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Ter kennismaking: het nieuwe bestuurslid Monique van Dijk-Groeneboer.
Mijn naam is Monique van Dijk-Groeneboer en ben sinds kort lid van het bestuur van de
L.J. Maria Stichting en ik wil me graag in deze Nieuwsbrief even aan u voorstellen.
Ik ben 47 jaar, getrouwd met Jeroen en heb twee zoons van 14 en 16 (leuke, spannende leeftijd!).
Ik woon in Den Haag, waar ik ook ben geboren trouwens.
Tijdens mijn studietijd (1983 – 1989) heb ik in Leiden gewoond waar ik sociologie en psychologie
heb gestudeerd. Vanuit mijn nieuwe woonplek in Rijswijk (1989 – 2000) heb ik onder meer mijn
promotieonderzoek afgerond aan de Erasmusuniversiteit.
Ik werk ondertussen alweer 17 jaar parttime aan de Faculteit Katholieke Theologie als docent
godsdienstsociologie. Ik vind het fijn met theologiestudenten te kijken naar de ontwikkelingen
in de maatschappij van vandaag op het gebied van religie en zingeving, en hen te bemoedigen hun
werk daarin te vinden als pastor, docent of geestelijk verzorger.
Daarnaast heb ik een eigen praktijk voor professionele begeleiding en persoonlijke ontwikkeling,
genaamd Zin voor Zin. Ik coach mensen in het werken vanuit hun hart, zoals God het bedoeld heeft,
zeg maar. Het is prachtig om te zien hoe mensen gaan stralen als ze in hun kracht komen en hun
kwaliteiten gebruiken!
Ik vind de L.J. Maria Stichting een prachtige stichting. Theologie studeren laat je niet los of
onberoerd. Er kunnen dan ook momenten zijn dat je het met de studie wat rustiger aan moet doen
omdat er in je eigen leven van alles mee-ontwikkelt. Zeker als vrouw heb je vaak meerdere ‘bordjes
in de lucht te houden’ en kun je af en toe wel een steuntje in de rug gebruiken. Het is fijn dat er dan
ruimte is om niet vanwege financiële redenen deze weg niet verder te kunnen vervolgen.
Ik hoop dat ik een positieve bijdrage in het bestuur zal kunnen hebben, met dank aan mijn voorgangster Willien van Wieringen die dat met, haar zo eigen, kundigheid en enthousiasme jaren heeft gedaan.
Monique van Dijk-Groeneboer
-----------------------------Financieel verslag over 2011.
In het jaar 2011 is er aan giften € 14.429 ontvangen, terwijl de opbrengst van het belegde vermogen
€ 3.690 bedroeg. De totale baten bedroegen derhalve € 18.119. Hiervan is € 11.600 aan subsidies
uitgekeerd waarmee 8 studentes werden ondersteund. De bureaukosten bedroegen € 1.994 terwijl aan
wervingskosten € 337 werd besteed wat de totale kosten bracht op € 13.931. Hierdoor bleef een positief
resultaat over van € 4.188. Dit bedrag is toegevoegd aan het eigen vermogen, dat hierdoor per
31.12.2011 een saldo had van € 317.860.
Ten opzichte van 2010 is er € 6.741 minder aan giften en bijdragen ontvangen, maar er is ook
€ 13.600 minder aan de doelgroep uitgekeerd.
Tot en met 2011 is er door de Stichting in totaal al voor € 619.061 aan subsidie verstrekt.
Het is zo ontzettend fijn dat zoveel particulieren, geestelijken en congregaties deze vrouwen een kans
geven de pastorale opleiding te volgen.
Eenieder hartelijk dank hiervoor, mogen wij ook de komende jaren op u rekenen?
Christien van den Heuvel-van Maarseveen

-------------------Het bestuur van de L.J. Maria Stichting subsidieert niet alleen theologiestudientes maar
verleent ook ondersteuning aan vrouwen die willen promoveren. Hieronder vertelt
Rieke Mes over het onderwerp van haar dissertatie.
Hoe kom ik thuis? Een onderzoek naar geestelijke verzorging voor mensen met dementie.
Op de website van Alzheimer Nederland staat te lezen dat 1 op de 5 mensen de ziekte dementie zal
krijgen. Dit getal is zo hoog omdat er een grote generatie ouderen aankomt en dementie vooral een
ouderdomsziekte is. Pastores en geestelijk verzorgers hebben waarschijnlijk nu al, maar zeker in de
toekomst, te maken met mensen die dementeren. Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar deze vorm
van pastoraat/geestelijke verzorging. Ik heb dit, staande in dit werk, als een groot gemis ervaren. Als
buitenpromovendus ben ik aan de slag gegaan om dit hiaat op te vullen door een zielzorgconcept te
ontwikkelen voor geestelijke verzorging voor mensen met dementie.
Geestelijke zorg voor deze doelgroep vindt momenteel hoofdzakelijk plaats in verpleeghuizen. Praktisch
alle verpleeghuizen bieden geestelijke verzorging aan als integraal onderdeel van de zorg. Deze taak
wordt uitgevoerd door geestelijk verzorgers die in dienst zijn van de instelling. Omdat het verpleeghuis
de enige plaats is waar geestelijke zorg, als integraal onderdeel van de zorg voor dementerenden,
aanwezig is werd deze situatie het uitgangspunt. Een opleiding theologie of geestelijke verzorging blijkt
niet voldoende om dementerenden te begeleiden. Kennis over de vele vormen van dementie en
vaardigheid in non-verbale communicatie zijn noodzakelijke bagage voor de pastor of geestelijk
verzorger. Daarnaast is het van groot belang dat men inzicht heeft in het mensbeeld van waaruit men
handelt. Het dominante mensbeeld in de huidige samenleving is dat van een vrije, autonome,
zelfredzame mens. Het dementeringsproces laat zien dat mensen steeds afhankelijker worden en minder
zelfredzaam. We kunnen stellen dat het huidige mensbeeld mensen zoals dementerenden uitsluit. De
zorg voor hen dient niet gebaseerd te zijn op een exclusief maar op een inclusief mensbeeld. Binnen het
christendom wordt elke mens, ongeschonden of geschonden, met of zonder rationeel bewustzijn,
zelfstandig of afhankelijk gezien als evenbeeld van God. Dit inclusieve mensbeeld is afgeleid van het
trinitaire Godsbeeld. Dit betekent dat het persoon-zijn van de mens, net zoals bij de Goddelijke
personen, alleen door persoonlijke betrokkenheid bij de ander onthuld kan worden. Relationaliteit is dus
het kernwoord. Dit mens- en Godsbeeld biedt daarom een zeer goede basis voor het werken in de zorg
met dementerenden. Vanuit dit fundament heb ik een zielzorgconcept ontwikkeld waarin de
doelstelling, doelgroep, vaardigheden, houding etc. van de geestelijk verzorger als schillen rond deze
kern liggen. De buitenste schil is de overhang naar de context waar de geestelijk verzorger in staat. Daar
zal in het gesprek de consensus plaats moeten vinden tussen verschillende visies: die van de organisatie,
van de geestelijke zorg, verpleegkundigen en anderen. Op deze wijze kan de geestelijk verzorger zich
verhouden tot zijn omgeving zonder afbreuk te doen aan zijn eigen visie.
De verschillende elementen van het ontwikkelde zielzorgconcept zijn inmiddels verwerkt in een aantal
cursussen voor geestelijk verzorgers. Ook pastores, dominees en vrijwilligers kunnen hierbij aansluiten.
Omdat de zorg voor demente mensen steeds meer thuis gegeven gaat worden, zal deze doelgroep ook in
een parochie of gemeente te vinden zijn.
Rieke Mes
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