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Voorwoord
Voor u het zomernummer van Rondom de Kerk.
Hierin vindt u onder anderen een berichtje van de redactie over het ‘interview’.
Reeds vele jaren hebben Jaap en Anneke het interview verzorgd voor in Rondom de Kerk.
We hebben vele mooie persoonlijke verhalen mogen lezen van diverse leden uit onze kerk.
Helaas heeft Jaap om medische redenen moeten besluiten om te stoppen met het houden
van het interview. Hij heeft het altijd met heel veel plezier gedaan en vindt het erg jammer
dat het om deze reden stopt. Hij heeft genoten van de mooie gesprekken en openhartigheid
van de personen waar hij mee in gesprek was.
Samen met Anneke vormde hij een superfijn interview team, waarbij Jaap met name de
gesprekken voerde en Anneke ondertussen het gesprokene op papier tot een mooi geheel
maakte. Ook Anneke heeft besloten het stokje over te dragen en kijkt terug op vele
waardevolle gesprekken en de prettige samenwerking met Jaap.
Vindt u het ook leuk om samen met een gemeentelid in gesprek te gaan en de lezers van
Rondom de Kerk daarvan mee te laten genieten? Wij horen het graag! De redactie. Ik denk
dat ik ook namens u als lezer spreek als we hiermee onze dank en waardering uitspreek
voor alle mooi interviews die ze gehouden hebben!
Voor de collecten van de dienst gaan we gebruik maken van QR-codes. In het “Overzicht
van de kerkdiensten” hebben wij deze QR codes erbij gezet met een omschrijving van het
collectedoel. In dit nummer ook bericht over de Solidariteitskas.
We wensen u veel leesplezier
De Redactie van Rondom de Kerk,
John en Joke van Oudenallen
Mirjam van der Knaap
Leni de Jong

PS
de volgende redactievergadering is gepland op 22 augustus 2022

Vanuit de kerkenraadskamer
Druk – druk - druk
Kent u dat gevoel; dat u druk bent met vele dingen en eigenlijk nergens de tijd voor hebt, of
neemt, om het echt goed af te handelen? Dat je zo gezegd: “wordt geleefd”?
Ik wel. En op zulke momenten moet ik denken aan Opwekking 488 De kracht van uw liefde.
In de eerste regels staat zo mooi: “Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.” Dat is toch het
allermooiste, dat we echt tot rust mogen komen bij onze God. Hij jaagt ons niet op, Hij stelt
geen hele hoge eisen aan ons. Hij wil juist graag alle tijd voor ons nemen en tijd met ons
doorbrengen.
Hoe geweldig is dat! Elk moment van de dag kunnen we bij Hem terecht, met alles wat ons
bezig houdt. Zo geweldig is onze God!
Ik wens iedereen Zijn rust toe en Zijn zegen.
Krijn Takke

Van uw predikant
Ze zijn lui
‘Ze zijn lui! (…) Ze moeten harder aan het werk gezet worden.’ (Exodus 5:8b,9a)
Als de Farao geconfronteerd wordt met een probleem (zijn slaven willen even vrij), dan grijpt
hij naar de beste oplossing die hij kent: harder werken. Immers: harder werken verlost.
Harder werken trekt je uit de modder. Harder werken helpt je vooruit. Harder werken
transformeert de situatie ten goede. Harder werken vergroot je eigenwaarde.
Of wacht, was het niet Jezus die dat deed?
Dat het nu juist de Farao is die deze woorden in de mond neemt, vertelt ons iets over de
bron van diezelfde stem in onze gedachten. Israël is dan wel uit Egypte geleid, en wij zijn
met Christus opgestaan – toch is Egypte niet uit Israël, en ook voor ons klinkt de echo van
de Farao nog zo vertrouwd. Wijs en dierbaar zelfs. We zijn erin gaan geloven: harder werken
verlost ons en: goed je best doen is moreel het hoogste goed.
Wat zou er gebeuren als we deze stem gaan zien voor wat hij is: een geestelijke macht die
ons een eigen paradijs wil laten opbouwen? Een geestelijke macht die ons genoegen laat
nemen met het suboptimale? Want groter nog dan de kracht van hard je best doen is de
kracht van dankbaarheid – zien op wat je gegeven is. Groter nog dan de kracht van harder
werken is de kracht van vertrouwen – dat God afmaakt wat Hij in u is begonnen. Mooier nog
dan het paradijs dat je zelf hebt gebouwd is het Koninkrijk waarvan Jezus zegt: het is naast
je. Treedt er maar in. Doe je mee met Mij?
Werken buiten het paradijs is een afgod die ons leegzuigt. Werken in het paradijs schenkt
voldoening en betekenis en vreugde. Ons werk is onze roeping. Onze God is Jezus. Hij
verlost. In dat perspectief schenkt Hij rust, zelfs tijdens ons werk.
Ds. Jan Willem van Dijk

Overzicht kerkdiensten
Voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten zie “de weekbrief”
3 juli 2022
09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven (gezinsdienst)
19.00 uur:
Ds. M.W. Gehrels, Amsterdam
Collecte:
1. Kerk / 2. Jeugdwerk
Ouderling van dienst: Els Okker
Organist:
I. Verkerk / H. Oskam
Kerkauto:
Sjaak Okker (0172-408678)
De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan.

10 juli 2022
09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Onderhoud
Ouderling van dienst: Trudy Smit
Organist:
K. Bruggeman
Kerkauto:
Janco de Vink (0172-409514)
De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan.

17 juli 2022
09.30 uur:
Ds. M. Tüski, Utrecht
Collecte:
1. Kerk / 2. Zending (st. Friedenstimme)
Ouderling van dienst: Krijn Takke
Organist:
I. Verkerk
Kerkauto:
Cees Boer (0172-408164)

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan

St. Friedensstimme ondersteunt Russische evangelisten. Zij organiseren kinderkampen in
met name Rusland maar ook in Oekraïne. Daarnaast stellen ze kinderbijbels en speciaal
voor jongeren ontwikkeld Bijbels dagboek beschikbaar.
24 juli 2022
09.30 uur:
Dhr. M. v.d. Linden, Katwijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Diaconie (st. Magen David Adom)
Ouderling van dienst: Janco de Vink
Organist:
A. Grootendorst
Kerkauto:
Sjaak Okker (0172-408678)
De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan.

St. Magen David Adom verleent hulp aan alle inwoners van Israël ongeacht religie en
politieke overtuiging. Voortgang projecten 2022: nieuw ambulancestation in Modi’in en een
ondergrondse bloedbank. Paramedici zetten klinieken op voor vluchtelingen in Kishinev,
Moldavië. MDA sluit zich aan bij Rode Kruis ambulances om patiënten van Odessa naar
Moldavië te vervoeren voor behandeling en MDA paramedics sluiten zich aan bij het
veldhospitaal dat in LVIV wordt opgezet en behandelt ter plaatse patiënten.
31 juli 2022
09.30 uur:
Ds. F. Bos, Gouda
Collecte:
1. Kerk / 2. Onderhoud
Ouderling van dienst: Perry Boer
Organist:
E. v. Vliet
Kerkauto:
Janco de Vink (0172-409514)

De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan.

7 augustus 2022
09.30 uur:
Dhr. B. v. Laar, Nieuw Vennep
Collecte:
1. Kerk / 2. Ouderenwerk
Ouderling van dienst: Els Okker
Organist:
H. Oskam
Kerkauto:
Cees Boer (0172-408164)
De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan.

14 augustus 2022

09.30 uur:
Spreker Open Doors
Collecte:
1. Kerk / 2. Diaconie (Open Doors)
Ouderling van dienst: Trudy Smit
Organist:
A. Stolk
Kerkauto:
Sjaak Okker (0172-408678)
De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan.

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors
brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft
Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en
noodhulp.
21 augustus 2022
09.30 uur:
Ds. J.W. v. Dijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Zending
Ouderling van dienst: Kijn Takke
Organist:
A. Grootendorst
Kerkauto:
Janco de Vink (0172-409514)
De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan.

Wereldwijd zijn zo'n 82,4 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking.
Stichting Vluchteling biedt hulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. Bij acute nood
zorgen we voor directe hulp, zoals onderdak, medische zorg, hulpgoederen, voedsel, schoon
drinkwater en sanitaire voorzieningen.
28 augustus 2022, voorbereiding Heilig Avondmaal
09.30 uur:
Ds. M. van Dalen, Noordse Dorp
Collecte:
1. Kerk / 2. Onderhoud
Ouderling van dienst: Janco de Vink
Organist:
M. Spits
Kerkauto:
Cees Boer (0172-408164)
De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan.

4 september 2022, Heilig Avondmaal in de ochtend
09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk
19.00 uur:
Dhr. v. Dijke, Woerden
Collecte:
1. Kerk / 2. uitzending GZB / 3.
Ouderling van dienst: Perry Boer
Organist:
H. Oskam / M. Spits
Kerkauto:
Sjaak Okker (0172-408678)
De diaconie beveelt onderstaande doelen van harte bij u aan.

verjaardagen 65+
Mevr. K. Reijm, Leeuwerikstraat 31, 3652 L J Woerdense Verlaat – 1 juli
Dhr. P. van Oudenallen, Breeveld 18, 3445 BB Woerden, 6 juli
Dhr. J. Alblas, Woerdense Verlaat 15, 3652 LC Woerdense Verlaat, 9 juli
Mevr. A. Verbruggen – de Groot, Roodborstlaan 22, 2421 XE Nieuwkoop, 27 juli
Dhr. C. Boer, Korte Meentweg 3, 3652 LG Woerdense Verlaat, 4 augustus
Dhr. D.A. van der Neut, Leeuwerikstraat 7, 3652 LJ, Woerdense Verlaat, 8 augustus
Mevr. G. Stam – Griffioen, Pr. Beatrixstraat 9, 3474 JV Zegveld, 11 augustus
Dhr. J. van Leeuwen, Lange Meentweg 45, 3652 LA Woerdense Verlaat, 14 augustus
Mevr. M.M. van den Bosch – van Vliet, Voorhaakdijk 12, 3651 MB W.V., 30 augustus
Dhr. G. van Leeuwen, Aambeeld 2, 2421 MH Nieuwkoop, 4 september

Bloemen uit de kerk
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni

Mevr. J. Vos
Mevr. H. Heemstra
Dhr. J.C. van Oudenallen
Mevr. B. Fontijn
Mevr. H. van Eijk
Mevr. G. van den Bosch
Mevr. N. Beukema
Mevr. T. Engel

Solidariteitskas 2022
Voor gemeenten die omzien naar elkaar!
Als kerkelijke gemeente willen we in onze woonplaats een vindplaats van geloof, hoop en
liefde zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten, waar mensen naar elkaar omzien en van
betekenis kunnen zijn voor hun omgeving.
Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook
financiële middelen. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Deze
gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.
Gemeenten helpen elkaar
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en
ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen
een vast bedrag per belijdend lid bij.
P.S. Wees solidair en geef voor
levendige en krachtige kerken!
Uw bijdrage
Bij deze Rondom de Kerk ontvangt u een verzoek om uw bijdrage voor de Solidariteitskas. Als
gemeente vragen wij aan ieder lid vanaf 18 jaar een bijdrage van € 10,00. Voor elk belijdend
lid wordt € 5,00 (verplicht) afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft is
bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo
helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het
bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.
Met vriendelijke groet
De penningmeester

De rugzak
Ieder mens draagt in zijn leven
een onzichtbare rugzak mee.
Bergt daarin zijn vreugde en zijn zorgen,
een verzameling van wel en wee.
Vaak is de rugzak niet te dragen,
soms is hij vederlicht.
Dan blijft er ruimte over,
maar dikwijls kan hij niet dicht.
Kijk je in een verloren uurtje
heel de inhoud nog eens na,
dan kan er heel vaak iets verdwijnen
wat zijn waarde verloor.
En zo ga je door de jaren,
je pakt iets op en gooit iets weg.
Soms gebeurt dit vanzelfsprekend,
maar ook vaak na veel overleg.
Langzaam wordt de rugzak leger,
de levensdagen gaan voorbij.
En bij het vallen van de avond,
werpt men het meest der last opzij.
Maar blijft nog wat van waarde,
wat je koestert en behoud.
Al schijnen het soms kleinigheden,
het zijn herinneringen meer dan goud.
Ieder draagt een rugzak,
niemand die hem overneemt.
En je hoeft ook niet te vrezen
dat een dief jou dit ontvreemd.

Jeugddienst
Tijdens de jeugddienst van 12 juni was er een mooi filmpje dat de preek inleidde. De
dienst ging over gebrokenheid. Jeroen Dorstijn vertelde hier over. We hebben
toepasselijke liederen gezongen.
Na de dienst kon er onder het genot
van thee/koffie of limo en wat lekkers
over de dienst worden nabesproken.
We kijken uit naar de volgende jeugddienst.

Afsluiting catechisatie
Vrijdag 17 juni was de afsluiting van de
catechisatie. Een aantal ouders hadden voor
lekker eten gezorgd, wat we in de Schutze
op gegeten hebben.
Een kennismakingsspel gedaan, met
bekertjes waar de namen op geschreven
stond, wat vooral goed was om de nieuwe
tieners te leren kennen.
Hierna in 4 auto’s gestapt op weg naar de
bowling in Mijdrecht. Waar we 2 uur lang
konden bowlen onder genot van koel drinken
(buiten was het warm) en als afsluiting een
rondje bittergarnituur. En onderweg naar huis
konden we terug kijken op een hele gezellige
avond met elkaar.

3 JULI ZONDAGMORGEN 09.30UUR GEZINSDIENST
3x per jaar staat er een gezinsdienst gepland op het kerkrooster.
Jolanda, Elselina, Diana, Stieneke en Barbara hebben in samenspraak met Jan Willem een
start gemaakt met de voorbereiding van deze dienst. We maken hiervoor altijd gebruik van
het materiaal uit “Vertel het Maar”
Het is niet een gemakkelijk onderwerp maar wel actueel?
Het wordt een dienst voor jong en oud. Kinderen, tieners en de ouderen in de kerk.
Naast Jan Willem van Dijk werken er nog meer bekenden aan deze dienst mee
Ivan Verkerk verzorgt het muzikale gedeelte en de rest verklappen wij nog niet.
Na de dienst is er koffie / thee en limonade.
Wij wensen u allen een gezegende dienst toe

Van de Z&E

Ons jaarproject Mercy Ships op de weekbrief van 12 juni was er al een mooi
bedrag binnen voor ons jaarproject

Denise stelt zich persoonlijk voor en heeft een vervolg verhaal geschreven:

Broers en zussen in Jezus Christus,
Het is alweer een tijdje geleden dat ik iets voor
jullie schreef. En het is een bewogen maand
geweest. Ons kleine grote zusterschip is
namelijk in Dakar! (alle evenementen zijn hier
terug te bekijken:
https://www.youtube.com/c/mercyshipsvideos/videos).
In alle evenementen sprak het verlangen door om de
gezondheidszorg van Afrika als geheel te verbeteren.
De toewijding van verschillen\de Afrikaanse
presidenten, ministers, en dokters is bijzonder om te
zien. Voor mij was het overdragen van de 'vlam van
hoop' toch wel het hoogtepunt. We hadden momenten van gebed om het nieuwe
schip en de missie te zegenen, en God alle eer te
geven!
Ondertussen gaat de missie op de grote zus (Africa Mercy) verder. Afgelopen week
had ik de kans om het HOPE Center te zien, de plaats waar patiënten voor, en na
operatie verblijven. De plaats waar de missie het dichtst bij komt. Wat een zegen was
dat! In mijn volgende blog (op denise-mercyships.waarbenjij.nu) hoop ik daar een
foto en meer nieuws van te delen. Heel kort: door de pijn van deze mensen heen laat

God Zijn glorie schijnen! Bid u met ons mee dat onze patiënten die glorie, en Zijn
liefde mogen zien?
Wees gezegend,
Denise

2e Pinksterdag – 6 juni’22 hebben we ipv onze jaarlijkse openluchtdienst een
opendeurdienst gehouden.
We hebben in deze dienst stil gestaan bij ons jaarproject en gecollecteerd voor Mercy Ships.
Samen met de kinderen hebben we een Mercy Ships boot geknutseld en vervolgens bij de
mensen die in de dienst aanwezig waren geld gevraagd. Er is op deze morgen al € 362.92
opgehaald voor dit goede doel.
De boot die de kinderen hebben geknutseld is mee naar huis gegaan, deze kan in oktober
ingeleverd worden en we hopen natuurlijk dat er dan opnieuw weer wat geld in zit.
De foto’s laten zien hoe actief de kinderen in onze gemeente zijn voor dit goede doel.
Tijdens de dienst hebben we twee filmpjes gezien waarop heel duidelijk zichtbaar werd wat
voor werk de vrijwilligers op de boten verrichten. Wilt u meer weten over Mercy Ships kijk
dan eens op www.mercyships.nl
Laten we dit werk met ons gebed steunen.
Namens de Z&E commissie:
Jolanda, Trudy, Arie, Barbara, Anco en Diana.

Springen en golfen in het donker met de basisschoolclub
Zaterdag 14 mei was het zover. De kinderen van de basisschoolclub (gr. 5 t/m 8)
verzamelden zich bij De Schutse. De antislipsokken moesten mee en waarvoor zouden die
zijn? 😉
Er is uitbundig gesprongen bij Jump Aalsmeer.
Aan de big smiles en de rode gezichten was af
te lezen dat het leuk en intensief was.

Daarna was het tijd voor glowgolf. Alle witte
kledingstukken lichtten op in de black light hal.
Het was een kunst om de bal in de hole te
krijgen in zo min mogelijk slagen. Iedere
baan zag er anders uit en had een nieuwe
uitdaging. Natuurlijk moest je niet vergeten
om de puntentelling bij te houden.
Verder kon je even gekke bekken trekken bij
de lachspiegels en was er een lekker ijsje tot
besluit.
O ja ook nog met z’n allen op de foto…zullen
we lachen of gekke bekken trekken?

Bij de Schutse werd gezorgd voor heel veel patat, frikandellen en kroketten en speelden we
galgje op het whiteboard met korte en hele lange woorden.
Voor de afzwaaiende
kinderen uit groep 8 was
er een boek over het leven
van de Here Jezus in
stripvorm.
Het was een gezellige
afsluiting van het seizoen.
Na de zomervakantie
horen jullie weer van ons
en zien we jullie graag
weer op de jeugdclub!

Groetjes,
Bertjan, Arnaud, Herma en
Jacqueline.

Beste gemeente,
De afgelopen jaren heb ik mogen ervaren dat jullie
als gemeenten nog steeds enorm met mij meeleven
en dat waardeer ik enorm. Bij deze wil ik jullie het
feestelijke nieuws delen dat ik binnenkort ga trouwen
met Robin van Balen. Op zaterdag 2 juli om 13.30
zullen wij elkaar het ja-woord geven en Gods zegen
vragen over ons huwelijk in de Levend Evangelie
Gemeente in Aalsmeer wat daarna ook onze
thuisgemeente zal worden.
Mochten jullie de dienst bij willen wonen dan zijn
jullie van harte welkom!
Liefs,
Margreet
“De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de
Libanon. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van
onze God.
In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te
verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem in geen onrecht.” Psalm
92: 13-16.

hoe God de dingen doet,
totdat je toch uiteind’lijk
Zijn Vaderarm ontmoet.
Hij troost je en bemoedigt
als alles duister lijkt.
Weet, wat gebeuren mag, dat
Zijn liefde nimmer wijkt.
Hij gaat soms wond’re wegen
Dan vragen wij ons af
of Hij ons wel helpt dragen
het kruishout dat Hij gaf.
Maar plots zien wij Zijn armen,
vast om ons heen gelegd,
bemerken we Zijn aandacht,
gelijk Hij heeft voorzegd.
’t Is vaak niet te verklaren,
zoals God ons geleidt.
Maar Hij weet alle dingen,
kent onze levensstrijd.
Hij laat ons nooit verzinken,
hoe hoog de zee ook gaat
en blijft ons, wat ook kome,
een Steun en Toeverlaat!

“Waar ga je me mee helpen?”
Ik zie de glinstering in de ogen van mama Benitha. Het is tijd voor de kwartaalmeting in het
voedselprogramma. Benitha is nu één jaar en vier maanden oud. In principe zou ze dus wel
op de weegschaal moeten kunnen staan. Maar haar moeder geeft aan dat ze dat niet kan.
Dus wegen we haar op de babyweegschaal, waar ze gewoon op kan liggen. Ondertussen
maak ik een praatje met mama Benitha.
Mama Benitha vertelt me dat de ontwikkeling van Benitha niet helemaal goed gaat. Ze
beweegt haar armen en benen niet goed, kruipt niet en staan zit er al helemaal niet in. Dat
kinderen zich pas later gaan ontwikkelen is niet heel raar. Door de ondervoeding, maar ook
door het vele dragen op de rug en weinig stimulans om de motorische vaardigheden te
oefenen, zie ik vaak dat kinderen zich wat trager ontwikkelen. Toch doet het niet kruipen bij
mij een belletje rinkelen. Ik vraag of ze bij de dokter is geweest. Dat blijkt inderdaad het
geval. Mama Benitha vertelt me dat de dokters haar hebben verteld dat Benitha een
beperking heeft, maar ze kan me niet vertellen welke beperking. Alleen de symptomen kan
ze beschrijven. Maar onmiddellijk daarna komt de vraag: “Waar ga je me mee helpen?”
Omdat er nog minstens 60 kinderen met hun ouders staan te wachten, besluiten we om het
gesprek hier af te kappen. Maar mama Benitha geeft niet zomaar op. Ze biedt aan om te
wachten tot het eind van de metingen. En inderdaad, zodra we, een paar uur later, klaar zijn,
staat ze weer voor onze neus. We vragen haar nogmaals om rustig uit te leggen wat de
dokters haar hebben verteld. Ze vertelt ons dat ze in het ziekenhuis in Mibilizi is geweest en
dat ze haar hebben doorgestuurd naar de St. Franciskliniek in Rusizi. Mama Benitha kan ons
ook niet vertellen wat ze daar moest doen, alleen dat ze haar verteld hebben dat ze terug
moet komen als Benitha twee jaar is.
Op zich is het niet raar dat ouders niet precies kunnen uitleggen wat er aan de hand is. De
informatie die ze van de dokters en verpleegkundigen krijgen is vaak erg summier en
diagnoses worden niet adequaat uitgelegd. Vaak worden er (verkeerde) medicijnen
voorgeschreven die braaf worden geslikt, maar waarvoor ze dienen, geen idee. Ik kreeg
onlangs bijvoorbeeld paracetamol en antibiotica voorgeschreven voor duizeligheid. Aan de
glucosemeting die werd gedaan kon ik zelf al wel afleiden dat m’n bloedsuikerspiegel wat
aan de lage kant was. Dus die antibiotica en paracetamol zijn in de kast verdwenen en ik heb
het opgelost met een kleine aanpassing aan de voeding. Maar als je die algemene kennis
niet hebt, dan vaar je gewoon blind op wat de verpleegkundigen en dokters zeggen.
Gelukkig kunnen we aan het proces wel afleiden waarvoor Benitha is doorverwezen naar de
St Franciskliniek. Het is een health centre, die normaliter onder supervisie staat van een
ziekenhuis. Maar we weten dat er in de St. Franciskliniek fysiotherapie wordt gegeven. En
dus concluderen we dat ze is doorverwezen voor fysiotherapie.
Toch triggert de vraag van mama Benitha me. Want blijkbaar verwacht ze van me dat ik haar
probleem kan oplossen. En dan schiet het verhaal van Petrus en Johannes uit Handelingen
3 me in gedachten. Kortweg gaat het over een lamme man, die aan de poort zit te bedelen.
Hij vraagt ook aan Petrus en Johannes een aalmoes. Maar Petrus en Johannes helpen hem
niet met die kortetermijnoplossing van een aalmoes. In plaats daarvan helpen ze hem
structureel, met de speciale gave die ze van God hebben gekregen.
En volgens mij is dat precies waar we heen moeten in de hulpverlening. Ik las van de week
ook een parabel over een muis die op een pot graan werd gezet. Langzaamaan at hij het
graan op, tot hij de bodem van de pot bereikte. Toen was hij ook volledig afhankelijk van
anderen om hem meer graan te geven, zodat hij in leven kon blijven. Een heel sprekend
voorbeeld. Want hoe vaak maken we mensen niet afhankelijk van ons? En meestal is het
ook wel makkelijk. Iemand heeft geen geld om naar de dokter te gaan, dus geven we maar
wat geld. Iemand heeft geen eten, dus geven we hem maar te eten. Iemand heeft geen
kleren, dus geven we maar kleren. Dit doen we uit een gevoel van compassie of

bewogenheid met de situatie. Maar het creëert vaak een situatie van afhankelijkheid, waar
met name de gever zich op den duur ongemakkelijk bij gaat voelen.
Dit betekent overigens niet dat we iemand niet moeten helpen. Immers, Petrus en Johannes
hielpen de bedelaar ook. Alleen niet op de manier die de bedelaar vroeg. Echte compassie
gaat niet over iemand zielig vinden en vanuit dat gevoel helpen. Het gaat over er zijn en
mensen hun waarde laten ervaren. Het gaat niet om oplossingen bedenken voor iemand en
de problemen voor de ander oplossen. Immers, morgen moeten ze het ook weer zelf doen.
Het betekent dat we iemand helpen hun eigen problemen op te lossen, zodat ze sterk
worden en op hun beurt ook weer anderen in een vergelijkbare situatie kunnen helpen. Ja,
dat kost ook geld, tijd en moeite. Maar de uitkomst is helemaal anders. Deze manier van
helpen brengt energie, zowel voor de gever als voor de ontvanger. Geen zilver of goud, maar
geven vanuit de speciale gave en/of roeping die we van God hebben ontvangen.
Hoe hebben we het opgelost met mama Benitha? We hebben haar doorverwezen naar een
andere fysiotherapeut in de buurt van Kamembe. Een Italiaanse, katholieke missionary, die
voor een symbolisch bedrag van 2000RWF per jaar kinderen met een beperking helpt in hun
motorische ontwikkeling. Maar mama Benitha moet zelf de stap ondernemen om met haar in
contact te komen. Mocht ze ergens obstakels tegenkomen, dan kan ze altijd om hulp vragen.
Maar mama Benitha moet ook leren dat ze zelf verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van
haar kind. En uiteindelijk is mama Benitha niet de enige. Ze is een voorbeeld van velen. En
de fysiotherapie is voor velen onbereikbaar vanwege de afstand en de reiskosten.
Maar we wensen dat mama Benitha hier sterker door wordt, zodat ze straks een voorbeeld
kan zijn voor anderen in haar omgeving.
Caroline Mager

