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voor ouders

Opvoeden zonder vooroordelen

Christelijk gezin
in de buurt

Erken het verschil en leg het uit kinderen met een beperking

Thema

Omgaan met
verschillen

Vooraf
Neem ze eens in gedachten: je gezin, de schoolklas van
je kinderen, de jeugdgroep, je gemeente... ze bestaan
uit allerlei verschillende mensen. Als ouder hoor je de
verhalen die kinderen vertellen. Ze geven vaak heel
direct hun mening over anderen. Over wat ‘normaal’ en
‘niet normaal’ is. Het laat zien dat al die groepen een
norm hebben. Die staat meestal niet netjes op papier,
maar is ongeschreven. De kinderen of jongeren in de
groep voelen haarfijn aan waar de lat ligt. En ook wie
daarvan afwijkt.
Afwijken van de norm, dat kan pijnlijk zijn. Door je
beperking, je geaardheid, je huidskleur, je achtergrond.
Ieder kind en iedere volwassene wil ‘erbij horen’. Of dat
lukt, hangt ervan af hoe er in een groep met verschillen
wordt omgegaan. Het is iets wat kinderen moeten leren
- en daarom gaat deze EigenWijs over ‘omgaan met
verschillen’.
In deze EigenWijs worden allerlei ervaringen van
mensen gedeeld. Die verhalen zijn leerzaam. Ze laten
ons zien dat je verschillen mag erkennen, benoemen,
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bespreken en accepteren. Dat vraagt een kwetsbare
opstelling. Mensen komen niet graag met hun
problemen of beperkingen (of die van hun kinderen)
voor de dag. Maar als een gemeente echt gemeente
van Christus is, moet het veilig genoeg zijn om dit wel
te doen.
De Bijbelstudie over Filippenzen 2 laat de weg zien die
de Heere Jezus ons wijst. Hoe we elkaar kunnen dienen,
op zo’n manier dat we de ander meer achten dan
onszelf. Jezus had geduld met de zwaktes van mensen
om Hem heen, hoewel Hij anderzijds de zonden
duidelijk aan het licht kon stellen. Hij had in alles de eer
van Zijn Vader op het oog. Alleen met de gezindheid
van de Heere Jezus in ons hart kunnen we kinderen
laten zien hoe je met verschillen omgaat. Al struikelend
misschien. Maar met het oog gericht op een betere
toekomst, waar ieder die in Hem gelooft, volkomen aan
Gods ‘norm’ zal voldoen. Zonder gebrek of zonde. Wat
een uitzicht!
Gertrude de Regt, eindredacteur
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Omgaan met
verschillen:

een uitdaging
Als voorbereiding voor mijn bijdrage aan deze
EigenWijs verdiepte ik me in het ontstaan van
vooroordelen bij jonge
kinderen. De behoefte aan
eenvoud en logica blijkt een
belangrijke oorzaak. Een
jong kind kan dus onbewust
heel racistisch denken. Een
eye-opener voor mij. Altijd
reageren dus, want zwijgen is
toestemmen.
Petra Jacobse-Weststrate
Voor dit nummer van Eigenwijs interviewde ik drie
echtparen over hoe ze omgaan met hun buren.
Wat mij opvalt, is dat het op een prettige manier
omgaan met elkaar in kleine dingen zit. En zo ook het
uitstralen wie je wilt zijn als christen.
Leerzaam voor mij is dat verschillen tussen mij en mijn
buren een uitdaging vormen in de
opvoeding. Het geeft een goede
aanleiding tot gesprek met onze
kinderen: wie zijn wij, wat vinden
wij belangrijk, hoe staan wij als
christen in onze buurt, hoe gaan
andere mensen daarmee om.
Jolanda Biemond-Van Bergeijk
Omgaan met verschillen:
ik heb het moeten leren
en leer nog elke dag. Juist
van kinderen. Het valt me
op dat zij haarscherp aan
kunnen voelen waarin
een ander kind anders is
en daarom een andere
benadering nodig heeft.

In de achterliggende maanden ging de
redactie aan de slag met het thema. Door het
houden van interviews, het schrijven van
artikelen, het lezen van boeken en andere
informatie. Wat hebben we hier zelf van
meegenomen? Lees het op deze pagina.

Bij dit thema denk ik ook aan de omgang van
de Heere Jezus met Zijn discipelen. Hij wist hoe
verschillend zij waren en wat zij nodig hadden. Daar
sloot Hij naadloos bij aan.
Mettie de Braal-Prins
‘Omgaan met verschillen’ bleek een
heel breed thema te zijn. Zoveel
verschillende mensen... Mij grepen de
ervaringen aan die werden genoemd in
artikelen en boeken over buitensluiten
en racisme. Hoe snel beoordeel je
anderen niet naar wat in jouw ogen
‘normaal’ is. Laten we dat wel toetsen
aan de Bijbel en proberen de ander (en
onszelf...) volgens Gods normen te zien.
Gertrude de Regt
In het boek Hel en hemel
van Dachau schrijft
de gereformeerde
ds. J. Overduin (19021983) over zijn tijd in
een concentratiekamp.
Gevangenen zagen de
dood in de ogen. Daarbij
vielen kerkelijke- en andere
verschillen weg. Tegelijk hield
ds. Overduin de kern van het
Evangelie vast. Daarover zei hij: ”We moeten niet
vergeten, dat Christus - hoewel Hij de hele wereld op
het oog heeft - altijd begint met het slaan van een
bruggenhoofd in het hart van de mens. Dat hij of zij
wedergeboren wordt. Dat is voor alles noodzakelijk.”
Iets om over na te denken als het gaat over hoofd- en
bijzaken in de kerk.
Albert-Jan Regterschot
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H

et begint in Filippi
met de bekering van
Lydia, waarschijnlijk
een rijke vrouw, een
handelaar in purperen
stoffen. De Heere opent
haar hart onder de preek
van Paulus. Zij en haar huis
worden gedoopt. We zien
vervolgens de stokbewaarder
- de cipier van de gevangenis
en waarschijnlijk een Romein
- en zijn huis tot bekering
komen. En we lezen aan het
einde van hoofdstuk 16 over
de broeders die vertroost

worden. Zo ontstaat er in
Filippi een gemeente, die
samenkomt in het huis
van Lydia (Hand. 16: 40).
Het is de eerste christelijke
gemeente van Europa.
Midden in een vijandige
wereld.
Een gemeente met veel
verschillende zondaren,
die verenigd worden door
het geloof in Jezus, de
Zaligmaker van hun zonden.
De Heilige Geest brengt
ze samen, verbindt ze aan
Christus en aan elkaar.

DOOR GODS GENADE MOGEN DE
FILIPPENZEN DELEN IN DE TROOST DIE
ER IS IN CHRISTUS. GOD ZELF
IS DIT WERK IN HEN BEGONNEN

Eensgezind strijden

Als Paulus de Filippenzen deze brief schrijft, zijn we
intussen twaalf jaar verder. Er is veel waarvoor Paulus
kan danken (Fil. 1: 3-7). Maar Paulus heeft ook zorgen.
In Filippenzen 1 vers 27 vermaant hij hen om één
van geest en één van gemoed (ziel) te zijn. Ze moeten
eensgezind strijden door het geloof in het Evangelie.
Kennelijk staat dit onder druk in de gemeente van
Filippi. Nog maar zo kort geleden heeft de Heere
hen bij elkaar gebracht rond het Evangelie van de
Heere Jezus. Verschillende mensen met verschillende
achtergronden, in zichzelf zondaren die ook na ontvangen genade nog maar een klein beginsel van de
nieuwe gehoorzaamheid hebben. Onder druk van de
tegenstanders dreigt de gemeente nu de onderlinge
samenhang en saamhorigheid te verliezen (1:28).
Paulus heeft dezelfde strijd tegen de vervolgers en
dwaalleraars te strijden, benadrukt hij in vers 30 van
hoofdstuk 1. Daarover had hij in vers 18 al gezegd dat
hij die strijd met blijdschap volbrengt. Die blijdschap
zou compleet worden als hij hoort dat de gemeente
van Filippi met Paulus schouder aan schouder staat in
de strijd voor het geloof in het Evangelie (2: 2).
Het fundament daarvan laat Paulus in Filippenzen 2
vers 1 zien. Door Gods genade mogen de Filippenzen
delen in de troost die er is in Christus. God Zelf is dit
werk in hen begonnen (1: 6). Ze hebben de bemoediging van de liefde (agapè) ervaren. Paulus bad al
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WIE DEZE ZALIGMAKER VOLGT,
VINDT NIET ALLEEN RUST VOOR ZIJN ZIEL,
MAAR ZAL OOK OOTMOEDIG ZOEKEN
NAAR EENSGEZINDHEID.
eerder dat die liefde nog overvloediger zou worden (1:
9). In Filippi ervaren ze de gemeenschap van de Geest.
Samen hebben ze de gemeenschap aan het Evangelie
vanaf de eerste dag (1: 5). Tenslotte noemt Paulus de
ontferming en barmhartigheid, die de Filippenzen
eerst van God hebben ontvangen, maar nu ook onderling aan elkaar kunnen tonen.

Geen eigen voorkeur

Als bij de Filippenzen deze geestelijke gaven aanwezig
zijn, dan moet het ook mogelijk zijn om eensgezindheid te zijn (2:2). Daarvoor moet men dezelfde liefde
hebben, die op alle gemeenteleden gericht moet zijn.
Men mag er dus geen eigen voorkeuren in de liefde
voor elkaar op nahouden. Dat is funest voor de eensgezindheid. Ze moeten als het ware één ziel worden:
van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Zo mogen
ze eenparig gericht zijn op de gezindheid van Christus
(2: 5).
Om deze eensgezindheid te bereiken moeten de lezers van deze brief zich hoeden voor eigenbelang en
eerzucht (2:3). Kennelijk was dat een probleem in de
gemeente van Filippi. Mogelijk wilde men met de gaven die God gegeven had, ten diepste toch de eerste
zijn. Een zondige neiging, die we bij de discipelen ook
al tegenkomen, tot in de nacht waarin Jezus verraden
werd (Luk. 22: 24). Daartegenover stelt Paulus dat ze
ootmoedig, nederig moeten zijn. Dat gaat dwars te-
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gen de Griekse cultuur in. Ootmoed is een geestelijke
gave van God. Allereerst ten opzichte van de Heere.
Daarin spelen eerbied en ontzag voor Hem een belangrijke rol, in het diepe besef dat we in onszelf niet
voor Hem kunnen bestaan. Genade maakt ook ootmoedig naar anderen toe. Wie zichzelf als onvolkomen
ziet, acht de ander altijd hoger. Dat heeft niets met
een minderwaardigheidscomplex te maken, maar met
de geestelijke houding om de minste te willen zijn
(Luk. 22: 26). Een houding van nederigheid en de ander hoger achten dan zichzelf, leidt ertoe dat we niet
alleen op onze eigen zaken gericht zijn, maar ook op
die van anderen (2:4). Dat wil niet zeggen dat er geen
verschillen mogen zijn. Wie ootmoedig wandelt, zal
meer zoeken naar wat bindt dan naar wat verschilt.

Net als Christus

Maar hoe komen we aan die levenshouding van
ootmoed? Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in
Christus Jezus was (2:5). Hier komen we bij het hoogtepunt van de Filippenzenbrief. Paulus laat hier het licht
vallen op de Heere Jezus, Die volmaakt de gezindheid
van vernedering heeft laten zien. Hij deed dat om
verzoening te doen voor de zonden van al de Zijnen.
Hij was daarin uniek. Maar Paulus roept de Filippenzen
hier ook op tot een gezindheid die past bij de gezindheid van Christus Jezus, om Hem daarin na te volgen.
Alleen in Hem is het mogelijk om ootmoedig te wan-

delen, de ander hoger te achten dan jezelf en oog te
hebben voor de belangen van anderen.
Dan zingt Paulus een lied over Christus’ vernedering
(2:6-8) en over Zijn verhoging (2:9-11). Hij, Die de Godheid van Zichzelf bezit, liet Zich niet als God gelden,
maar koos ervoor om als mens op te treden, te lijden
en te sterven (2:6). In plaats van vast te houden aan
de majesteit en heerlijkheid die Christus als God heeft,
heeft Hij die juist losgelaten – Zichzelf vernietigd – en
Zichzelf vernederd tot de gestalte van een slaaf (2:7).
Een slaaf is geen eigen baas meer. Een ander heerst
over hem. Zo was het ook bij Christus. Hij liet Zich
vernederen en slaan. Hij liet Zich gevangnemen en
doden, alsof Hij slechts een slaaf was in de macht van
mensen. Christus heeft Zich vernederd tot de vervloekte dood aan het kruis (2:8). Hij heeft daarin de
Zijnen liefgehad tot het einde, tot het uiterste (Joh. 13:
1). Hij was daarin gehoorzaam aan de opdracht van
Zijn Vader. Hij moest deze dingen lijden.
Hier heeft Paulus het punt bereikt waar hij de Filippenzen wil brengen. Zijn vermaningen om ootmoedig te zijn, de ander hoger te achten dan jezelf en het
belang van de ander te dienen, vinden hun oorsprong
in de gestalte van Christus, Die op die wijze uniek en
plaatsvervangend heeft geleefd en is gestorven, maar
daarin ook een voorbeeld ter navolging heeft nagelaten.

Delen in Zijn verhoging

En wie zichzelf vernedert zoals Christus Zichzelf vernederd heeft, zal ook delen in Zijn verhoging, die Paulus
bejubelt in vers 9 tot en met 11. Hier opent Paulus
een heerlijk perspectief. De weg van nederigheid en
dienstbaarheid is een zelfverloochenende weg, maar
loopt uit op de glorie van Christus Jezus, de Heere, en
op de heerlijkheid van God de Vader. Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden (Luk. 14: 11).
Paulus’ betoog zal de Filippenzen bemoedigd hebben.
Het zal hen bewogen hebben om in eensgezind zich
ootmoedig te richten op het navolgen van Christus.
Deze boodschap heeft ook in onze tijd veel te zeggen.
Juist in onze cultuur zijn christelijke waarden als eensgezindheid, nederigheid, de ander hoger achten en
dienen, schaars geworden. Toch zijn ze onmisbaar in
het gezin en in de gemeente. Paulus wijst ons de weg.
Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus
was. We mogen en moeten onze kinderen veel op
Christus wijzen. Alleen in Hem vinden ze hun heil. En
Hij wil het ons en onze kinderen leren: Neemt Mijn juk
op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig
van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen (Matt. 11:
29). Wie deze Zaligmaker volgt, vindt niet alleen rust
voor zijn ziel, maar zal ook ootmoedig zoeken naar
eensgezindheid.
Laurens Kroon
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Opvoeden
zonder vooroordelen
Jonge kinderen zijn nog onbevangen en zonder
vooroordelen. Toch zien ze op jonge leeftijd ook
al verschillen en gaan ze daar van lieverlee ook
waardeoordelen aan geven. We gaan hier in op de
cognitieve ontwikkeling van kinderen en wat dit
betekent voor het omgaan met verschillen, met als
voorbeeld het omgaan met verschillen in huidskleur.

IK EN DE ANDER

God maakte ons niet om voor
onszelf te leven. Kinderen
groeien op in een gemeenschap met verschillen: in leeftijd, vaardigheden, ras, enzovoorts. Samenleven en omgaan
met verschillen: dat is iets wat
kinderen moeten leren. Wie
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ben ik en wie is de ander?
Ergens rond hun tweede verjaardag ontdekken kinderen
dat ze zelf iemand zijn. Dat is
goed merkbaar, want de peuter
krijgt een eigen wil. Tussen het
tweede en het vierde jaar leren
kinderen dat ze een jongen of
een meisje zijn en voelen ze

zich zo (sekserol-identificatie). Dit proces verloopt onbewust, maar zodra een kind dit beseft,
zal hij zich daarnaar gedragen. Peuters denken
helemaal vanuit zichzelf en menen dat iedereen
zo denkt. Ze zien zichzelf als middelpunt en
kunnen zich niet in een ander verplaatsen. Het
redeneren over het denken van andere mensen
is nog moeilijk. Voor een peuter is ‘waar’ wat hij
denkt of ziet.

Tot vijf of zes jaar zijn kinderen egocentrisch. Ze
redeneren vanuit hun eigen standpunt, ze gaan
uit van zichzelf. Doordat kinderen naar school
gaan, worden ze geconfronteerd met andere
leefwerelden. Dit vermindert het egocentrisme.
Een kleuter is in staat duidelijke emoties van
anderen (zoals boosheid of blijdschap) te herkennen en gaat ook beter begrijpen waarom
deze emoties getoond worden. Het rollenspel is
iets dat kinderen op deze leeftijd veel doen. Het
draagt eraan bij dat ze zich in anderen kunnen
verplaatsen en een rol aan kunnen nemen.
Tussen de vijf en acht jaar leert een kind relativeren, het ontdekt de andere kant van de
medaille. Kinderen kunnen ook de minder
duidelijke emoties, zoals schaamte of trots, begrijpen. Ze kunnen zich wat beter verplaatsen in
hoe anderen tegen dingen aankijken en kunnen
beter de gedachtegang van anderen volgen.
Kinderen in deze leeftijd worden zich steeds
meer bewust van hun plaats tegenover anderen. Basisschoolkinderen zijn volop bezig met
het vormen van vriendschappen. Het belang
daarvan staat onomstotelijk vast. Het ontwikkelen van een hechte vriendschap stelt kinderen
meer open voor andermans gevoelens.
De denkkracht van pubers neemt enorm toe.
Dat stelt hen in staat om kritisch en afstandelijk
naar hun sociale omgeving te kijken. Dat doen
ze meestal tamelijk zwart-wit. De mening van
vrienden en personen die ze bewonderen (van
vlogger tot predikant) lijkt daarbij het meest
doorslaggevend. Toch pikken ze veel op van de
gesprekken die thuis gevoerd worden, ook de
manier waarop er over anderen gepraat wordt.

HUIDSKLEUR EN VOOROORDELEN

Hoewel de hersenen steeds meer in staat zijn
om verschillen tussen mensen niet als negatief
te beoordelen, toch komen er (vaak onbewust)
bij kinderen racistische gedachten voor. Al
vanaf dat ze drie maanden zijn, zien kinderen
verschillen in huidskleur. Op de kleuterleeftijd
gaan kinderen hier ook waardeoordelen aan
koppelen. De vraag is, hoe ze deze ontwikkelen.
Uit studies blijkt, dat deze waardeoordelen niet
altijd een relatie hebben met die van de ouders.
Ook wanneer die zich niet negatief uitlaten over
andere huidskleuren, kunnen kinderen mensen
toch oordelen op basis van hun huidskleur. Er
zijn verschillende mogelijke oorzaken voor.
In de eerste plaats de verstandelijke ontwikke-

ling van een kind. Kinderen
maken de wereld voor zichzelf
overzichtelijk door die in te
delen in categorieën. Ze gaan
daarbij vooral uit van wat
ze zien. Daarbij worden, om
duidelijkheid te creëren, de
verschillen tussen de groepen
groter gemaakt en de verschillen binnen de groepen kleiner.
Ze veronderstellen dat mensen die op één vlak op elkaar
lijken (bijvoorbeeld huidskleur
of geslacht) ook op andere
gebieden hetzelfde zijn. Dit
‘hokjesdenken’ is er ook nog
op latere leeftijd en het speelt
vaak onbewust een rol bij de
gedachten die over anderen
worden gevormd.
Verder speelt de omgeving
van een kind een rol. Kinderen
leren door ervaringen. Als een
kind op school alleen blanke
leerkrachten ziet, maakt het
voor zichzelf de associatie
tussen ‘leerkracht’ en ‘blank’.
Het geld voor de zending of
voor ontwikkelingshulp gaat
meestal in een bus met daarop
mensen met een getinte huid.
Bij een kleurpotlood dat ‘huidkleurig’ wordt genoemd zullen
de meeste kinderen denken
aan een blanke huidskleur.
Impliciet worden er door de
omgeving en onze maatschappij op die manier heel wat
boodschappen meegegeven
aan een kind. Dat geldt op het
gebied van huidskleur, maar
natuurlijk ook voor andere
gebieden.

WAT DOEN TEGEN
VOOROORDELEN?

Verschillen tussen mensen zijn
er. Hoe help je een kind hier
goed mee om te gaan?
• Wees je bewust van de
omgeving waarin je kind
opgroeit en welke invloed

HET ONTWIKKELEN
VAN EEN HECHTE
VRIENDSCHAP STELT
KINDEREN MEER OPEN
VOOR ANDERMANS
GEVOELENS.

die heeft op de denkkaders
van je kind. Wat is ‘normaal’
en wat wijkt daarvan af?
Wat leert je kind impliciet
over mensen die verschillen
van hemzelf? Een omgeving
met veel diversiteit biedt
meer leer- en gespreksmomenten dan een homogene
omgeving.
• Wees je bewust van je eigen denkkaders en hoe je
daaruit handelt. Je kind ziet
jou omgaan met anderen,
op straat, in de winkel, in de
kerk, bij de school. Stroken
je eigen denkkaders met
die van de Bijbel, of spelen
onbewust bepaalde superioriteitsgevoelens mee ten
opzichte van mensen die je
als ‘minder’ beschouwt?
• Erken en benoem de verschillen die er tussen mensen zijn, maar generaliseer
niet. Ken elk mens zijn eigen
waarde toe.
• Herken vooroordelen.
Maakt je kind een onhandige opmerking of uit het
een vooroordeel, negeer
het dan niet. Het is juist een
goede kans om hier aandacht aan te geven.
Petra Jacobse-Weststrate
Gertrude de Regt
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Verschil
mag er zijn
INTERVIEW

GESPREK MET OUDERS OVER OMGAAN MET VERSCHILLEN IN HET GEZIN
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ZOVEEL HOOFDEN, ZOVEEL ZINNEN. GA ER MAAR
AANSTAAN IN JE GEZIN. IN DE OPVOEDING HET LIEFST
ÉÉN LIJN TREKKEN EN TEGELIJKERTIJD TEGEMOET
KOMEN AAN DE SPECIFIEKE BEHOEFTEN VAN JE O ZO
VERSCHILLENDE KINDEREN. HOE DOE JE DAT?
In haar boek Ruimte door regels vraagt Sarina Bronsvan der Wekken of we als ouders op één lijn zitten.
Dat is niet vanzelfsprekend, ook niet binnen het gezin
waarin je samen kinderen opvoedt. Je hebt ieder vanuit je eigen thuissituatie je rugzak met ervaringen en
nestgeur meegebracht. Daarin kunnen grote verschillen zitten.
Je kunt verschillend zijn in de opvoedstijl die je wilt
aanhouden. Soms zitten ouders principieel op een
andere golflengte. Soms alleen op praktisch gebied.
Bovendien is er geen kind gelijk aan het andere.
Onderstaande gezinnen hebben er dagelijks mee te
maken.
In het gezin van Mirjam (37) en Paul Knop (44) uit
Kapelle met hun kinderen Jaco (18), Bram (16), Paul
junior (15), Mark (14), Lisa (7) en Daan (3) liggen de
verschillen voor het oprapen. Een volwassen zoon, tieners, basisschoolkind en een kleuter. Lisa is als enige
dochter een echt meisjes-meisje met zo haar eigen
dingetjes. Volgens haar moeder lijkt ze qua karakter
het meest op haar oudste broer Jaco.
Mirjam geniet van hun gezin. ‘Je groeit er als ouders in
mee. Oudere kinderen staan bewuster in je gezin. Dat
kwam met name tijdens de zwangerschap van Daan
tot uiting. De jongens gingen mee naar de verloskundige en waren er veel mee bezig. Ik merk een verschil
in hoe het was om vier heel jonge kinderen te hebben
en nu de jongste twee. Ik kan er bewuster van genieten. Zeker omdat ik nu weet dat kinderen heel snel
groot worden.’

Kwestie van acceptatie

Ook qua niveau verschillen de kinderen Knop. Lisa
gaat naar het SBO. Twee van haar broers gingen haar
voor. Eén van de kinderen kreeg al jong de diagnose

autisme. Overigens werd die later ingetrokken. “Dan
kom je in een andere wereld terecht. Waarover we ons
verbaasd hebben. Het was in de tijd dat je als ouders
na het stellen van een diagnose een PGB aangeboden
kreeg. Om, zoals de maatschappelijk werker aangaf,
met het kind naar het zwembad te kunnen gaan en
zo. Ik dacht: ‘Dat vinden onze andere kinderen ook
leuk. Waarom zou alleen dit kind naar een zwembad
mogen?’ Doe maar gewoon waar het kan en alleen
speciaal waar het moet.
Ik geloof dat de manier van omgaan met verschillen
binnen een gezin valt of staat met acceptatie. Het accepteren van een diagnose of een verschil in IQ is voor
ons nooit een issue geweest. Dat is vanzelf gegaan.
Ik heb ze onder mijn hart mogen dragen. We houden
van hen zoals ze zijn en we proberen te doen wat in
ons vermogen ligt om hen bij te staan en te sturen. Dit
neemt niet weg dat er momenten waren waarbij uitslagen van onderzoeken een plaatsje moesten krijgen.
We hielden onszelf dan voor dat ons kind er niet door
veranderde.

“Naar mijn overtuiging
moeten kinderen voelen dat
ze geaccepteerd worden zoals
we hen gekregen hebben.”
Mijn broer heeft het Syndroom van Down en mijn ouders zijn in de omgang met hem mijn voorbeeld. ‘Niet
klagen maar dragen’ stempelt hun levenshouding.
Sommige familieleden kunnen zich moeilijk voorstellen dat wij onze kinderen accepteren zoals ze zijn.
Van nature zien we het liefst dat onze kinderen zo
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“Het is zo belangrijk dat we
hardop blijven zeggen dat we
van onze kinderen houden,
ook al moet je hen honderd keer
op een dag waarschuwen.”

voorspoedig mogelijk opgroeien, maar tegenslagen
zeggen ons iets. Om dat te zien hebben we ontdekkend licht nodig.
Als onze kinderen voor moeilijke dingen staan of teleurstellingen moeten verwerken, proberen we hen
erop te wijzen dat er Eén is die van hun moeilijkheden
afweet. Dat we het bij Hem neer kunnen leggen.”

Hemelse wijsheid

“In de aula van het Calvijn College hangt een tekstbord met de tekst uit Spreuken 9 vers 10: De vreze des
Heeren is het beginsel der wijsheid,” gaat Mirjam verder.
“Deze tekst dringt ons als ouders allereerst met en
voor onze kinderen die vreze des HEEREN te zoeken.
Daarin ligt de grootste wijsheid die we op deze wereld
kunnen verkrijgen. Wijsheid met eeuwigheidswaarde,
waar geen IQ of beperking vat op heeft.”
Mirjam laat een notitieboek zien. Ze zegt: “Dit schreven de jongens als antwoord op mijn vraag ‘Hoe vinden jullie dat ik omga met de verschillende niveaus
in ons gezin?’ Jaco zegt ‘dat mama mij accepteert zoals
ik ben.’ Bram vermeldt: ‘Het maakt niet uit welk niveau
je doet. Iedereen heeft zijn eigen talenten.’ Paul vindt:
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‘Goed, u daagt me uit om goed te kunnen ontwikkelen.
U bent blij met ons, ongeacht ons niveau.’ Mark sluit het
rijtje met: ‘Goed, het maakt niet uit welk niveau je doet.
Maar u wilt wel dat we ons best doen.’
Naar mijn overtuiging moeten kinderen voelen dat
ze geaccepteerd worden zoals we hen gekregen hebben. We kunnen van alles en nog wat inzetten aan
SOVA trainingen en begeleidingstrajecten om het
zelfvertrouwen van onze kinderen op te vijzelen. Maar
ze moeten zelf succeservaringen opdoen. Die kans
moeten wij als opvoeders hen geven. Van daaruit kan
verder gebouwd worden aan hun zelfbeeld.”

Waardering hardop uitspreken

Ook de vier kinderen in de leeftijd van 2-11 jaar van
Ruth (34) en Ronald (37) van der Laan* vragen zo hun
specifieke benadering. Ruth vertelt dat het ene kind
meer aandacht vraagt dan het andere. Geef ik een van
onze zoons een beetje vrijheid en veel complimenten,
dan doet hij wat ik van hem vraag. Hij heeft duidelijkheid nodig, moet zich gezien voelen. Ik moet hem aan
de andere kant ook strakker houden dan onze dochter. Dat weet en accepteert hij. Hij krijgt ook weleens
iets extra’s. Hij heeft bijvoorbeeld hard moeten werken
om zijn zwemdiploma te kunnen halen. Toen hij zijn
diploma kreeg, gaven we hem een bestuurbare auto.
Eigenlijk een groot cadeau, maar hij verdiende het. De
anderen vonden dat eigenlijk vanzelfsprekend.
Ronald geeft aan dat hij het soms lastig vindt om de
bezigheden van een kind - als die anders zijn dan hij
zelf leuk of zinvol vindt - te waarderen. “Ik ben zelf gek
van LEGO; onze zoon heeft er niet zoveel mee. Die
waardering is wel heel belangrijk. We proberen met
ieder kind apart iets te ondernemen. Voor een spreekbeurt van onze dochter over gebouwen zijn we samen
een dag op stap geweest. Met onze zoon reed ik naar
Autotron. Ik heb de CD die we draaiden, stop gezet
en gezegd dat ik iets tegen hem wilde zeggen. ‘Ik hou
echt heel veel van jou.’ Wanneer spreken we dat nou
uit tegen onze kinderen, dat we van hen houden en
blij met hen zijn? Het is zo belangrijk om het te blijven
zeggen, ook al moet je hen honderd keer op een dag
waarschuwen voor dingen waarvan je niet wilt dat ze
zoiets doen!”

Tips
•
•
•
•

Vergroot de verschillen binnen
je gezin, familie, of kerkelijke
gemeente niet uit.
Houd vriendelijk vast aan je eigen
(gezins)keuzes - zo zijn onze
manieren.
Houd als ouders rekening met
elkaars ‘rugzakje’.
Laat als ouders regelmatig merken
dat je onafhankelijk van prestaties
van je kinderen houdt.

In gesprek blijven

Mirjam geeft aan dat ondanks het feit dat zij en haar
man thuis een andere opvoeding genoten, qua opvoeding van hun kinderen op één lijn zitten.
“We bespreken de zaken samen. Ik ben een gevoelsmens en kan me soms te goed verplaatsen in de kinderen. Paul zet me dan weer met beide benen op de
grond. Regels zijn er voor alle kinderen, al vraagt ieder
kind om een specifieke aanpak. Toen ik Paul (junior)
als achtjarige op de trap zette om na te denken over
wat hij had uitgespookt, was zijn broer verbaasd dat
hij naar de gang moest. ‘Dat hebt u met hem nou nog
nooit gedaan.’ Het was tot dat moment ook nog nooit
nodig geweest.
In de omgang met andere gezinnen die andere normen en waarden hanteren dan wij, leggen we uit
waarom we ergens ja of nee op zeggen. Wanneer er
hier iets te vieren is, dan doen we het op onze manier.
Jonge kinderen moeten (buiten) spelen. Ook als er een
kindje is dat eigenlijk alleen maar filmpjes wil kijken.
Bij onze kinderen merk ik dat het ene kind hierin sneller zegt hoe hij erover denkt en de ander terughoudender reageert.”

Elkaar bevragen

Ruth vertelt: “We komen uit een zelfde type gezin. Er
zit principieel weinig verschil in hoe Ronald is opgevoed en hoe het er bij ons thuis aan toe ging. Sommige dingen pakken wij anders aan, zoals het vrije
gebed aan tafel.”
Ronald vult haar aan: “Wij moesten het in ons huwe-

lijk leren om hardop voor te gaan. Onze oudste wil
aan tafel niet in eigen woorden bidden. Toen we haar
daarnaar vroegen, zei ze dat ze het voor zichzelf ook
als lastig ervaart om woorden te vinden. Nu vragen
wij concreet naar haar gebedspunten. Dat helpt haar
wel. De anderen doen het veel makkelijker. Kinderen
moeten weten dat het normaal is om te bidden terwijl
anderen meeluisteren.”
Volgens Ruth zitten zij op één lijn wat opvoeden betreft. “Als ik het niet met Ronald eens ben, zeg ik tegen
hem: ‘Je moet me eraan herinneren dat ik straks nog
iets tegen je wil zeggen.’ Ik wil niet discussie aangaan
waar de kinderen bij zitten.
Jaarlijks proberen we een nachtje weg te gaan en dan
bespreken we ons gezinsleven en vragen elkaar naar
verbeterpunten.” Ruth ervaart Ronald als consequenter. Ronald glimlacht en geeft aan dat hij de kinderen
directer benadert. “Ruth vraagt de kinderen om iets
voor haar te doen. Ik geloof dat je best een opdracht
mag geven die ze dan ook gewoon moeten uitvoeren.”
Ruth toont begrip voor haar man als hij moe thuis
komt en dan sneller boos reageert.
“Als onze kinderen bij anderen zien dat de regels die
wij thuis hanteren, daar anders zijn, zeggen we standaard: ‘In dat gezin gelden die regels. Jij leeft in dit
gezin en wij houden ons aan deze regels.’ Onze dochter conformeert zich meestal aan onze standpunten.
Haar broer is makkelijker mee te trekken de andere
kant op. Daar gaan we dan het gesprek nog maar een
keer mee aan.”
Zoveel hoofden, zoveel zinnen... Een dagelijkse uitdaging om aan te gaan. Het maakt het gezinsleven ook
boeiend en het kan verrijkend zijn. Het is de kunst om
elkaar als ouders in de opvoeding in middelmatige
en praktische zaken ruimte te geven. Niet alles hoeft
altijd op jouw manier te worden aangepakt. Het is
wel belangrijk op principieel op dezelfde lijn te zitten.
Eenheid in verscheidenheid, gegrond op Gods Woord,
met als basis de liefde tot God en Zijn geboden en
voor elkaar.
*Ruth en Roland heten in werkelijkheid anders.

Mettie de Braal-Prins
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“Erken het

verschil

en leg het uit”
INTERVIEW

KINDEREN MET EEN BEPERKING IN DE KERKELIJKE GEMEENTE

Kinderen met een beperking zijn anders.
Al is de ene beperking meer zichtbaar dan
de andere, ouders lopen al snel tegen
onwetendheid en onbegrip aan, ook in
de kerk. Erkennen van het verschil en
uitleg geven kan helpen.

I

nge van Hell en Bart-Jan
Noorlander ontmoeten
in hun werk bij Helpende
Handen dikwijls ouders van
kinderen met een beperking.
Ze merken dat ouders oog
willen hebben voor het eigene
van ieder kind. Dat blijkt al
in kleine dingen. Een jong
kind met een lichamelijke
beperking laat je op een
andere manier helpen bij het
tafeldekken dan een puber
met autisme. Bart-Jan: “Als een
kind vanaf de geboorte een
beperking heeft groeien de
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andere gezinsleden ermee op.
Dat is anders als je broertje
een ongeluk krijgt en in een
rolstoel belandt.”
Inge: “De laatste jaren is er
meer aandacht voor ‘brussen’.
Dat is terecht. Ik hoor bijvoorbeeld: ‘Iedereen zegt dat mijn
zusje met het Downsyndroom
zo schattig is, maar…’ Het is
belangrijk dat ouders zoiets
binnen het gezin bespreekbaar maken. Probeer uitleg
te geven. Bij jonge kinderen
kan dat kort: ‘Femke kan dit
niet, daarom doen wij het voor

haar’. Oudere kinderen hebben
meer uitleg nodig. Benoem de
dingen gerust: ‘Ik begrijp best
dat je het lekker rustig vindt
als Timon een nachtje logeert’.
Eén-op-één gesprekjes zijn
heel waardevol.”

Meedoen in
de kerk

Lastiger is het om uitleg te
geven aan buitenstaanders. Je wilt het

liefst dat Femke en Timon – en
al die andere kinderen en jongeren – ook in het ‘grote gezin’
van de kerkelijke gemeente
een plaats krijgen. Inge: “Dan
zal het klimaat in de gemeente
zó moeten zijn dat ouders met
hun vragen voor de dag durven komen. Het gaat dan niet
meer over die jongen of dat
meisje dat anders is. Nee, het
is Timon die één bank achter
je zit. Of Femke, die met haar
rolstoel in de kerk een eigen
plaats heeft.”
Een eigen plaats kan trouwens al uitleg nodig maken:
‘Waarom zit dat kind altijd
dáár?’ Maak maar eens duidelijk, dat het goed is als je
zoon altijd op het hoekje zit.
Of dat je dochter bij oma gaat
zitten, vanwege het gedrag
van haar broertje. Of dat je
kind elke maand een weekend
gaat logeren en dan niet in
de kerk is. Bart-Jan: “In dit
soort situaties maakt het
wel verschil of de beperking zichtbaar is of niet.”
Beiden zijn het erover
eens: “We willen dat
iedereen meedoet in
de gemeente.” Dat
vraagt openheid:
van de gemeente,

maar ook van de ouders. “Bereid niet alleen je kind voor op
een nieuwe situatie, maar bereid ook de situatie voor op je
kind. Ga met leidinggevenden
van de zondagsschool, de club
of de JV in gesprek: ‘Willen
jullie er rekening mee houden
dat…?’
Erkennen dat Femke en Timon
anders zijn en uitleggen wat
dat betekent voor het meedoen in de gemeente… het
is makkelijker gezegd dan
gedaan. Bart-Jan: “Een jongen
met een normaal IQ, maar
met gedragsproblemen, zal
moeilijker aansluiting vinden.
Inge: “Je hoeft op de club of de
vereniging niet met iedereen
vriend te zijn, maar je kunt wel
‘maatje’ zijn. Als er voor Timon
een soort ‘buddy’ is, maakt dat
al een heel verschil.”
Timon (en hij niet alleen) is
gebaat bij duidelijkheid. Een
zin als: ‘We hopen op een fijne
avond’ maakt hem onzeker.
Wat gebeurt er die avond dan
precies? Hoe laat is het afgelopen? Als er in de kerkbode
staat: ‘Je kunt altijd bij ons terecht’, zegt dat niet genoeg. Bij
wie dan? Ouderling Van Wijk,
diaken Penning, of koster Van
der Plaats?
Er kunnen ook heel andere

LEESTIPS
Op www.helpendehanden.nl is
veel informatie te vinden voor
mensen die te maken hebben
met beperkingen; persoonlijk,
in het gezin of in de gemeente.
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vragen spelen: ‘Welke catechisatie past het beste bij onze
zoon of dochter?’. En bij een
lichamelijke beperking: ‘Wordt
er rekening gehouden met
Femke bij een uitstapje of een
activiteit?’
Vanuit Helpende Handen
wordt de nadruk gelegd op
de beschikbaarheid van vrijwilligers in de gemeente die
speciaal aﬃniteit hebben met
mensen met een beperking. In
veel gemeenten zijn ‘kerkelijk
contactpersonen’ actief. Gelukkig ook steeds vaker voor
de gezinnen waarin iemand

BUDDY VOOR HET KIND
“Ook kinderen met een beperking zijn
welkom op onze JV. Het is fijn om aan het
begin van het seizoen met elkaar wat zaken
af te stemmen. Bij ons werkt het fijn om
daar een leidinggevende voor te vragen die
dan het hele seizoen buddy is voor het kind.
In de week voorafgaand van de JV-avond
mailen we vast het programma door.
Vaak heel praktisch: we gaan na de pauze
knutselen in een andere zaal, daar is het wat
drukker maar ik blijf bij je en wil je helpen
als dat nodig is. Of als we een spel gaan
doen, laat hem dan de keuze of hij mee wil
doe of liever toekijkt.
Op de avond zelf is het fijn om het kind al
bij de deur op te wachten en samen een
plaatsje te zoeken. Blijf de hele avond in de
buurt of benoem het als je even weggaat.
Ook kijken we aan het eind van de avond
even terug om te weten of de avond
aansloot.”
Een kinderwerker
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autisme heeft. Als de drempel
naar de kerkenraad hoog is,
kunnen deze vrijwilligers veel
betekenen: Emotionele steun,
praktische hulp… ook dat is
‘gemeente-zijn’.

Grenzen

Wat in de ene gemeente volstrekt geaccepteerd is, wordt
in de andere gemeente als
abnormaal of hinderlijk beschouwd. Wat dat betreft kan
het een voordeel zijn als er in
de buurt een woonvoorziening voor mensen met een
beperking is. Hun aanwezigheid in de kerk is dan niet bijzonder. Voor rolstoelers is vaak
een goede plek gereserveerd
(niet achterin, want dan is het
niet te zien als er voorin de
kerk gedoopt wordt!). En als er
mensen met een verstandelijke beperking in de kerk zitten, wordt niet elk onverwacht
geluid direct als hinderlijk
ervaren.
Lopen ouders tegen grenzen
aan bij het meedoen van hun
kind in de kerkelijke gemeente? Inge: “Zo’n grens kan zijn,
dat er in de gemeente weinig
of geen openheid is. ‘Dat is
hier niet bespreekbaar’ hoorde
ik eens na een lezing.” Bart-Jan:
“Vaak is het meer handelingsverlegenheid dan onwil.” Wat
kan helpen? Tegen ouders
zeggen de consulenten: “Voel
je vrij om uitzonderingen te
maken op het ‘normale’, als dat
in het belang van je kind is.” En
aan de mensen in de kerk is
de boodschap: “Heb er begrip
voor. Voel je verplicht het uitzonderlijke te accepteren.”
Zijn er voorbeelden van die

uitzonderingen? Bart-Jan:
“Ik ken een gemeente waar
slechtzienden in de kerk een
tablet voor zich hebben met
de tekst in grote letters. En er
zijn kinderen met een visuele
beperking die tóch graag een
psalmboekje hebben.” Inge:
“Misschien heeft iemand zich
wel eens geërgerd aan een
kind of een jongere die de hele
dienst met een soort ‘speeltje’ in de hand zit en daaraan
draait of trekt of erin knijpt.
Voor iemand met autisme is
dat een manier om zoveel prikkels aan te kunnen.” Al pratend
over het gebruik van hulpmiddelen tijdens de kerkdienst
komen er meer voorbeelden.
Dat kerkgebouwen rolstoelgeschikt moeten zijn is hopelijk
‘het intrappen van een open
deur’. Maar er is meer: Er zijn
kerken waar mensen met een
auditieve beperking de preek
op een tablet kunnen volgen.
Anderen geven de voorkeur
aan een tolk gebarentaal die
de dienst voor hen verstaanbaar maakt. Een kind met een
gedragsprobleem zit soms de
hele dienst te tekenen. Luistert
hij of zij niet? Daar zou je je in
kunnen vergissen.

Erkennen:

Ons kind heeft een beperking.

Uitleggen:

Voor dit kind is het nodig uitzonderingen te maken.

Belijden:

Dit kind is ook door God geschapen. “Wij zijn Zíjn maaksel.”
Bert Regterschot

Hoe ga je
om met je
Familie Roeleveld: “We zijn
het ons bewust dat ons gedrag
ertoe doet”

Vaak gaan de kinderen naar een
christelijke school, ze gaan naar de club
van de kerk… maar ze wonen niet in een
christelijke buurt. Hoe ga je in de buurt om
met verschillen?
Ik vraag het aan Evert en Nelleke Roeleveld uit Bodegraven. Zij wonen met hun drie zonen Lucas (7), Joël
(5) en Ezra (3) in een eengezinswoning in een rustige
woonwijk. Voor hun huis ligt een grasveld, met perkjes en een speeltuin. Ideaal voor kinderen, de drie
jongens spelen dan ook graag buiten. Ze wonen hier
nu anderhalf jaar. Na de verhuizing was het contact
met de buurkinderen eerst nog wat onwennig, vertelt
Nelleke, maar in de loop van de tijd ontstaat er steeds
meer contact. Samen fietsen, racewedstrijden houden,
hutten maken en bewaken, samen stoepkrijten. Ze
hebben het gezellig met elkaar.
Het eerste jaar ging Nelleke geregeld mee naar buiten

INTERVIEW

buren?

omdat Ezra toen nog toezicht nodig had. Zo ontstond
er makkelijk contact met de andere ouders in de
straat. Enkele buren zijn kerkelijk, het merendeel niet.
Het samen in de speeltuin zitten en letten op de kinderen is een mooie, spontane manier van ontmoeting.
Nelleke vertelt dat er in de buurt veel jonge kinderen
zijn. “Met een aantal van hen hebben onze kinderen
een leuke klik en spelen ze regelmatig samen. Er zijn
ook buurtkinderen waarmee het contact minder soepel verloopt.” Evert vertelt dat kinderen uit de buurt
ook soms binnen komen spelen. “We zijn daar wel wat
terughoudender in dan bij kinderen van school. Buurkinderen zijn welkom in ons huis als de relatie met
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onze kinderen goed is. Tegelijkertijd willen we niet dat
ons huis een ‘zoete inval’ wordt.
Wij hebben ook regelmatig contact met de ouders van
deze kinderen, vooral in de zomertijd als er veel mensen buiten zijn.“
Er zijn ook buurkinderen waarmee het minder goed
klikt. De ouders denken dat dit meer door het karakter
bepaald wordt, dan door de achtergrond van het kind.
Vooral aan het taalgebruik van een kind hoor je de
gewoonten van een buurgezin terugkomen. “Het gebeurde eens dat onze twee oudste kinderen zich thuis
afvroegen waarom hun buurjongen zong: ‘ik ben een
kind van de duivel’. Dit leverde een waardevol gesprek
op met onze kinderen.”
Of ze als christenen specifiek iets betekenen voor hun
buren, reageert het stel voorzichtig. “We zijn daar niet
heel specifiek mee bezig, maar ons er wel van bewust
dat ons gedrag ertoe doet. De manier waarop we met
onze kinderen en hun buurvriendjes omgaan, zegt
iets. Ook proberen we betrokken te zijn bij de buurt,
goed contact te houden met de mensen. Afgelopen
jaar werd bijvoorbeeld een burendag georganiseerd.
Hier hebben we ons bij aangesloten.”
De familie Roeleveld is blij met hun buurt, mede
omdat er een paar christelijk gezinnen wonen. Het
is voor ons als ouders makkelijker de kinderen vrij te
laten buitenspelen, omdat je weet dat je als ouders
vanuit eenzelfde kader denkt.

BIDDEN EN DANKEN BIJ HET ETEN

Bas en Simone Pors wonen met hun kinderen Anouk
(18), Gerwin (16) en Milan (11) in Zoetermeer. Ze wonen in een hoekwoning in een gezellige, rustige straat.
Achter het huis ligt een speelplein met een voetbalveld en een speeltuintje. Een fijne plek om te wonen
dus. Wel zijn ze het enige kerkelijke gezin in de straat.
Simone vertelt dat Anouk en Gerwin 8 en 5 jaar oud
waren toen ze hier kwamen wonen. “Ze speelden veel
met buurkinderen, maar toen ze het buitenspelen ontgroeiden, zijn de contacten verwaterd.” Milan is goed
bevriend met Maikel, die aan de overkant woont. Hij is
bijna 14 en zit op de middelbare school, terwijl Milan
in groep 7 van de basisschool zit. Toch trekken ze nog
steeds naar elkaar toe. “Ze spelen graag basketbal op
het basketbalpleintje achter ons huis. Ze zijn al jaren
goede vrienden. Ze halen elkaar vaak op en logeren in
de vakantie ook bij elkaar.”
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Familie Pors: “Een enkele keer
als er een open dag in de kerk is
of een evangelisatie zangavond
proberen we buren mee
te krijgen, maar dit is niet zo
eenvoudig. De drempel naar
de kerk is heel hoog.”
Ik vraag of ze aan lopen tegen verschillen in het
contact tussen de jongens. Simone vertelt dat ze het
grootste verschil merken in de zondagsbesteding. “Al
van jongs af aan hebben we de buurtkinderen verteld
dat onze kinderen op zondag niet komen spelen. Ook
weten ze dat we op zondag naar de kerk gaan.”
Daarnaast merken zij verschil bij de maaltijden. “Als
Maikel bij ons eet, weet hij dat we bidden en danken
voor het eten en dat we uit de Bijbel lezen. We proberen dan uit de kinderbijbel te lezen, zodat het voor
Maikel makkelijker te begrijpen is wat er in de Bijbel
staat. Als Milan bij Maikel eet, krijgt hij daar ook gelegenheid om te bidden en te danken bij de maaltijd.”
Simone vraagt aan Maikel hoe hij merkt dat zij een
christelijk gezin zijn: “Ik weet het omdat jullie naar de
kerk toe gaan en Milan op zondag niet komt spelen.
Ook zie ik het aan de rok van Milans moeder, en merk

ik het aan jullie taalgebruik, het Bijbellezen en bidden
bij het eten.”
Maikel gaat al een poosje met Milan mee naar de -12
club van de kerk en rondom de christelijke feestdagen
proberen ze aan Maikel uit te leggen waar ze aan denken bij deze feesten.
Op de vraag of zij iets mogen betekenen voor de
buurt, geeft Simone aan dat ze daarin veel tekort
schieten. “Een enkele keer als er een open dag in de
kerk is of een evangelisatie zangavond proberen we
buren mee te krijgen, maar dit is niet zo eenvoudig.
De drempel naar de kerk is heel hoog.”
De familie heeft goede contacten met de buren rondom hun huis. Ze proberen meelevend te zijn, kaarten
te sturen bij ziekte of soms op ziekenbezoek te gaan.
Een goede buur zijn, is belangrijk, geeft Bas aan: “In de
vakantieperiode zorgen we voor elkaars huis(dieren)
en de post. Ook het contact met de ouders van Maikel
is goed. We spreken elkaar geregeld, en spreken soms
een avond bij één van ons thuis af.”

het geloof, zoals of God wel bestaat en wat ze doen als
ze bidden. Ook krijgen ze vragen over bepaalde dingen die we wel of niet doen zoals de vraag waarom we
geen tv hebben. Dat is weleens moeilijk voor ze, maar
het is mooi om het daar samen over te hebben en ze
leren om te verwoorden wat belangrijk is.”
Ze willen graag in hun levenswandel laten zien dat ze
christenen zijn. “Maar ook wij zijn zondig en maken
fouten. Een licht op de kandelaar zijn, is niet zo makkelijk; maar we moeten er met Gods hulp wel naar
uitzien om zo anderen jaloers te maken op een leven
met God.”
Jolanda Biemond-Van Bergeijk

LEREN VERWOORDEN WAT BELANGRIJK IS

Eelco en Lenneke Weerheim wonen in de wijk Bloemendaal, een kinderrijke, groene buurt in Gouda,
samen met hun vier kinderen: Nathan (10), Jurrien (8),
Roan (6) en Loïsa (2). Ze verwachten binnenkort hun
vijfde kindje.
Ze vertellen dat ze met veel plezier in hun wijk wonen.
“Er zijn door het jaar heen diverse activiteiten die we
in de buurt samen doen, zoals een buurtbarbeque,
pannenkoekenfeest, ijsfeest en dergelijke. In april
hebben wij de landelijke opschoondag georganiseerd
waarbij we de buurt hebben opgeruimd en plantjes
hebben gepoot.
Ze spreken de buren bijvoorbeeld bij de speeltuin en
op straat. Lenneke geeft aan dat de activiteiten en
gesprekken zorgen voor verbinding en dat vinden zij
erg belangrijk. Daarom proberen ze ook altijd deel te
nemen aan de activiteiten.
Hoe gaat het samen spelen? Eelco vertelt: “Onze kinderen spelen heel graag buiten met de andere kinderen uit de wijk, zowel christelijke als onchristelijke
kinderen. Onze kinderen krijgen weleens vragen over

Familie Weerheim:
“Onze kinderen krijgen weleens
vragen over het geloof”
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“Geef aandacht
aan homo’s
en hun familie”

INTERVIEW

Hun zoon werd door gemeenteleden niet afgewezen
toen hij ervoor uitkwam dat hij homo was. Toch vonden
anderen en hijzelf het niet altijd eenvoudig om contact
te onderhouden. ”Als iemand vertelt dat hij anders geaard is, komen er op hem en zijn familie veel vragen af.
Een open gesprek daarover is heel belangrijk.”
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Al toen haar zoon nog jong
was, merkte Willie Hoogerwerf
dat haar zoon anders was dan
anderen. Soms flitste het door
haar gedachten: ”Zou hij homo
zijn?” Als jongvolwassene bevestigde hun zoon die vermoedens. ”Ook al kwam het niet
als een grote verrassing, toch
gaf die mededeling een schok.
Het betekende dat hij voor
ogen zag dat zijn toekomstperspectief anders was dan
anderen. Maar dat gold ook
voor ons als ouders. We gingen
ineens dingen uit het verleden
beter plaatsen, zoals de vraag
waarom het op school soms
niet ging.”
Hoogerwerf is inmiddels een

aantal jaren betrokken bij de
werkgroep Ouders en familie
rondom mensen met een
andere gerichtheid. De regionale bijeenkomsten van de
werkgroep worden bezocht
door mensen uit diverse reformatorische kerken. De initiatiefnemers willen aandacht
schenken aan de vragen die

opkomen in de omgeving
van iemand die ontdekt dat
hij anders geaard is. De werkgroep richt zich niet op homo’s
zelf. ”Alhoewel we zeker met
hen in gesprek gaan als zij ons
benaderen,” legt Hoogerwerf
uit. “Wij willen aandacht hebben voor de kring om deze
mensen heen. Dat komt uitein-

Tips
Willie Hoogerwerf adviseert om
in de omgang met homo’s
een open houding te hebben. Een
aantal suggesties:
• Vraag aan iemand hoe het gaat en
wat je voor hem kunt betekenen.
• Luister naar iemands verhaal, dur
f stiltes te laten vallen.
• Laat hem niet vallen, ook niet als
iemand keuzes maakt waar
je niet achter kunt staan. Wel kun je
eerlijk aangeven dat je het
niet met die keuzes eens bent of de
zonde benoemen.
• Als iemand homo is, veroordeel
hem niet om zijn geaardheid.
• Stel je huis open en houd dat laag
drempelig.
• Bouw een vriendschapsband op
of help om die met anderen te
onderhouden.
• Wijs vanuit het Woord op Christu
s, Die kracht geeft om te strijden tegen verleidingen en zonden
.

delijk ook de persoon die het
aangaat ten goede. Als in zijn
omgeving mensen een goede
manier van omgaan met hem
of haar weten te vinden, is dat
in ieders belang.”

GEMEENTEAVONDEN
De vraag hoe je in de kerkelijke gemeente het beste kunt
omgaan met homo’s en hun
familie komt steeds vaker ter
sprake. Werkgroepleden houden er ook inleidingen over,
bijvoorbeeld op jeugdverenigingen, gemeenteavonden,
vrouwenochtenden en workshops op ambdsdragersconferenties.
Voor de kerkelijke omgang
met homo’s vindt Hoogerwerf
het vooral belangrijk dat er
pastorale aandacht is voor
deze groep. ”Als iemand net
uit de kast gekomen is, moet
de pastorale aandacht intensief zijn. Tegen ouderlingen
of predikanten zou ik zeggen:
probeer in die fase ééns per
week contact te hebben met
zo iemand, al is het maar via
telefoon of mail. En vergeet
de familie niet. Ook die krijgt
ineens te maken met vragen
waarover ze eerder nooit hoefden na te denken.”
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Hoogerwerf wijst een relatie
tussen homo’s af, maar de
homofiele mens niet. Ze ziet
het anders geaard-zijn als een
gegeven. Toch komen werkgroepleden soms onbegrip
tegen onder reformatorische
christenen. Hoogerwerf:
”Mensen kunnen niet altijd het
onderscheid maken tussen het
hebben van een homofiele geaardheid en het praktiseren ervan. Maar een geaardheid kun
je niet naast je neer leggen.
Die doortrekt je hele leven,
net zoals een heteroseksuele
geaardheid dat doet.” De gevolgen van onbegrip zijn soms

Tips voor de omgang met ouders
van wie een kind anders
geaard is:
• Leef mee.
• Laat het initiatief om het onderw
erp voor de eerste keer ter
sprake te brengen, bij de ouder ligg
en. Anders zet je iemand voor
het blok.
• Als iemand heeft laten merken ope
n te staan voor een gesprek,
neem die ruimte dan. Het blijft voo
r ouders moeilijk om er over
te beginnen.
• Probeer binnen de familie elkaar
vast te houden, ook als de
meningen uiteenlopen. Een manier
van omgang vinden met de
nieuwe werkelijkheid kost tijd, iede
reen is daarin verschillend.

pijnlijk. We horen van familieleden die homo’s afwijzen en
mijden ook al is er geen sprake
van een relatie. Dan hoef je
niet verbaasd te zijn dat ze
helaas hun toevlucht zoeken
bij mensen die openstaan voor
een ruime acceptatie van de
homoseksuele praxis.

CONTACTEN AANHALEN
Hoogerwerf heeft haar zoon in
de eerste tijd na zijn comingout gestimuleerd om de contacten met zijn toenmalige
gemeente aan te halen. Dat
bleek eenvoudiger gezegd
dan gedaan. ”Niemand heeft
hem afgewezen. Daar zijn we
blij om. Tegelijkertijd moest
het wat contacten betreft op
een enkele uitzondering na
van zijn kant komen. Ik zou
mensen daarom willen aanraden om eens wat vaker een
gesprekje aan te knopen met
iemand die homo is, je huis
voor diegene open te stellen
of samen iets te ondernemen.”
Albert-Jan Regterschot
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Leestips
Smit, Erik en Noordzij, Wietske, Maak ze
sterk. Werken aan de weerbaarheid van je
kind. Uitgeverij Ark Media (2014)
Kinderen en jongeren groeien op
in een maatschappij waarin veel
op ze afkomt. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dan
kan je beangstigen, maar je hoeft
als opvoeder niet machteloos
toe te kijken. Je kunt je kinderen
weerbaar maken. Weerbaar: stevig in je schoenen staan. Weten
wie je bent en waar je voor staat
en niet zomaar met alle winden meewaaien. Het boek heeft als leidraad Jozua 1:9a,
Wees sterk en heb goede moed. Het boek
gaat uit van Bijbelse waarden en normen.
Er komen verschillende thema’s aan de
orde: zelfbeeld, omgaan met emoties, pesten, rouw en verdriet, seksualiteit en sociale
media. Er is elke keer een stukje theorie dat
uitgelegd wordt, maar ook een casus en
praktische tips die het boek heel bruikbaar
maken. Het is verrassend dat het boek niet
stopt bij 12 jaar (zoals veel opvoedingsboeken) maar ook aan het weerbaar maken van
tieners veel aandacht geeft. Een aanrader.
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Marja Bos en Petra Kok, Coachboek voor
ouders; Uitgeverij Medema (2012)
Het boek richt zich op opvoeders. Het bevat
veel vragen waar je mee aan de slag kan. Er
zijn testjes in het boek opgenomen waarmee
je jezelf als opvoeder en je eigen opvoedingsstijl leert kennen. Het boek bevat een
hoofdstuk waarin je naar elk individueel kind
in je gezin kijkt en zicht krijgt op wat elk kind
binnen je gezin nodig heeft. Het helpt je om
keuzes te maken die jij
belangrijk vindt in de
opvoeding. Het boek
bevat veel praktische
tips voor opvoeders.

HOE GA JE ZELF OM MET DE
VERSCHILLEN DIE ER ZIJN
IN JE GEZIN EN HOE LEER JE
KINDEREN OM TE GAAN MET
VERSCHILLEN TUSSEN MENSEN?
IN DEZE EIGENWIJS KWAM DIT
OP ALLERLEI MANIEREN AAN DE
ORDE. OP DEZE PAGINA’S
ENKELE BOEKENTIPS.

Op deze informatieve website vinden gemeenteleden, opvoeders en ambtsdragers informatie
over allerlei thema’s op het gebied van opvoeding,
huwelijk, persoonlijk leven en pastoraat. De website is een initiatief van vijf organisaties binnen de
Gereformeerde Gemeenten. Per thema wordt ook
het aanbod van de toerusting in beeld gebracht.
Wekelijks wordt er een blog geplaatst met ervaringen van ouders, ambtsdragers en gemeenteleden.

Ross Campbell en Gary Chapman, Vijf
talen van de liefde van kinderen; Uitgeverij Jongbloed (herdruk 2019)
Kinderen spreken een liefdestaal die we
vaak niet goed verstaan. En elk kind is
daarin ook weer anders. In ‘De vijf talen van
de liefde van kinderen’ laten de auteurs zien
hoe je de eerste liefdestaal van je kinderen
kunt herkennen en toepassen. Hierdoor kun je je zoon
of dochter helpen je liefde te
ervaren. Een praktisch boek
met veel suggesties voor de
dagelijkse communicatie met
je kinderen.

ouders en hooggevoeligheid. De auteur noemt ook
andere factoren die een rol kunnen spelen, maar die
worden minder uitgewerkt.
De hele groep heeft bij pestgedrag een rol; iedereen
is erbij betrokken. Alle ouders hebben dus de taak
om pestgedrag bespreekbaar te maken, of hun kind
nu gepest wordt, pester is of meeloper. In het boek
wordt ingegaan op hoe de school het pesten kan
signaleren en aanpakken en hoe ouders hierin
mee kunnen werken. Het boek sluit af met een
mooi hoofdstuk over ‘een veilige wereld’. Het gaat
hier om de opdracht vanuit Gods Woord om naar
elkaar om te zien en het beeld van de Heere Jezus
te vertonen. En het uitzicht op een nieuwe hemel
en aarde, waar niemand meer buitengesloten zal
worden.

Ds. W. Visscher e.a., De toekomst van de
gereformeerde gezindte; Uitgeverij De Banier (2013)
Diverse auteurs leveren een bijdrage aan een analyse
van de gereformeerde gezindte. Een conclusie is dat
de belangrijkste problemen binnen deze gezindte
vooral van binnenuit kunnen worden verwacht. Te
veel heerst er een geïsoleerd, individualistisch en
verinnerlijkt klimaat, zo is de stelling. Ds. W. Visscher
citeert de Amerikaanse president Lincoln: „Als wij
weten waar we staan, kunnen we beter beoordelen, wat ons te
doen staat en hoe wij dat moeten doen.” Thema’s als kerk, gezin,
onderwijs, gezondheid en de omgang met de nieuwe media
komen aan bod, afgewisseld met toepasselijke bijbelstudies.
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Zeger Wijnands, Als je wordt buitengesloten. Hoe ouders en leraren een einde kunnen maken aan pesten
op school. Uitgeverij Groen (2013)
Hoe pakt het uit als kinderen in een groep niet goed
omgaan met verschillen die er zijn? In dit boek over
pesten op school wordt hier aandacht voor gevraagd.
Welke vorm pestgedrag ook aanneemt, de essentie
daarvan is dat iemand wordt buitengesloten. Op een indringende manier beschrijft
de auteur wat langdurig pestgedrag met
iemand doet. Hoe het hem isoleert, zijn
zelfbeeld en gedrag verandert en hij in een
vicieuze cirkel belandt.
In het boek wordt uitgebreid ingegaan
op factoren die invloed kunnen hebben
op pestgedrag, zoals de hechting met de
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V
VADER-ZOON SUR
Wie?

Vaders met hun zoon(s) – maximaal twee (12-14

jaar)*

Wat?

Adventure programma in de Belgische Arden

nen

Wanneer?

17-19 oktober 2019 (herfstvakantie Zuid - Dit
jaar ook weer voor Zeeland!)
21-23 oktober en 24-26 oktober (herfstvakan
tie Noord en Midden)

Waarover?

Samen sterker. Vader en zoon(s) bouwen samen

een sterke relatie op.

Waarom?

De rol van de vader is belangrijk in de opvoe
ding van zijn zoon(s). Denk hierbij
aan het nemen en dragen van verantwoordelijkh
eid, man-zijn, omgaan met
seksualiteit, ontwikkeling in relaties en het leven
vanuit Gods Woord.

Hoe?

Drie dagen lang survivallen in de ruige Belgis
che Ardennen, om er samen sterker
uit te komen. Wat gaan we doen? Kaart- en komp
aslezen, bivak bouwen, potje
koken, kampvuur bouwen, mountainbiken, GPS-o
riëntatieloop en een highrope
parcours doen. Ontdek als vader en zoon(s) hoe
verbindend de survival is, met
het oog op de toekomst!

INFO OF AANMELDEN?

WWW.JBGG.NL/SAMENSTERKER

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten organiseert deze survival in samenwerking met
Outback Explorers. Theorie, praktijk, Bijbelstudie en toepassing wisselen elkaar af.
* De zoon(s) moet(en) in ieder geval op het voortgezet onderwijs zitten. De driedaagse is met
nadruk geen hulpverleningsactiviteit, maar een positieve en sportieve bijdrage aan de opvoeding.
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