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Joodse inwoners van Amsterdam
noemden hun stad Mokum, afkomstig
van het Jiddische māqōm dat
‘stad/plaats’ betekent. Opgejaagde 
Joden uit Europa voelden zich in Am-
sterdam veilig en thuis.

THUIS LEGT DE BASIS VOOR JE 
LEVEN De gevolgen van thuisloos zijn, 
geen plek hebben waar je bed staat en 
waar je je veilig voelt, of op de vlucht 
zijn, werkt door in ons leven. We kunnen 
daar last van krijgen.
 
VRIENDSCHAPPEN ZIJN OOK  
BELANGRIJK voor ons thuisgevoel.  
Je wilt bij iemand ‘thuis’ zijn, geaccep- 

teerd worden. Omdat vrienden ons  
nemen zoals we zijn, voel je je bij elkaar 
thuis. De kerk wil ons ook een geestelijk  
(t)huis bieden. Dat is ook een plek waar 
je welkom bent en waar je je thuis mag 
voelen. 

RONDOM DE KERSTDAGEN zijn  
veel mensen op zoek naar een plek 
waar ze zich thuis kunnen voelen.  
Ook de kerken in Heerde, Wapenveld, 
Veessen en Vorchten doen hun best  
u welkom te heten, in de hoop dat 
u komt en zich daar deze dagen  
(en misschien ook wel daarna)  thuis 
voelt. Kijk op hun websites wanneer ze 
op u rekenen! 

Waar of wat
is ons thuis?
Is dat de plek waar we wonen? Is dat ons ouderlijk huis? Is dat  
de plek waar ons bed staat? Is dat de plek waar we ons veilig voelen?  
Is dat in de nabijheid van mensen die onvoorwaardelijk van ons  
houden?

‘Het is fijn je thuis te voelen 
bij iets of iemand. 

Er toe doen en geaccepteerd  
worden zoals je bent, 

dat doet een mens goed.
De kerk is zo’n plek, 

waar je welkom bent, gezien 
wordt en je thuis mag voelen. 

Een geestelijk (t)huis.’

thuis
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Jezus vertelt een gelijkenis over twee zonen.  
De ene zoon verlaat zijn (t)huis; de andere zoon 
is honkvast. Hoe gaat het met die vertrekken-
de zoon? Wat komt er van hem terecht? Ten 
onrechte wordt dit verhaal ‘de gelijkenis van 
de verloren zoon’ genoemd. Er gaat geen zoon 
verloren, er komt een zoon THUIS.

Jezus gaf ook dit voorbeeld: ‘Een man had 
twee zonen. De jongste zoon zei tegen zijn 
vader: ‘Vader, ik wil mijn deel van de erfenis 
nu hebben.’ De vader gaf hem wat hij vroeg.  
Een paar dagen later pakte de zoon al zijn 
spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging naar 
een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan 
een leven vol plezier. Toen alles op was, 
kwam er een grote hongersnood in dat ver-
re land. De zoon had niets meer te eten. 
Daarom ging hij werken bij één van de 
mensen in dat land. Die stuurde hem naar 
het veld om op de varkens te passen.  De 
zoon had zo’n honger dat hij zelfs het  
varkensvoer op wilde eten. Maar niemand gaf 
hem iets. Toen dacht hij: Thuis hebben zelfs 
de armste knechten altijd genoeg te eten. En 
ik ga hier dood van de honger! Ik zal naar 
mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen: 
‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover 
God en tegenover u. Ik verdien het niet meer 
om uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan 
net zoals uw armste knechten.’ Toen ging 
de zoon terug naar zijn vader. De vader zag 
zijn zoon al vanuit de verte aankomen. En 
meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar 
zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen 
en kuste hem. De zoon zei: ‘Vader, ik heb me 
slecht gedragen tegenover God en tegenover u.  
Ik verdien het niet meer om uw zoon te 
zijn.’ Maar de vader zei tegen zijn knech-
ten: ‘Haal snel mijn mooiste jas voor mijn 
zoon en trek hem die aan. Doe een ring om 
zijn vinger en doe schoenen aan zijn voe-
ten. Haal het vetste kalf en slacht het. We 
gaan eten en feestvieren! Want mijn zoon 
was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was 
hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden.’  

 
en thuiskwam

De jongen
die wegging 

bijbel 
PSYCHISCHE
GEVOLGEN
van een verstoord thuis

Wat zijn de hulpvragen, waar-
mee u het meest geconfron-
teerd wordt? Veel mensen  
komen hier nadat ze doorver-
wezen zijn door de huisarts. De 
meeste mensen komen met 
angst en stemmingsklachten, 
maar ook wel ADHD en vormen 
van autisme. In eerste instantie 
proberen we met de betrokkene 
zelf de hulpvraag te formuleren. 
‘Wat heb je nodig, wat is je vraag, 
waarmee kunnen wij je helpen?’, 
zijn de vragen die in het eerste 
contact aan de orde komen. Van 
daaruit wordt een behandelplan 
opgesteld. Veel jongeren tussen 
de 17 en 23 jaar worstelen met 
hun identiteit (wie ben ik?), en met 
het zoeken en vinden van auto-
nomie, zelfstandigheid. Dat heeft 
te maken met het leren staan op  
eigen benen en dus het los  
maken van het ouderlijk huis.  

Iemand die niet geleerd heeft 
zich te hechten of al  jong ge-
confronteerd werd met ingrijpend 
verlies, kan daar last van krijgen 
in zijn verdere ontwikkeling. We  
proberen de mensen zo goed 
mogelijk te helpen om de gevol-
gen van deze verstoringen zo  
minimaal mogelijk te laten zijn en een  
goede basis te leggen voor de 
verdere ontwikkeling.

Nemen de psychische klach-
ten van mensen in omvang af 
of nemen ze toe? Angstklachten 
en depressieve gevoelens zijn van 
alle tijden en komen in alle krin-
gen voor. Een aantal van deze 
klachten zijn genetisch bepaald 
en zie je in familielijnen terugko-
men. We zien wel een toename 
van verwachtingen die ouders 
of kinderen zelf hebben van hun  
ontwikkelingsmogelijkheden. 

WOLTER HAGEDOORN IS PSYCHIATER EN IS RUIM 12 JAAR 
WERKZAAM IN HEERDE. IN DE PRAKTIJK, GEVESTIGD AAN 
DE VOSBERGERWEG 1, WERKEN 16 MENSEN, WAARON-
DER 10 BEHANDELAREN. OP EN VANUIT DEZE WERKPLEK 
WORDEN ZO’N 700 MENSEN BEDIEND IN DE REGIO TUSSEN 
ZWOLLE EN APELDOORN. DE JONGSTE CLIËNT IS 5 JAAR 
OUD, DE OUDSTE 85. 

in gesprek met  
de professional
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Wie de lat voor een kind of voor zichzelf 
te hoog legt, gaat daar last van krijgen, 
wanneer blijkt dat dit nooit haalbaar zal 
zijn. Wij gaan met mensen in gesprek 
over het unieke van onze mogelijkhe-
den, maar ook van onze beperkingen. 
Mensen die het lastig vinden om er-
gens aansluiting bij te vinden kunnen 
via onze praktijk deelnemen aan aller-
lei activiteiten groepen, onder andere 
met thema’s als wandelen, creativiteit,  
koken, lezen en muziek. We zien dat dit 
heel goed werkt.

Hoe belangrijk is een stabiele  
basis? Een goede en stabiele basis is 
voor het uitbouwen van je persoonlijk-
heid van groot belang. Juist wanneer 
het in die fase mis is gegaan, zijn er al 
heel vroeg of pas veel later gevolgen 
merkbaar. Als die gevolgen storend 
zijn voor de betrokkene zelf of voor het 
functioneren in relatie met anderen, is 
het verstandig om hulp te vragen. Het 
is voor mensen zonder goede basis 
nog wel eens een probleem, om goed  
te kunnen omgaan met vrijheid en  
verantwoordelijkheid. Het is niet moei-

lijk je eigen geweten te  projecteren op 
iemand anders. 

In de ‘gelijkenis van de twee zonen’ 
projecteert ‘de zoon die van z’n vrijheid 
genoot’ zijn schuldgevoel op zijn va-
der. Hij neemt op de weg terug zich al 
voor wat hij straks thuis zal gaan zeg-
gen. Dat die zoon terug naar huis gaat,  
getuigt natuurlijk wel van een goede 
basis. 

In het ‘gedicht voor ons kind’ van Geert 
Boogaard, staan onder andere deze 
mooie zinnen:  

‘Dit mogen wij nooit vergeten: je bent 
geen bezit. Wij hebben jou niet,
jij hebt ons, om je te leiden, te 

beschermen, te bewaren voor angst,
om je te zeggen dat we niet bang zijn 
als het onweert, en met je te zingen 
in de nacht….we zien je langzaam 
worden wat je bent. We houden

de weg open naar je geluk, en trach-
ten te verhinderen dat je wordt wat je 

niet zijn kunt.’ 

Dit is niet alleen mooi gezegd, het is 

ook wáár. 

Kan het geloof helpen psychi-
sche klachten te boven te komen?  
Ervaringen met het geloof (beelden van 
God) kunnen soms een probleem zijn. 
Een boze God, een straffende God, 
Iemand die altijd meekijkt en je weet 
te vinden, kan sporen achter laten, 
waardoor mensen angstig of onzeker 
worden.

In de praktijk van de heer Hagedoorn 
mag het geloof ter sprake gebracht 
worden, ook omdat het in veel geval-
len een positieve betekenis heeft en 
mensen er houvast voor hun leven in 
vinden.  

De tekst van het oude lied ‘vaste rots 
van mijn behoud’ komt daarbij nog 
wel eens ter  sprake. We verwijzen  
cliënten soms ook door naar een  
pastor of dominee, of we zoeken  
samen met de  geestelijke verzorging 
een goede weg voor onze cliënt.

wolter
hagedoorn 

in gesprek
met de 
professional
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Waarom ben je voor je studie zo ver 
van huis gegaan? Op het moment 
dat ik hoorde van de mogelijkheid om 
in het buitenland te studeren, wist ik 
dat ik dat wilde gaan doen. Het is een  
unieke kans om het desbetreffende land 
te ontdekken, op een manier die geen 
enkele reis je kan bieden. Daarbij komt 
dat mijn vakgebied heel erg internatio-
naal is en dat deze ervaring mij leert om 
in een internationale omgeving te wer-
ken. Wel wilde ik graag naar een Engels 
sprekend land, zodat ik ook mijn Engels 
kan verbeteren. Samen met de moge-
lijkheden die de TU Delft biedt, kwam ik 
daardoor in Iowa terecht. 

Op welke momenten mis je ‘thuis’ 
het meest? Doordat ik nu ruim twee 
jaar uit huis woon, ben ik redelijk  
gewend om op mezelf te wonen en 
van mijn kamer en huis mijn ‘thuis’ te  
maken. Desondanks zijn deze 5  
maanden niet altijd even makkelijk. 
Vooral tijdens het wennen aan wonen in 
Iowa en het begin van de colleges heb ik 
mijn ouders en ook mijn plek in Delft erg 
gemist. Zoveel veranderingen in 1 keer, 
doet je wel beseffen dat je je vaste basis 
mist. Daarnaast mis ik thuis vooral op 
de momenten waarop ik alleen ben.

Hoe probeer jij en het ‘thuisfront’ 
contact met elkaar te houden?  
Tijdens deze periode is hoofdzakelijk 
Whatsapp de bron van communicatie. 
Op de meeste plekken is wifi, waardoor 
whatsapp (video) bellen een uitsteken-

de, kosteloze optie is. Verder deel ik 
veel foto’s en video’s via sociale media 
met vrienden en het thuisfront. De enige 
beperking is toch wel het tijdsverschil.  
Op het moment dat ik wakker word, zit 
thuis in het midden van de werkdag en 
zodra ik klaar ben is het alweer te laat 
om te bellen. Zeker ook met de druk-
ke schema’s van zowel mij als thuis, is 
het nog wel eens een puzzel om een 
goed tijdstip uit te zoeken, maar dat lukt  
sowieso 1 keer per week en soms ook 
wel 2 keer. 

Is het moeilijk om je in die paar 
maanden een beetje ‘thuis’ te  
voelen? Dat is wel ingewikkeld.  
Zeker ook omdat ik weet dat ik na 5  
maanden weer weg zal gaan. Des- 
ondanks probeer ik me wel thuis te  
voelen. Dit doe ik door op veel plekken 
mensen te ontmoeten. Het collegeroos-
ter zorgt ervoor dat ik elke keer bij andere 
mensen in de klas zit, dus die connecties 
probeer ik vooral buiten het klaslokaal te 
leggen. Zo ben ik bij een sportvereniging 
gegaan, doe ik mee met het zonneauto- 
team van de universiteit en ben ik bij een 
connectiegroep van een lokale, chris-
telijke studentenorganisatie gegaan.  
De groep bied een veilige locatie, waar 
ik al mijn hoogtepunten, zorgen, gemis 
en geloofs- en levensvragen kan delen. 

Vlak voor de kerstdagen hoopt 
Sybren weer thuis te zijn in  
Heerde en zullen we zijn verhalen 
van hem persoonlijke gaan horen.

je veilige thuis verlaten

door op 
kamers te gaan

Ik ben Sybren Bootsma (20 jaar) 
en ik studeer Lucht- en Ruimte-
vaarttechniek aan de  technische  
Universiteit van Delft. 
Een onderdeel van mijn studie is 
de zogeheten minor: een half jaar 
vrij die ik zelf in kan vullen met 
vakken die ik graag naast mijn 
reguliere studie zou willen doen. 
Dit kunnen zowel verdiepende 
lucht- en ruimtevaart vakken zijn, 
als verbredende, niet lucht- en  
ruimtevaart vakken.  Tijdensdit 
half jaar is er ook de mogelijkheid 
om naar het buitenland te gaan 
om daar een half jaar te studeren.  
Ik ben hiervoor voor 5 maanden 
naar de Iowa State University in 
de Verenigde Staten van Amerika 
gegaan. 

HOE IS HET OM ALS  
STUDENT, VANUIT DE VEI-
LIGE COMFORTZONE VAN 
JE GEZIN, ‘OP  KAMERS’ 
TE GAAN WONEN IN HET 
BUITENLAND? WE VROE-
GEN HET AAN SYBREN 
BOOTSMA UIT HEERDE, 
OP DIT MOMENT STUDENT 
IN IOWA VS.
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ZORGINSTELLING HANZE-
HEERD-BRINKHOVEN IN 
HEERDE PROBEERT EEN 

THUIS TE ZIJN VOOR  
OUDEREN DIE NIET MEER  
ALLEEN THUIS KUNNEN  

WONEN EN ZORG  
NODIG HEBBEN.  

We spraken af met mevrouw 
Bouwina Schuttel, bestuurder  

en dus nauw betrokken bij  
het reilen en zeilen van het  

zorgcentrum. We mochten haar 
een paar vragen stellen.

‘BRINKHOVEN 
WIL EEN VEILIG 
THUIS BIEDEN 
AAN MENSEN 

DIE ZORG NODIG 
HEBBEN.’

THUIS
in Brinkhoven

volgens
bestuurs- 

voorzitster 
bouwina 
schuttel
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WAT ROEPT HET WOORD ‘THUIS’ BIJ U OP IN  
RELATIE TOT BRINKHOVEN?
Brinkhoven wil een veilig thuis bieden aan mensen die zorg 
nodig hebben. Tegenwoordig moet deze zorg al heel om-
vangrijk zijn, wil iemand in aanmerking komen om in Brinkho-
ven te kunnen wonen. We doen ons best om zoveel mogelijk 
een huiselijke sfeer te realiseren. De huiskamer op iedere af-
deling laat dat ook zien. Het is er gezellig en het voorkomt 
eenzaamheid. We hebben ook een mooie ontmoetingsruim-
te op de begane grond, die ook dienst doet als restaurant. 

We respecteren de bewoners en proberen hun wen-
sen zoveel mogelijk in vervulling te laten gaan. Daar-
bij houden we rekening met de verschillen in achter-
grond van de mensen. Hun mantelzorgers kunnen 
ons daar goed bij helpen door ons te informeren. 
Aan de activiteiten die we organiseren mogen alle in-
woners van Heerde deelnemen, die tot de doelgroep 
‘ouderen’ gerekend worden. Hiervoor is een gastvrij-
heidspas te verkrijgen voor het bedrag van € 9,95. We 
zien hier regelmatig gasten uit de aanleunwoningen, 
Brinkstate en uit het dorp. Men kan ’s middags ook ge-
bruik maken van het restaurant voor een warme maaltijd.

JULLIE DOEN JE BEST OM MENSEN ZICH THUIS TE 
LATEN VOELEN; LUKT DAT ALTIJD?
We doen inderdaad onze uiterste best en we kunnen ge-
lukkig rekenen op de inzet van veel vrijwilligers, die ons ge-
weldig behulpzaam zijn. Maar het lukt ons niet om in alle 
gevallen voor de mensen dat ‘thuis’ te zijn. Dat spijt ons 
zeer, maar we moeten die realiteit wel onder ogen zien. De 
meeste bewoners zien er tegenop om hier te komen wo-
nen. Ze leveren een stuk zelfstandigheid in en dat accep-
teert de ene mens gemakkelijker dan de andere mens. We 
merken wel dat de beeldvorming van Brinkhoven vaak niet 
klopt met de gang van zaken nu. Dat valt dan meestal mee. 

WAT MAAKT BRINKHOVEN TOT EEN SPECIFIEK 
‘CHRISTELIJK THUIS’?
We werken vanuit de christelijke normen en waarden: omzien 
naar elkaar, naastenliefde, ieder is welkom. Dat weten de be-
woners, dat weten ook de medewerkers. Iedereen mag hier 
wonen, mits de zorgvraag overeenkomt met wat we kun-
nen bieden. Iedereen die gekwalificeerd is mag hier komen 
werken. Maar we vragen van bewoners en medewerkers 
wel dat ze de christelijke identiteit van ons huis respecteren. 
We bieden activiteiten aan die dat christelijke accent onder-
steunen. 

Zo is er de weekopening op maandagmorgen en de 
weeksluiting op vrijdagavond. Er worden vieringen ge-
organiseerd rondom de christelijke feestdagen en er zijn 
Avondmaalsdiensten. Men kan ook deelnemen aan een 
Bijbelkring door de week en op zondag gezamenlijk naar 
de kerkdienst luisteren. Bij de organisatie van al deze acti-
viteiten zijn veel mensen van buiten Brinkhoven betrokken.
We merken dat er onder de bewoners ook gro-
te levensvragen gesteld worden. Soms kan een me-
dewerker daarin iets betekenen, vaak worden de 
plaatselijke predikanten of andere deskundigen inge-
schakeld. Maar we laten de bewoners er niet mee zitten.

Het logo van Brinkhoven past goed bij de beeld-
vorming van een ‘thuis’ willen zijn voor de mensen. 
Brinkhoven nodigt uit om er als vrijwilliger actief te 
zijn, als bezoeker iemand blij te maken met een 
bezoekje en aan een activiteit mee te doen, al wie 
zich tot de doelgroep ouderen kunnen rekenen. 

het logo 
van brinkhoven

‘Omzien naar elkaar,  
naastenliefde...

iedereen is welkom.’
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thuis

De familie Roest-Neeleman woont in Heerde. 
Het gezin bestaat uit de ouders Maurits  

(werkvoorbereider in de bouw) en Gerlinde  
(juf op een basisschool) en de kinderen Marlieke (13), 

Aafke (10), Suze (8) en Arta (5). Arta is hun  
pleegdochter en heeft haar roots in Macedonië.  

Maurits en Gerlinde hebben Veluwse roots, maar 
woonden ook een tijd in Almelo. De familie is actief 

betrokken bij de Verbindingskerk in Heerde.

...bij de familie 
Roest-Neeleman

In gezinnen is soms tijdelijk of 
langdurig plek voor één of meer 

pleegkinderen. Pleegouders 
nemen een kind in hun gezin op. 
Soms doen ze dat voor lange tijd. 

Soms tot het moment waarop 
de biologische ouders de zorg 

zelf weer aankunnen. 
Mensen stellen hun hart 

en huis open voor kinderen 
die vaak veel meegemaakt 

hebben. 

Twee voorbeeldverhalen: 
de familie Roest 

uit Heerde 
en de familie Visser 

uit Emst.

De verhalen 
van twee 

pleeggezinnen

EEN 
THUIS

BIEDEN
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We spreken met moeder Gerlinde, die 
als jong kind al droomde van pleeg- 
moeder-zijn. Dat was nadat ze daarover 
een televisie-uitzending zag. ‘dat wil ik 
later ook’, dacht ze toen en die droom is 
uitgekomen. Maar dat ging niet vanzelf en 
er waren veel obstakels en hindernissen te 
nemen.

GROOT HART
Allereerst moet je partner dat ook zien  
ziten. Gelukkig was dat geen probleem, 
want ook Maurits heeft een groot hart 
waarin plek is voor meer dan eigen  
kinderen. Toen hun derde dochtertje
was geboren, ging de zoektocht  
beginnen naar het pleegouder-
schap. Ben je daar ook geschikt voor?  
Dat is een belangrijke vraag en die werd 
dan ook gesteld. Het was duidelijk nog 
een te vroeg stadium om al een pleegkind 
in huize-Roest op te nemen. Ook was hun 
huisvesting niet geschikt om ieder kind 
een eigen kamer te kunnen geven. 

GROEIPROCES
De ouders maakten een groeiproces door 
waarin ze geschikt bevonden werden en 
ook het obstakel ‘huisvesting’ speelde niet 
meer na een forse verbouwing. Het plan 
als weekend-pleeggezin te beginnen werd 
overgeslagen en in 2015 was het zover en 
kwam Arta het gezin compleet maken.      

EINDVERANTWOORDELIJK
Ook al zijn er biologische ouders met wie 
contacten worden onderhouden, Gerlinde 
en  Maurits realiseren zich hun eindverant-
woordelijkheid, die voor Arta gelijk is aan 
die voor hun andere drie dochters. 

DUBBEL FEEST
Er is ook goed contact met Arta’s halfzusje 
die ‘toevallig’ ook in Heerde woont. Jaar-
lijks wordt niet alleen Arta’s verjaardag ge-
vierd, ook vieren ze de dag waarop zij in 
het gezin kwam. Dubbel feest dus.

IN HET HART GESLOTEN
De directe omgeving van het gezin,  
familie en vrienden, heeft de stap naar 
pleeggezin zien groeien en dat ook  
volledig geaccepteerd als het uitkomen 
van een droomwens. Arta is door iedereen  
in het hart gesloten. Zo nu en dan wer-
den er wel eens bezorgde vragen gesteld 
en als ouders van een druk en levendig 
gezin, vraag je jezelf ook wel eens af:  
‘wilden we dit, vinden we dit leuk waar-
om wilden we dit ook al weer zo graag?’  
Maar dat zijn maar spaarzame momenten, 
die ook iedere ouder in een andere gezins-
situatie zal hebben. Net als in een huwelijk, 
ga je als opvoeder door goede en minder 
goede perioden heen. Je probeert het dan  
vol te houden Soms is het hard werken en
 je merkt dat je daarin ook groeit.

JEZELF KUNNEN ZIJN
Een gezin kan een THUIS zal zijn als er  
veiligheid is en ieder lid van dat gezin  
zichzelf kan zijn. Mede door eigen  
ervaring wil je voorkomen dat er vooral  
sociaal aangepast gedrag aangeleerd 
wordt. In de gelijkenis die de Here Jezus 
vertelde over die vader en zijn twee zonen, 
zie je dat aangepaste gedrag zo duide-
lijk bij die oudste zoon, terwijl de jongste 
zoon zijn eigen weg ging en uiteindelijk  
geconfronteerd werd met de keuzes die hij 
zelf gemaakt had. Dat wil niet zeggen dat 
het altijd gemakkelijk is of goed afloopt.
 
RUIMTE, LIEFDE EN WIJZE RAAD
Maurits en Gerlinde willen hun kinderen 
voldoende ruimte geven, in liefde vasthou-
den en waar nodig en nuttig is hun meiden 
van goed advies wijze raad voorzien.

‘Soms is het 
hard werken 

en je merkt dat 
je daarin ook 

groeit.’
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thuis

Diego (11 jaar) woont vanaf september 2009 bij z’n pleeg-
ouders Gert-Jan (45 jaar, eigenaar Visser Pomptechniek) 

en Sandra (47 jaar, doet de administratie van Visser Pomp-
techniek en van Vos Tuinvisie) en z’n pleegzussen Laura (18 
jaar) en Maritte (bijna 16 jaar). Diego zit in groep 8 van de 

School met de Bijbel in Emst. Bij Gert-Jan en Sandra kwam 
de gedachte aan een pleegkind op, nadat ze twee gezonde 

dochters hadden gekregen. 

...bij de familie 
Visser-Posthouwer

EEN 
THUIS

BIEDEN
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Nadat je informatie over pleegzorg  
opvraagt kom je in de molen en er volgden 
zeven avonden cursus, samen met andere 
potentiële pleegouders. In de cursus wer-
den vooral ook de moeilijke aspecten van 
pleegzorg belicht. De wachttijd voor een 
pleegkind was lang. Uiteindelijk heeft er 
tussen het afronden van de cursus en de 
komst van Diego ruim een jaar tijd geze-
ten. Ook je omgeving vraagt zich af: wan-
neer komt dat nieuwe kind van jullie nou?

NIEUW BROERTJE
Diego kwam op 21 september 2009 in 
Emst wonen, hij was toen 2 jaar. Moeder 
Sandra belde vader Gert-Jan op, dat hij 
van z’n werk thuis moest komen en Lau-
ra (toen 9) en Maritte (toen 6) maakten 
met hun nieuwe broertje kennis toen ze 
uit school thuis kwamen. Laura had liever 
een zusje gehad, want dat zou een leuk 
speelkameraadje zijn geweest. Maritte 
had voorkeur voor een jongen, omdat ze  
zeker wist dat die haar speelgoed niet zou  
afpakken. Nu kunnen en willen ze  
Diego niet meer wegdenken uit hun leven,  
hij hoort er helemaal bij.
 
TWEE VADERS EN MOEDERS
Dat gevoel heeft Diego ook, al heeft hij 
ook nog een andere vader en moeder. 
Zijn andere moeder woont in Apeldoorn, 
daar gaat hij iedere maand een keer naar 
toe. Zijn vader woont in Engeland. Met zijn 
moeder in Apeldoorn doet Diego af en toe 
leuke dingen. Met zijn vader in Engeland 

schreef hij eerst brieven en mailde hij. 
Nu bellen ze elkaar. Diego is heel blij met 
zijn twee vaders en twee moeders, twee 
pleegzussen en vier halfbroer(tje)s. Als er 
gevraagd wordt wat nu z’n thuis is, weet 
hij geen keuze te maken. Hij heeft ‘twee 
thuizen’, maar ze zijn voor hem even be-
langrijk!

VOLWAARDIG GEZINSLID
De familie van Sandra en Gert-Jan vond 
het best spannend, zo’n pleegkleinkind. 
’Waar beginnen jullie aan?’, was een  
eerste reactie. Toen Diego er was, sloten 
de familie en de vrienden van het gezin, 
het kleine mannetje helemaal in hun hart 
en hoorde hij er helemaal bij. Zo kreeg Die-
go er maar liefst twaalf pleegneefjes en – 
nichtjes bij. De oude oma van 89 moest 
wel steeds vragen: ‘hoe heet hij ook maar 
weer?’

INTERESSANT EN SUPER SCHATTIG
Laura en Maritte namen in het begin een 
hele reeks aan schoolvriendinnetjes mee 
naar huis. Ze hadden een wachtlijst van 
meiden die graag met hun wilden spelen. 
Die vriendinnen vonden het best interes-
sant en ook superschattig, zo’n pleeg-
broertje. Zoveel aandacht voor Diego von-
den de beide meisjes niet altijd leuk. 

TOEKOMST
Diego zit nu in de laatste groep van het 
basisonderwijs. Volgend jaar wil hij graag 
naar De Noordgouw. Laura ging daar ook 

heen en Maritte zit er nog op. Diego weet 
nog niet precies wat hij wil worden. Hij 
vindt heel veel dingen leuk, dus daar gaat 
hij nog over nadenken. 

NAAR DE KERK
Omdat Diego in een christelijk gezin te-
recht kwam, krijgt hij het geloof van thuis 
mee. Er wordt gebeden en hij zit op een 
christelijke school. ’s Zondags gaat hij mee 
naar de kerk. Zo leert hij dat we ook alle-
maal in het huis van God mogen komen, 
daar welkom zijn en ons daar Thuis mo-
gen voelen. Toen Diego klein was vond hij 
het altijd heel leuk als ze gingen bidden. 
Hij riep dan heel hard AMEN!!!! Hij wilde 
zelfs bidden als er thee werd gedronken. 
Hij leerde ook nieuwe liedjes. Als ze “Jezus 
is de goede herder” zongen, zong hij het 
soms verkeerd mee. Hij zong dan 

‘Jezus is de goede herder, 
Jezus heeft een overall’. 

Diego heeft maar geboft, dat hij in zo’n 
warm en gezellig Thuis z’n plekje kreeg en 
er door twee vaders, twee moeders, twee 
pleegzussen en nog zoveel meer mensen 
van hem gehouden wordt.

-11-

Wie weet
 zijn er meer gezinnen 

die van hun huis 
een THUIS willen maken 

voor een pleegkind. 
Via www.pleegzorg.nl 

is veel informatie 
in te winnen.
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MENSEN MOETEN VLUCHTEN. 
SOMS VINDEN ZE EEN LAND 
WAAR ZE WELKOM ZIJN EN EEN 
NIEUW LEVEN KUNNEN OP- 
BOUWEN. HOE ZAL HET GAAN 
ALS JE DOOR EXTREEM MOEI-
LIJKE OMSTANDIGHEDEN UIT JE  
EIGEN LAND WEG MOET TREK-
KEN NAAR HET ONBEKENDE….JE 
HUIS EN HAARD (JE THUIS) VERLA-
TEN ZONDER TE WETEN OF JE JE  
FAMILIE OOIT WEER ZULT ZIEN?  
EEN  PERSOONLIJK VERHAAL VAN  
TANIA RABAT EN GEORGE  
BARRIMO, UIT SYRIË IN WAPEN-
VELD (opgetekend door Martine Fikse).

Het is het verhaal van Tania en George 
en hun kinderen Rania en Razek uit  
Syrie. Sinds vier jaar zijn ze in Nederland 
en hebben op dit moment hun woon- 
en leefplek gevonden in Wapenveld. 
Om je thuis te voelen op zo’n nieuwe 
plek, heb je contact met andere men-
sen nodig en dan is het snel leren van 
de Nederlandse taal het belangrijkste. 
Daarom heeft Tania stage gelopen bij 
Zeeman en zou ze heel graag een baan 
willen vinden als verkoopmedewerkster 
in een winkel. George werkt als vrijwil-
liger in een Kringloopwinkel, waar zijn 
35 jaar ervaring als monteur van elek-
trische apparaten hem goed van pas 
komt. In Syrië had hij tenslotte zijn eigen 

elektrowinkel. Door onder de mensen te 
zijn, leren ze onze moeilijke taal steeds 
beter spreken, want beiden hopen uit-
eindelijk op een vaste baan om hun 
zelfstandigheid te vergroten. Rania gaat 
met plezier naar de Noordgouw en volgt 
de 3e klas VWO. Razek is 2e jaar-stu-
dent Commercieel Medewerker aan 
het Deltion-college in Zwolle. Zelf zegt 
hij dat hij nog lang niet uitgestudeerd is. 

Zo is het gezin volop bezig met de 
toekomst. Daarbij speelt hun geloof 
een grote rol. Hun weg naar en in Ne-
derland stond/staat in het teken van 
hoop en vertrouwen ….. Vertrouwen 
dat de Hemelse Vader er voor je is, je 
moed geeft om verder te gaan, en jou 
troost als heimwee je overvalt. Dan is 
het heel belangrijk dat je je geloof kunt 
delen. Dominee Ida en dominee Mark 
Boersma hebben daarin een rol ge-
speeld. Daardoor is ook de gemeente 
van de Petruskerk in Wapenveld een 
echt THUIS voor het gezin geworden. 
Ze zijn er gastvrij ontvangen en ge-
ven die gastvrijheid graag terug door 
hun huis open te stellen voor bezoek. 

je ‘thuis’

moeten 
verlaten...

THUIS
zien te vinden

een toekomst 
van geloof en 
vertrouwen

...en een ander



THUIS
zien te vinden

...en een ander
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Het schilderij van de Goede Herder heeft 
een prominente plek in hun woonkamer 
gekregen. En kom je op bezoek, dan 
komt de kok in Tania tot leven. Je proeft 
dat haar gerechten en baksels met 
liefde zijn bereid, alsof ze wil zeggen: 
“fijn dat je er bent, voel je thuis bij ons!” 
Natuurlijk gaan hun gedachten vaak te-
rug naar het zo verscheurde vaderland. 
Naar de christelijke gemeenschap waar 
ze zo lang deel van hebben uitgemaakt. 
Door middel van sociale media kan er 

geregeld contact zijn en dat is goed. 
Maar de situatie is nog steeds niet 
rooskleurig en dat heeft grote gevol-
gen voor de gemeenten daar. En toch 
….waar mensen als gemeente nog sa-
men komen, samen bidden……daar 
leeft de hoop op een betere toekomst. 
Voor Tania, George, Rania en Razek 
geldt: ook al is je nieuwe THUIS duizen-
den kilometers verwijderd van je geboor-
teland, Syrië zit in hun hart en wat in je hart 
wordt bewaard, raak je nooit meer kwijt.

tania, 
george, 
rania 

en razek
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Ik ga 
naar huis

DE JONGSTE ZOON IN DE GELIJKENIS DIE  
JEZUS VERTELT, KOMT OP EEN DIEPTEPUNT IN 
ZIJN LEVEN TOT HET BESLUIT: IK GA NAAR HUIS! 

Ondanks alles wat er thuis was voorgevallen, ondanks zijn 
actie om z’n vader al bij het leven dood te verklaren door de 
erfenis op te vragen, was er blijkbaar geen belemmering om 
het besluit te nemen om de stoute schoenen aan te nemen 
en naar huis te gaan. Hoe lastig vinden mensen het soms, 
een weg terug te bewandelen, een verbroken contact  in 
het gezin, in de familie- of vriendenkring te herstellen.

In het familiediner bij de EO helpt Bert van Leeuwen ge-
broken families de eerste stap te zetten om na een ruzie 
weer tot elkaar te komen. Door middel van een goed diner 
probeert hij de ruziemakers dichter tot elkaar te brengen 
met hopelijk een goed einde. Meestal is er een 3e partij 
die graag wil dat ze het weer goed maken. Bert gaat eerst 
afzonderlijk bij de 2 op bezoek om ze hun kant van het 
verhaal te laten vertellen. Dan volgt er een zoektocht naar 
wat er nu eigenlijk is misgegaan en hoe het eventueel weer 
goed kan komen. Ondertussen verzorgt de chef-kok van 
het familiediner samen met de aangever het familiediner. 
De grote vraag is natuurlijk of alle familieleden zullen aan-
schuiven bij het diner. Met een limousine worden de gasten 
opgehaald, stappen ze in de limousine en zijn ze bereid de 
eerste stap tot elkaar te zetten of komt de limousine leeg 
aan?De belangstelling voor dit programma laat zien dat er 
een groot verlangen is naar herstel van contact. Veelal gaat 
het om gezichtsverlies te voorkomen en daarom de eerste 
stap van die ander te verwachten. 

Het familiediner  
voorbeeld van 

herstel relatie

Omdat God de eerste stap heeft gezet, is het voor ons 
niet zo moeilijk  om contact  op te nemen met dege-
ne met wie onze relatie verbroken is. Pak de telefoon, 
ga er heen en heb samen GOEDE en GEZEGENDE 
KERSTDAGEN. Hoe eenvoudig kan dit soms zijn.

Maar je moet  
het wel doen!

Het kerstevangelie
gaat over herstel 

van de relatie  
god-mens

-14-
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WAAROM ZIEN MENSEN ZO TEGEN DE KERST  
(DAGEN) OP? Dat is een goede vraag. Waarom voelt ie-
mand eenzaamheid in de kerstperiode sterker dan in ande-
re perioden van het jaar? Dat komt deels door de aandacht 
voor gezelligheid, harmonie en warmte in de reclame en 
in de verhalen die ons getoond worden. De eigen situatie 
tekent daarbij schrijnend af. Iemand wordt niet uitgenodigd 
en zou niet goed weten wie er uitgenodigd zou kunnen 
worden. We leven niet allemaal in een kring en er zijn niet in 
alle families harmonieuze verhoudingen. De mooi versierde 
huizen en de warme sfeer die naar buiten straalt, komt dan 
pijnlijk binnen: zij wel, ik niet! Gelukkig zijn er plekken en 
bijeenkomsten waar iedereen welkom is. Je moet daar wel 
heen durven gaan. Je wilt niet het stempel ‘zielig’ opge-
drukt krijgen. Zullen ze niet vreemd opkijken als je er bin-
nenstapt? 

Het kerstverhaal zelf – de geboorte van Jezus in Bethlehem 
– maakt er melding van dat er voor Jozef en Maria en het 
kind aanvankelijk geen plaats was in de herberg. Toch is het 
de herbergier geweest die zelf een plan bedacht en plaats 
maakte. Hulde voor die man! In het verlengde van dat ini-
tiatief mogen wij ons best doen om plaats te geven aan 
mensen die zo tegen de kerstdagen opzien. Nodig iemand 
uit die u kent of waarvan u weet of vermoedt dat die de 
kerstdagen alleen moet doorbrengen. Het maakt de kerst-
dagen nog zoveel mooier!

Hulde voor de 
herbergier in het  

kerstverhaal

Opzien 
tegen Kerst

Hulde voor de  
man of vrouw die met 
kerst plaats maakt  
voor iemand anders

De kerken in Heerde, Wapenveld, Veessen, Vorchten, Epe 
en Oene, Hattem en in zoveel meer plaatsen in onze om-
geving, doe de deuren graag voor u open en heten u wel-
kom. Lees in de media of op de website van die kerken 
hoe laat ze u verwachten. U kunt ook altijd met iemand 
afspreken.....

Zullen we samen gaan?!
-15-



Kerstmarkt 2018
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Van maandag 10 t/m zaterdag 15 december is er een schaatsijsbaan in 
het centrum van Heerde, op het grasveld tegenover Welgelegen. De basis-
schoolkinderen uit de hele gemeente Heerde komen klassikaal schaatsen. 
Er is een rooster gemaakt met verdeling van de klassen en de vrije schaats-
uren. Schaatsen kunnen geleend worden (gratis dankzij sponsoren) en er is 
ook een ‘koek en zopietent’.

SCHAATSTIJDEN  
MAANDAG 13.00 UUR           OPENING 
  09.00-16.00 UUR     SCHOOLSCHAATSEN 16.00-21.00 UUR VRIJ SCHAATSEN
DINSDAG 09.00-16.00 UUR     SCHOOLSCHAATSEN 16.00-21.00 UUR VRIJ SCHAATSEN
WOENSDAG 09.00-16.00 UUR     SCHOOLSCHAATSEN 16.00-21.00 UUR VRIJ SCHAATSEN
DONDERDAG 09.00-16.00 UUR     SCHOOLSCHAATSEN 16.00-21.00 UUR VRIJ SCHAATSEN
VRIJDAG 09.00-16.00 UUR     SCHOOLSCHAATSEN 16.00-21.00 UUR VRIJ SCHAATSEN
ZATERDAG 10.00-15.00 UUR     VRIJ SCHAATSEN
  N.B. WAARSCHIJNLIJK WORDT ER OP ÉÉN VAN DE AVONDEN CURLING GESPEELD! 

Het schema is (onder voorbehoud) als volgt: 

schaatsbaan 

 

Ook
dit jaar 

weer!

heerde 

DIT JAAR 
ALWEER 
VOOR DE 

11E KEER!
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goede  doelen- 

en  warenmarkt
Op vrijdag 14 december tot en met zaterdag 15  
december is de dorpsstraat in Heerde afgesloten voor 
het verkeer, omdat er dan een goede doelen- en kerst-
markt is. (vanaf vrijdagmiddag 14.00 uur).

kerstverhaallezing
In dvierse talen en dialecten - Op het dorpsplein in 
het centrum van Heerde wordt op 14 en 15 december 
ieder uur in een vreemde taal of een dialect het kerste-
vangelie uit Lucas 2 gelezen. De lezers zijn merendeel 
afkomstig uit het betreffende land of een bepaalde pro-
vincie.

muziek
Ter opluistering van de kerstmarkt treden er solisten op 
en zijn er muzikanten, korpsen en koren te beluisteren. 
Zij laten hun kerstklanken horen voor het winkelende en 
luisterende publiek.

lichtceremonie
Vrijdagavond 14 december gaan de lichten in het cen-
trum van Heerde uit. Om precies 18.30 uur wordt het 
licht ontstoken, voorafgegaan en gevolgd door midwin-
terhoornblazers, trompetklanken en samenzang o.l.v. 
Soli Deo Gloria. Een symbolische groep van 12 fakke-
laars geven het fakkellicht door aan omstanders.

kerstlichtjestocht
Vrijdagavond 14 december kan de Kerstlichtjestocht 
gemaakt worden op de Van Meursweide in Heerde. 
Groepsgewijs wandelen oud en jong door het kerstver-
haal, uitgebeeld door kinderen en ouders van enkele 
basisscholen.
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Lucas 2
JAN TIMMERMAN UIT AMSTERDAM HEEFT HET 
KERSTTONEEL VAN 2018 GEMAAKT NAAR AANLEI-
DING VAN HET BIJBELVERHAAL (DE GELIJKENIS) 
VAN DE VADER MET TWEE ZONEN. Het is Jan weer 
gelukt om een verbinding te maken tussen dat verhaal en 
de actualiteit. Het belooft ook weer een echt ‘kersttoneel-
stuk’ te worden. De spelers zijn al maanden druk aan het 
oefenen en de belangstelling was groot om een rol te mo-
gen spelen. Traditiegetrouw kunt u dit toneel gaan zien op 
de Kerstherberg. 
 
U bent welkom in de ontmoetingsruimte van: 
CSG DE NOORDGOUW
EPERWEG 34 IN HEERDE
AANVANG 19.00 UUR 
(deuren open vanaf 18.00 uur)
 
Er is samenzang van bekende kerstliederen. Gospel- 
groep Sign uit Epe, o.l.v. Remco Hakkert werk mee.  
Het opleidingsorkest van Soli Deo Gloria levert een bijdrage.

GOED OM TE WETEN:
> Er is een pauze met koffie, chocomelk en koek.
> De entree is gratis; bij de uitgang is een collecte voor de  
   onkosten.
> Het is handig om zoveel mogelijk per fiets of lopend te komen.  
> Er zijn parkeerwachten aanwezig om aanwijzing te  
   geven aan de automobilisten.

Zondag
16 december

2018

KERST
toneel 2018

In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus be-
kendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romein-
se rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit ge-
beurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie 
Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de 
plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gin-
gen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij 
ging van Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Ju-
dea. Want hij kwam uit de familie van David, en David 
kwam uit Bethlehem. Jozef ging samen met Maria naar 
Bethlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze 
was zwanger. 

Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het 
kind geboren. Het was Maria’s eerste kind, een jongen. 
Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een 
voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens 
plaats om te slapen.

bijbel Lucas 2

van Jezus
De geboorte
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een toekomst 
van geloof en 
vertrouwen

puzzel 1

Bijdrage van evelien smit

In deze puzzel staan woorden 
die met het Kerstverhaal uit de 
Bijbel te maken hebben. Hoe-
veel kun jij er vinden?kinder- 

pagina

      Brein 
kraker

Aan 20 leerlingen van een basis-school werd de volgende vraag gesteld: wat vind jij van Kerst? Dit zijn wat antwoorden: 
......Het is een bijzonder feest omdat de mensen dan proberen om vrede te maken en te stoppen met oorlog. Iedereen is dan heel aardig tegen anderen...... Ik vind het gezellig, met kaarsjes en lichtjes.....We hebben dan vakantie!.....Ik ben blij dat Jezus geboren is. Het is bijzonder omdat ik weet dat Hij ook van mij houdt.

Wat vind jij

Wentelteefjes
Voor dit recept heb je een paar oude boterhammen nodig.  
Wentelteefjes kun je ook maken met Valentijnsdag, 
Moeder- of Vaderdag, in een leuke hartvorm. Maar  
ze zijn natuurlijk ook heerlijk zonder uitgestoken vorm!

Recept
1. Roer de eieren los met de melk en kaneel.
2. Steek de boterhammen uit met een uitsteker.
3. Smelt een klontje margarine in de koekenpan. 
4. Dompel de boterham om en om in het eiermengsel.
5. Laat even uitdruppen. 
6. Bak in 5 min. aan weerszijden bruin. 
6. Serveer met wat poedersuiker.

Mmm...
lekker!

Ingredienten  
4 oude boterhammen 
   wit of bruin
2 eieren
1 dl melk
1 tl kaneel
25 g margarine
poedersuiker
evt. een hartuitsteker

Het is een huis, 

zonder deur, 

zonder raam 

en zonder dak!  

Wat is het?

Een klokhuis

Raa
dse

l
Raadse

l

N  A  A  N  B  I  D  D  E  N 
A  V  R  E  D  E  N  O  D  E 
Z  F  E  Z  O  J  E  E  R  P 
A  V  E  S  R  T  V  K  A  A 
R  Z  N  T  E  H  O  E  A  H 
E  O  G  A  I  C  L  N  H  C 
T  O  E  L  S  I  E  H  U  S 
H  N  L  E  T  L  G  I  I  S 
A  U  G  U  S  T  U  S  S  N 
G  M  E  H  E  L  H  T  E  B 
O  L  E  A  R  S  I  E  U  K 
U  E  R  S  E  D  O  R  E  H 
D  M  E  L  A  Z  U  R  E  J 
S  T  F  M  I  R  R  E  E  E 
W  I  E  R  O  O  K  N  S  T 

Recept
voor in de 

kerstvakantie
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Dat thuiskomen is zo erg, Heer,  
mijn huis is zo stil en verlaten.
Ik steek de sleutel in het slot, 
maar ik kan die stilte soms haten.
Ik was op visite, deze dag, 
ze hebben me echt verwend.
Ik weet dat ik niet klagen mag, 
maar mijn verdriet is bij U bekend.
Steeds is daar dat lege huis, 
waar iemand me niet meer wacht.
Elk mens heeft zo zijn eigen kruis,
iedereen zijn eigen klacht.
Mijn kind, zeg Mij al je verdriet,
ik, die jouw tranen weeg,
jouw pijn en zorg en moeite ziet, 
dat mooie huis, zo leeg,
steek jij je sleutel in het slot, 
weet dan: ‘k ben niet alleen.
De eerste die mij groet, is God, 
Hij is altijd om mij heen.

THUISKOMEN...


