n tweeën’

Henk Wolfert en Marjolein van Splunter wonen naast elkaar in 

woonzorglocatie De Stove in Sommelsdijk, op het Zuid-Hollandse eiland 

Goeree-Overflakkee. Het verloofde stel doet het liefst alles met z’n tweeën. 

Van kaarten maken en fietsen tot samen een ‘bakkie doen’. 
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‘Licht doordringbaar’ door Bernard Vink

“en dat moeten we accepteren. We doen verder 
wel alles samen en we dragen allebei een 
gouden verlovingsring. Ik heb ook een sleutel 
van Henks appartement. Als het nodig is, kan ik 
altijd naar binnen. Zeker als het warm is buiten, 
zit ik het liefst bij hem op de bank. Want in zijn 
appartement is het altijd minstens vier graden 
koeler.” 

Dit Koningskind
In de afgelopen jaren hebben ze van alles 
samen ondernomen. Zo gingen ze vaak mee 
met vakanties van Dit Koningskind. De leukste 
bestemming vinden ze België. “Weet je nog”, 
zegt Henk tegen Marjolein, “Dat we daar een 
keer logeerden in een huis met een zwembad 
en een jacuzzi? Bij de bakker aan de overkant 
haalden we elke morgen verse broodjes.” 
Marjolein herinnert zich vooral een vliegshow in 
Koksijde. “Prachtig vond ik dat. Je zag mooie 
helikopters en vliegtuigen.” Ze lacht: “Ik ben 
gek op alles wat met vliegen te maken heeft, 
hoewel ik zelf nog nooit in een vliegtuig heb 
gezeten.” 

Dit jaar zouden ze weer met Dit Koningskind 
naar België op vakantie gaan, maar helaas ging 
hun reis door de coronacrisis niet door. Volgens 
Marjolein zorgt het voor een dubbel gevoel. 
“We vinden het natuurlijk jammer dat we niet 
kunnen gaan. Aan de andere kant begrijpen we 
het en willen we geen risico lopen.” 

Coronamaatregelen
Ze hebben sowieso door de coronamaatregelen 
geen makkelijke periode achter de rug. Want 
in hun woonzorglocatie kregen ze er direct 
mee te maken. Marjolein werd begin april ziek. 
Ze hoestte, kreeg het benauwd, had koorts. 
De huisarts zei dat het waarschijnlijk had te 
maken met haar astma, maar om geen risico 
te nemen moest ze een coronatest doen en in 
quarantaine. Marjolein wordt er nog verdrietig 
van: “Dat was zo’n nare tijd. Ik mocht een week 

Samen

‘Als er iets 
was, gingen 
we naar 
boven en 
deden we 
samen een 
bakkie’ 

niet naar Henk toe. We spraken elkaar wel via 
de mobiele telefoon, maar dat vond ik niks. We 
misten elkaar zo erg, ik voelde me depri en was 
boos op de leiding.” 

Gelukkig bleek het uiteindelijk niet het virus te 
zijn en mochten ze elkaar wel weer zien. Henk 
en Marjolein hadden in die tijd met strenge 
beperkingen veel steun aan elkaar. Marjolein 
maakte zich grote zorgen om haar ouders, die 
allebei ruim in de zeventig zijn, en lange tijd 
mocht niemand in De Stove werken. “Iedereen 
zat maar thuis”, zegt Henk, “en dat maakte de 
sfeer niet altijd leuk beneden. Mensen gingen 
snauwerig doen tegen elkaar en op iedereen 
zitten letten. Marjolein en ik houden niet van 
ruzie. Als er iets was, gingen we naar boven en 
deden we samen een bakkie.” 

Samen verder
Al zestien jaar zijn ze bij elkaar. “En we gaan 
gewoon samen verder”, benadrukt Marjolein, 
“of Henk moet het zat worden.” Waarop Henk 
met grote overtuiging zegt: “Dat zal echt niet 
gebeuren Marjolein.”  
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Uit de praktijk

E
erst een jonge vrouw. Haar man 
heeft de diagnose Asperger (een 
stoornis uit het autistisch spectrum) 
en het huwelijk valt haar zwaar. Ze 
vraagt zich af of zij in haar huwelijk 

zichzelf kan zijn, en of zij haar behoefte aan ver-
binding wel mag laten meewegen. Die behoefte 
kan misschien nooit vervuld worden. Ze brengt 
dit in gebed en wil hier met Hem over naden-
ken. Haar worsteling: wat vraagt God van mij? 
 
Daarna een vrouw die al meer dan dertig jaar ge-
trouwd is. Twee jaar geleden kreeg haar man de 
diagnose autisme. Pas nu zij in coronatijd hele-
maal is stilgezet, komt al het verdriet naar boven. 
Ze dacht altijd dat zij het verkeerd deed in haar 
huwelijk. Er was veel miscommunicatie. Nu pas 
beginnen de puzzelstukjes op hun plaats te val-
len. Ze voelt zich alleen en beseft steeds meer 
dat haar man niet kan geven wat zij nodig heeft. 
Wat moet ze met haar eigen verwachtingen van 
het huwelijk? Ze wil vechten voor haar huwelijk 
omdat ze trouw heeft beloofd, maar kan het niet 
meer opbrengen. Ze vraagt zich af: waarom over-

komt me dit? Hoe kan ik nog bidden? Wij horen 
verdriet en boosheid. Verdriet – rouw – om wat er 
niet is. Ook zien we de strijd: welke weg vraagt 
God van mij? Pasklare oplossingen zijn er niet, 
antwoorden zijn snel te gemakkelijk. Dit Konings-
kind luistert. Samen proberen we de situatie op 
een rijtje te zetten. Moeilijke geloofsvragen gaan 
we niet uit de weg. We vragen of een van ons 
op bezoek mag komen, want face-to-face praten 
gaat gemakkelijker dan via de telefoon. Maar we 
zijn geen therapeuten. Ons doel is om samen uit 
te zoeken wat de volgende stap zou kunnen zijn. 
Soms adviseren wij om (tijdelijk) weg te gaan om 
ergens anders tot rust te komen en na te denken. 
Vaak verwijzen we naar hulpverleners met ken-
nis van en ervaring met de specifieke problema-
tiek. Ook kan deelname aan een gespreksgroep 
steun, erkenning en herkenning bieden. 
 
Een van de bellers noemde het heel kostbaar 
dat er iemand luistert en je serieus neemt, zon-
der oordelen. Zij stuurde het gedicht ‘Rauw’, dat 
woorden geeft aan enorm verdriet.  

Hulp en advies? 
Een van onze consulenten 
helpt u graag: 
 

Verdriet om 
wat er nooit zal zijn

Joke Leene 
06 - 137 667 64

j.leene@ditkoningskind.nl

Bonna van der Wijngaard
06 - 134 165 06

b.vanderwijngaard@ditkoningskind.nl

Ad Waardenburg
06 - 134 943 77

a.waardenburg@ditkoningskind.nl

Anita Kamminga
06 - 139 092 31

a.kamminga@ditkoningskind.nl

Dit Koningskind startte na de corona-uitbraak een hulplijn, 

voor wie behoefte heeft aan een luisterend oor of advies. 

In korte tijd kwamen er twee telefoontjes die ons raakten. 

 
TEKST REDACTIE

Rauw 

 

Mijn hart huilt 

om dat wat 

er nooit zal zijn 

‘t voelt zo… 

rauw 

 

Ik rouw 

 

Mijn hart alleen 

met U, lieve God 

wel samen

Getroost 

door U 

vind ik moed 

om te accepteren 

wat er echt is 

wat voelt dat… 

 

rauw
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 Samen  Samen 
 leven bij  leven bij 
 Sprank  Sprank 

Meer info: www.stichtingsprank.nl • info@stichtingsprank.nl • 088-007 07 00

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.

Sprank_AdvertentieKleur_V0_1.indd   1Sprank_AdvertentieKleur_V0_1.indd   1 14-02-2020   10:3814-02-2020   10:38
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‘Hij hoort er 
voor ons 

helemaal bij’

De brus van

‘Ons leven 
zou saai 

zijn zonder hem’

Emma (18) en Sophie (17) Steenhuis uit Drachten hebben een 
broertje met het syndroom van Prader-Willi. Middenin een 

winkel of op de camping kan hij ineens een driftbui krijgen.  
“Dan denk je weleens: doe even gewoon zeg. Hier hoor ik niet 
bij.” Toch zouden ze hem nooit willen missen. “Marijn is ook 

de liefste broer van de hele wereld.”

TEKST MARIËTTE WOUDENBERG BEELD SJAAK LEENE

Sophie en Emma
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E
en dag na de geboor-
te van hun broertje 
werd de diagnose al 
gesteld. Het syndroom 
van Prader-Willi is een 

vrij onbekende aandoening... met 
diverse lichamelijke en geeste-
lijke symptomen. Emma en Sophie 
vinden het lastig uit te leggen wat 
Marijn (13) precies heeft. “Som-
mige mensen met het syndroom”, 
zegt Emma, “worden bijvoorbeeld 
extreem zwaar doordat ze altijd 
honger hebben, maar Marijn is juist 
heel dun en beweeglijk. Hij kan 
lopen, springen en rennen als de 
beste. Hij heeft wel weer andere 
typische Prader-Willi-kenmerken 
zoals vaak over eten praten, min-
der spierkracht en gedragsproble-
men.”

Broer die anders is
Toen ze jong waren, merkten de 
zussen er weinig van dat hun broer-
tje anders is. “Je ziet op het eerste 
gezicht niet zoveel aan hem”, legt 
Emma uit. “Maar naarmate hij ou-
der werd, gingen me wel dingen 
opvallen. Ik weet nog dat hij een 
jaar of vijf was en dat hij met alle 
klanten in de winkel een praatje 
wilde maken. Hij stelde constant 
vragen. ‘Waarom eet u dat?’ of 
‘Waarom doet u dat?’” 
Marijn kan ook erg boos worden 
als dingen niet gaan zoals hij wil of 
wanneer hij stress ervaart. “Nu hij 
wat ouder is”, vertelt Sophie, “wor-
den die woedeaanvallen wel erger. 
Hij schreeuwt, schopt, gooit met 
spullen en sinds hij op een niet-
christelijke middelbare school zit, 
leert hij scheldwoorden gebruiken 
die we hier in huis niet zo leuk vin-
den.”

Helpen in de zorg voor Marijn
Hoewel hun ouders het meeste 
voor Marijn doen, dragen Emma 
en Sophie net zo goed hun steen-
tje bij in de zorg voor hem. “Hij kan 
bijvoorbeeld niet in z’n eentje naar 
buiten. Marijn zou zo met mensen 

meelopen of ergens aanbellen. 
Als onze ouders heel druk zijn, let 
een van ons op hem. Dat doen we 
graag, want Marijn is gewoon zo en 
kan er niets aan doen.” De zussen 
vinden het wel moeilijk uitleggen 
aan vriendinnen hoe het er in hun 
gezin aan toegaat. Daarom zijn de 
brusdagen van Dit Koningskind zo 
fijn. “Op zo’n dag ontmoet je an-
dere broers en zussen van mensen 
met een beperking. We waren er 
twee keer bij in de afgelopen jaren. 
Daar hoefden we weinig uit te leg-
gen, want iedereen snapte gelijk 
waar we het over hadden.”

Gauw contact
Opgroeien met Marijn is soms uit-
dagend, maar zonder hem zou hun 
leven erg saai zijn. Sophie lacht: 
“Wat ik vooral zo grappig aan hem 
vind, is dat hij heel open is en op 
iedereen afstapt. Hij maakt naar 
iedereen leuke opmerkingen en is 
heel nieuwsgierig. Door hem heb 
je gauw contact met anderen. Als 
Marijn bijvoorbeeld samen met 
mijn moeder boodschappen doet 
in de Albert Heijn, maakt hij altijd 
een praatje met de mevrouw ach-
ter de balie. Ik werk nu in diezelfde 
supermarkt en ik denk dat ik dat 
baantje voor een deel aan Marijn 
heb te danken. Hij is bovendien 
heel gevoelig. Ben ik verdrietig, 
dan komt hij gelijk naar me toe om 
me te troosten. En Marijn maakt 
vaak kleurplaten voor mensen uit 
de kerk.” 

Goede balans
Emma en Sophie begrijpen dat hun 
ouders veel tijd besteden aan hun 
broertje. “Maar ik vind”, benadrukt 
Emma, ‘”dat onze ouders wel een 
goede balans hebben gevonden 
in het verdelen van hun aandacht 
tussen hem en ons. Als mijn moe-
der met mij praat en Marijn komt er 
tussendoor, zegt ze rustig: ‘Even 
wachten, nu ben ik met Emma in 
gesprek.’ Regelmatig doen we be-
wust iets met z’n vieren en gaat 
mijn broertje bij opa en oma loge-
ren. Vorig jaar zijn we zelfs voor het 
eerst een weekje op vakantie ge-
weest zonder Marijn.”

Hoe moet het straks?
Soms maken de zussen zich wel 
zorgen over de toekomst. “Wij blij-
ven niet altijd thuis wonen. Hoe 
moet het dan? Marijn zal steeds 
sterker worden en onze ouders 
komen straks op een leeftijd dat 
ze hem niet meer aankunnen. Daar 
hebben we het al met hen over ge-
had. Dan zullen we toch buitens-
huis iets voor hem moeten gaan 
zoeken, zoals een leuke zorgboer-
derij. Maar gelukkig hoeft het nu 
nog niet. En dat is echt fijn, want hij 
hoort er helemaal bij.”  

‘Wij blijven niet altijd 
thuis wonen, hoe 
moet het dan?’
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Varia

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:  
• Het leven van Jezus, 

kijk- en zoekboek
• CD ‘Thuis’ van Sela

Veel puzzelplezier!

Omschrijvingen 

1. Sophie lacht: “Wat ik vooral zo 
grappig aan hem vind, is dat hij 
heel open is en op iedereen … ”

2. Het was een grote teleurstelling 
dat we alle … dit jaar moesten 
afzeggen.

3. Gelukkig hebben we veel 
deelnemers alsnog kunnen 
ontmoeten tijdens onze …

4. Sophie en Emma zijn … van 
Marijn.

5. Dit Koningskind startte na de 
corona-uitbraak een …

6. Op 12 november is er een 
themabijeenkomst met …

7. Een van de bellers noemde het 
heel … dat er iemand luistert en je 
serieus neemt.

8. Hoe komt het dan dat je soms zo 
weinig van de Koning … ?

9. Deze zomer zorgde Lidia elke 
week voor een nieuwe aflevering 
van het … 

10. De leukste vakantiebestemming 
van Henk en Marjolein.

11. Wij reikten met …  en 
gemeenschap over de grenzen 
van de beperking.

12. Je kunt het koninkrijk niet … 

13. In de eerste weken van de 
lockdown was het extreem … 
op straat.

14. Emma en Sophie vonden het fijn 
dat ze weinig hoefden uit te leggen 
op de …

15. Pas later, als Bianca moeder is, 
ontdekt ze waarom zij zo … is.

16. Aan alle … en vrijwilligers: 
bedankt!

Meedoen?
Stuur de oplossing voor 9 oktober 
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.
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De oplossing van de aprilpuzzel 
was ‘Elk jaar een feest’. De 
winnaars zijn: Mw. L. Hoefakker uit 
Bennekom en Mw. S. Buisman uit 
Utrecht. Veel plezier met jullie prijs!
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De ideale wereld 
Duidelijke regels voor de sociale omgang: 1,5 meter 
afstand. Elkaar niet aanraken. Visuele ondersteuning 
in de vorm van stippen of strepen in de wachtrij, 
pijlen voor de looprichting. In de eerste weken van 
de lockdown was het extreem rustig op straat. 
Minder prikkels, zoveel mogelijk thuisblijven, minder 
schakelmomenten. Ik vroeg me af: zou dit de ideale 
wereld zijn voor iemand met autisme?

Het Trimbos-instituut deed onderzoek naar de 
impact van de coronacrisis op volwassenen met 
uiteenlopende psychiatrische aandoeningen. Ze 
hadden uiteenlopende diagnoses. Meer dan de 
helft (58%) van de panelleden heeft (ook) positieve 
kanten aan de coronacrisis ervaren, zoals meer rust, 
minder prikkels en minder (sociale) stress. Door de 
coronacrisis voelen sommigen minder participatie- 
en prestatiedruk en dat doet hen goed: ‘Door de 
thuisisolatie gaat het geestelijk veel beter met mij, ik 
voel mij veel minder angstig, moe en somber doordat 
de prikkels van de buitenwereld wegvallen.’ ‘De rust 
doet me goed!’ ‘Ik voel me minder ‘anders’ nu veel 
mensen ook gedwongen thuis zitten.”

De andere kant wordt ook gedeeld: de dagbesteding 
valt weg, alles gebeurt in dezelfde ruimte thuis en 
dat geeft veel stress, de activiteiten die structuur in 
de week brachten, vallen weg. Lijkt dit op de ideale 
wereld voor iemand met autisme?

Iemand met autisme hielp me snel uit de droom. Ze 
was druk aan het bladeren in haar agenda en kwam 
zeer gestrest over. Ze wilde iets opschrijven maar 
ze wist niet waar. Toen kwam de vraag aan mij: tot 
wanneer gaat dit duren?  

Karin Harsevoort-Zoer  
(46) is GZ-psycholoog/ 
orthopedagoog bij  
Karakter Kinder- en  
Jeugdpsychiatrie.  
Karin is getrouwd en 
moeder van vier kinderen.

Het leven van 
Jezus, kijk- 
en zoekboek
 

Auteur: Reinhard Abeln 

In het kijk- en zoekboek 
‘Het leven van Jezus’ 
ga je op zoek naar voor-
werpen en gebeurtenis-
sen uit het leven van Je-
zus. Zie je het schaap, 
de vos en de hagedis? 
Zoek mee! Ergens heeft 
zich een man verstopt 
in een boom. Kun jij 
hem vinden? De be-
kendste verhalen over 
het leven van Jezus ko-
men voorbij: lees over 
de nacht waarop Jezus 
geboren wordt, over 
zijn doop en over de 
vele wonderen die Hij 
verricht. Kun jij alle ge-
beurtenissen terugvin-
den op de grote platen? 

Aan mij zie 
je niets
 

Auteur: Bianca de Vrind-

Zegers

In dit boek kijk je door 
de ogen van Bianca en 
zie je hoe het is om als 
meisje op te groeien in 
een tijd waarin alleen 
maar gehandicapte jon-
gens en eigenaardige 
mannen autisme kon-
den hebben. Pas later, 
als Bianca moeder is, 
ontdekt ze door autisti-
sche kinderen waarom 
zij zo anders is. Autisme 
uit zich bij iedereen an-
ders en je kunt het aan 
de buitenkant niet zien. 
Ongezien is onbegre-
pen en ongekend maakt 
onbemind. Er zat voor 
Bianca niets anders 
op dan zich zo goed 
mogelijk te leren aan-
passen. Maar waaraan 
precies? En wat was 
er dan mis met haar? 
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Het afgelopen halfjaar liet niemands leven onberoerd. Zeker niet van mensen 
met een beperking en hun netwerk. Dit Koningskind ging aan de slag om 
hen op nieuwe manieren te ondersteunen en adviseren. Daarbij ontdekten 
we - opnieuw - dat vanuit beperkingen andere mogelijkheden ontstaan. Uit 
de vele digitale en telefonische contacten ontving Dit Koningskind waardering 
en ideeën voor verbeteringen in de toekomst. Kijk mee, terug en vooruit!

“Ik vond de workshop fijn omdat de 
ervaringen van anderen mij helpen om 
verder te kunnen in mijn eigen gezin.”

Deelnemer online workshop

Vanaf het moment dat in maart het openbare leven 
volledig op slot gaat, werkt Dit Koningskind hard om er 
tóch te kunnen zijn voor mensen met een beperking en 
hun netwerk. Met online workshops geven we mensen 
handvatten om deze tijd door te komen. We starten 
een hulplijn, waar veel contact mee wordt gezocht. 
Iedere zondag is er een bemoedigende video én we 
delen inspirerende, maar ook herkenbare, verdrietige 
verhalen op social media, onze website en via de 
e-mailnieuwsbrief. 

De grootste teleurstelling voor deelnemers én vrijwilligers: 
we moeten alle vakanties annuleren. Daarom zetten we alle 
zeilen bij om onze deelnemers toch een positieve herinnering 
aan de zomer van 2020 te bezorgen. Via een video van Bert 
van Leeuwen kondigen we dit aan bij de deelnemers. Alle 
deelnemers ontvangen een mooi zomerdoeboek en Loetje, 
de zachte knuffelleeuw. Om de week neemt onze eigen Lidia 
het grappige vakantiejournaal op. 

Als kers op de taart maken we de grote zomertour langs alle 
deelnemers. Natuurlijk neemt het de pijn niet helemaal weg. 
Maar toch kunnen we mensen een brede glimlach bezorgen. 
Uit de enthousiaste reacties merken we de waardering. Ook 
voeren we tijdens de zomertour waardevolle gesprekken met 
deelnemers, ouders en vrijwilligers. 

Veranderingen 

in het voorjaar

Waardevolle ervaringen     
     zetten in beweging

Zomer
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Dichtbij

“Wij bezochten de gespreksgroep van 
Dit Koningskind voor ouders van een 
kind met een beperking. Er was zoveel 
herkenning. Vooral in hoe de wereld om 
ons heen reageert. We hebben vanuit 
deze groep steun ervaren: het gevoel 
van niet alleen te zijn. Het gaf ons weer 
moed om positief door te gaan.”

Ouders van een kind met een beperking

Larissa Koelewijn (21) heeft autisme 
en zou naar de Ardennen gaan met Dit 
Koningskind.  

“Ik vind het heel jammer dat het niet 
doorgaat. Maar nu heb ik de  bingo bij de 
zomertour gewonnen. Dat vind ik heel leuk. 
Ik heb een lieve knuffel uitgezocht!”

Al deze ervaringen geven nieuwe energie voor de 
toekomst. Directeur Peter van den Enden vertelt dat 
de input uit gesprekken helpt om het aanbod van Dit 
Koningskind verder af te stemmen op de wensen. “We 
zullen onze expertise versterken en meer tijd besteden 
aan direct advies. In samenwerking met deskundigen 
organiseren we een vol najaarsprogramma met 
online workshops en (oude en nieuwe) vormen van 
ontmoetingsdagen. We zullen Dit Koningskind sterker 
op de kaart zetten, zodat we nog meer ondersteuning 
kunnen bieden voor de mensen met een beperking en hun 
netwerk. We hebben een groot werkgebied en daar willen 
wij ons geluid laten horen. Duidelijk na deze turbulente tijd 
is dat onze missie nog altijd voluit waardevol blijkt te zijn!”

Op twintig plaatsen in heel 
Nederland kwam Dit Ko-
ningskind langs met een 
pop-up terras voor de vakan-
tiedeelnemers. Talloze vrijwil-
ligers hebben zich ingezet 
om er in iedere plaats weer 
een feest van te maken, met 
gebak, spelletjes en creatieve 
activiteiten. Gerrit-Jan Bril en 

Finette van Zwolle stippelden 
de route uit en organiseerden 
de complete tour: ze regel-
den de bus en alle materialen 
via sponsors, hadden contact 
met kerken die hun parkeer-
plaats beschikbaar stelden, 
zorgden dat er taarten wer-
den gebakken. Gerrit-Jan en 
Finette maakten deze zomer 

meer kilometers dan ooit. 
“Veel viel voor de deelnemers 
weg in coronatijd, dagbe-
steding, werk én vakantie. 
Omdat een terrasje pakken 
op vakantie voor deelnemers 
vaak het hoogtepunt is, werd 
dit erg gewaardeerd. Ze heb-
ben ernaar uitgekeken en de 
glimlach op al die gezichten 

was een prachtig resultaat!” 
Finette knikt instemmend: 
“Er zit dagen werk in, maar 
we hebben het met liefde 
gedaan. We kregen allerlei 
kleurplaten en kaartjes. De 
reacties zijn hartverwar-
mend.” Alle vrijwilligers die 
deze zomertour mogelijk 
maakten: hartelijk dank!

Geslaagde zomertour dankzij gedreven vrijwilligers

Een najaar vol 

nieuwe ideeën 



  

Dit Koningskind 
bedankt de volgende 
kerken/gemeen-
schappen* voor 
hun bijdrage:

 
CEG: Marknesse; CGK: Arnhem, 
Oud-Beijerland, Scherpenzeel; 
GKV: Alkmaar, Almere, Assen-West, 
Bergentheim, Bodegraven-
Woerden, Brouwershaven, Capelle 
a/d IJssel, Dordrecht, Drachten-ZW, 
Dronten-Noord, Dronten-Zuid, 
Eindhoven-Best, Gorinchem, 
Gouda, Hardinxveld-Giessendam, 
Haren, Hengelo, Hoofddorp, 
Hooghalen, Leerdam, Leusden, 
Loppersum-Westeremden, 
Lutten, Nieuwerkerk a/d IJssel, 
Nieuwleusen, Nijkerk-Oost, 
Oegstgeest, Oldehove, Rouveen, 
’t Harde, Terneuzen, Utrecht-
Centrum, Venlo, Vollenhove, Wezep, 
Winsum-Obergum, Zaltbommel, 
Zevenbergen, Zoetermeer, 
Zwijndrecht, Zwolle-Zuid, Zwolle-
Berkum; NGK: Langerak. 

*G
iftgevers w

aarvan het kerkgenootschap bekend is in onze adm
inistratie: P

eriode: w
eek 9 t/m

 w
eek 28 2020

Met uw steun kunnen we samen mensen op weg helpen.

Ontmoetingsdag voor 
broers en zussen van mensen 
met een beperking

Voor in de agenda

Ben jij een brus? Het is heel 
ingrijpend om een broer of zus met 
een beperking te hebben. Hij of zij 
heeft daardoor meer aandacht nodig. 
Waarschijnlijk begrijp je dat wel 
maar misschien zou je zelf best wel 
wat meer aandacht willen hebben. 
Misschien heb je last van het gedrag 
van je broer of zus en baal je ervan 
dat jullie geen normaal gezin kunnen 
zijn. Dat kan je boos en verdrietig 
maken. Je kunt je schuldig voelen over 
je negatieve gedachten. Soms heb je 
medelijden met je ouders of broer of 
zus en voel jij je extra verantwoordelijk 
voor hen. Of je maakt zorgen over 
de toekomst als je ouders niet meer 
voor je broer of zus kunnen zorgen. 
Misschien heb je wel vragen aan God, 
waarom jou dit overkomt. 

 

Het is vaak moeilijk om aan anderen 
uit te leggen wat het betekent om 
brus te zijn. Daardoor voel jij je 
misschien weleens eenzaam. Tijdens 
de ontmoetingsdag op 21 november 
ontmoet je andere brussen die 
hetzelfde meemaken als jij en je 
daardoor goed kunnen begrijpen. 
Dat geeft herkenning en erkenning 
van wat je meemaakt. Jullie kunnen 
ervaringen uitwisselen en elkaar tips 
geven. We maken er ook een gezellige 
dag van met ruimte voor creativiteit en 
ontspanning.   
 
Leeftijd: ongeveer 8-16 jaar 
(afhankelijk van de aanmeldingen 
wordt een deel van het programma 
gesplitst in twee leeftijdsgroepen van 
8-12 en van 13-16 jaar)  
Locatie: Assen of omgeving 

Bedankt!Aan alle donateurs en 
vrijwilligers: bedankt! 

Wij zijn onder de indruk van de inzet van vele vrijwilligers en de giften die we 
mochten ontvangen om onze vakantiedeelnemers toch een mooie zomer te 
bezorgen. Het was een grote teleurstelling dat de vakanties (soms op het laatste 
moment) werden afgeblazen. Op allerlei andere manieren hebben we toch een 
fijne tijd samen kunnen hebben, dankzij jullie steun. Hartelijk dank!
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19 september Hoogeveen 
ONTMOETINGSDAG
voor vrouwen van wie de 
partner autisme heeft 

3 oktober Bunschoten 
ONTMOETINGSDAG 
voor stellen waarvan de 
partner autisme heeft

6 oktober Heerenveen 
GESPREKSGROEP
voor ouders van een kind 
met een beperking

21 oktober Hoogeveen 
GESPREKSGROEP
voor partners van mensen 
met autisme

24 oktober Hardenberg 
ONTMOETINGSDAG
voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking 

31 oktober Zwolle 
ONTMOETINGSDAG 
voor vrouwen met autisme 

7 november Ede 
ONTMOETINGSDAG
voor ouders van dove 
kinderen 

12 november Locatie volgt
THEMABIJEENKOMST MET 
COCKY DROST
werken aan een sterke 
relatie, voor ouders van 
kinderen met een beperking

21 november Regio noord
BRUSSENDAG 
voor broers en zussen van 
mensen met een beperking

28 november Gorinchem
PLATFORM AUTISME

12 december Groningen
ONTMOETINGSDAG 
voor vrouwen met autisme 

Agenda

Kijk, hier is 
het koninkrijk! 
(Lucas 17)

Ds. Dick Dreschler

Want van U is het 
koninkrijk. Met dat 
vertrouwen mag je 

bidden. God regeert, Hem is de 
heerlijkheid en macht, voor eeu-
wig. Maar hoe komt het dan dat 
je soms zo weinig van de Koning 
merkt? 

Kijk, dat Willem-Alexander koning 
is, dat kun je zien. Hij is niet voor 
eeuwig koning, maar wel een 
zichtbare koning. Op zijn verjaar-
dag zing je voor hem. Ook in de 
coronatijd hebben we bij Sprank, 
locatie Heemse, voor de koning 
gezongen (op gepaste afstand 
van elkaar natuurlijk). Maar God 
kun je niet zien. Jezus kun je niet 
aanraken. En als je bidt, krijg je 
niet altijd wat je vraagt. Wilt U mij 
weer gezond maken? Wilt U mij 

een leuke woonplek geven? Wilt 
U mij een mooie baan met leuke 
collega’s geven? Je ziet niet gelijk 
hoe Koning Jezus met jouw vra-
gen aan de slag gaat.  
 
In Lucas 17:11-19 doet Jezus dat 
wel. Mensen met een huidziekte 
blijven op een afstand staan. Ze 
vragen: heb medelijden met ons! 
En wat zegt Koning Jezus? Dat 
ze beter worden! En ja, ze wor-
den weer beter. Ze hoeven geen 
afstand meer te houden. Is dat het 
koninkrijk? Jezus legt aan de Fa-
rizeeën uit in vers 20: ‘Je kunt het 
koninkrijk niet aanwijzen.’ Je kunt 
dus niet zeggen: Kijk, hier is het! 
Maar waar is het dan? Jezus zegt: 
‘Het is in jullie zelf!’ Niet zozeer 
waar mensen worden genezen, 
maar waar één van die tien (maar 

ééntje!) terugkwam om Jezus te 
bedanken. En dan ook nog een 
vreemdeling, een Samaritaan. In 
hem was geloof en dank. Dat is 
het koninkrijk. 
 
Als je zo gaat kijken, ontdek je 
steeds vaker iets van dat rijk van 
God. In iemand die vol overtuiging 
zingt voor God. In iemand die 
met toewijding een mooie teke-
ning maakt voor een aangepaste 
dienst. In iemand die zich met 
een blij hart inzet als vrijwilliger. In 
iemand die zijn handen vouwt en 
God dankt. Dan zie je in mensen 
iets van Koning Jezus. Met die 
houding mag je op weg zijn naar 
het volmaakte koninkrijk, dat komt 
als Jezus verschijnt!   

Pastoraal

*Bekijk het complete 
aanbod en meld je aan 
op ditkoningskind.nl/
agenda.
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www.ditkoningskind.nl

Samen de 
zomer 
vieren


