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Met hier en daar nog een verdwaalde 

verhuisdoos en een aantal lampen 

die nog opgehangen moeten worden, 

zet Irma zich aan de eettafel in haar 

gloednieuwe huis. Ze behoort tot de 

eerste bewoners van een Utrechtse 

wijk in aanbouw, waar de shovels en 

vrachtwagens af en aan rijden. Ze voelt 

zich bevoorrecht. Het idee om in de 

toekomst van hieruit een deel van haar 

werkzaamheden voor MarthaZorg te 

verrichten, spreekt haar aan. Ondanks 

alle verhuisdrukte neemt ze de tijd. Tijd 

voor haar verhaal dat direct haar passie 

raakt. “Ik ben altijd al een mensenmens 

geweest, heb in de zorg gewerkt en 

deed uiteindelijk vrijwilligerswerk op 

een zorgboerderij. Kwetsbare mensen 

raken me.”

Ervaringsdeskundigen

Het idee om een christelijk bureau voor 

mantelzorgondersteuning te starten 

kwam voort uit de ontdekking dat de 

zogenaamde ervaringsdeskundigen, 

mensen die door ervaring weten wat 

het betekent om kwetsbaar te zijn, 

veel voor anderen kunnen betekenen. 

Het zijn juist deze mensen die met 

zorg en aandacht er voor anderen 

kunnen zijn, die met begrip reageren en 

weten dat kwetsbaarheid gemakkelijk 

leidt tot eenzaamheid. “Je ziet die 

eenzaamheid vooral bij de ouderen 

waar we regelmatig komen. Sommigen 

kunnen door fysieke omstandigheden 

niet eens meer van hun kamer af. Dat 

leidt vaak tot schrijnende situaties. 

Mensen kunnen angstig worden, zich bij 

anderen onveilig voelen. We begeleiden 

hen dan in het resocialisatieproces en 

gaan bijvoorbeeld met hen mee naar 

Menswaardig

Irma realiseert zich dat eenzaamheid 

een subjectief begrip is en niet alleen 

voorkomt bij de oudere generatie. Ze 

komt evengoed jonge mensen tegen 

die vertellen dat ze eenzaam zijn, 

ondanks de vele kansen die ze hebben. 

“Dan is het hun gevoel dat bepalend is”, 

vertelt Irma. “Of de gedachte dat ze er 

niet bij horen neemt de overhand. Bij 

oudere mensen is de oorzaak vooral 

de toegenomen afhankelijkheid. Bij-

voor beeld als de partner en andere 

familieleden zijn overleden en zij zelf 

nooit kinderen gehad hebben. We 

komen situaties tegen waarin mensen 

niemand meer hebben die voor hen 

zorgt. Een ontzettende eenzaamheid. 

Als MarthaZorg hebben we eens een 

huis leeggeruimd nadat wij voor een 

menswaardige begrafenis hadden 

gezorgd. Er was verder niemand bij. 

Zoiets raakt ons enorm.”

Eenzaamheid is ook vaak het ge-

volg van verlieservaringen. “Bij men-

sen bijvoorbeeld die hun baan zijn 

kwijtgeraakt, werkt de gedachte 

dat ze niet meer van betekenis zijn 

verlammend. Hun zelfbeeld ver-

schrompelt. Ze kruipen in hun schulp of 

‘Aandacht maakt mensen mooier’, stelt Irma Donkersloot, oprichter en directeur van MarthaZorg. 

In 2015 startte ze deze christelijke mantelzorgorganisatie. De naam Martha verwijst naar de 

dienstbare vrouw in de Bijbel. Irma laat zich daarnaast graag inspireren door Maria, luisterend 

aan de voeten van Jezus. 
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schieten in de slachtofferrol en nemen 

weinig initiatieven meer. Vaak worden 

ze weerhouden door een gevoel van 

schaamte en lijkt de keuze voor het 

isolement veiliger dan de keuze voor 

deelname aan het volle leven, waarin 

anderen wél van waarde lijken te zijn. 

Het is zo gemakkelijk om te zeggen 

‘doe dit of doe dat’. Daarmee zijn ze 

niet geholpen. Begrip tonen is beter 

dan antwoorden geven.”

Het verschil maken

De passie die Irma voelt voor kwets-

bare mensen in allerlei levens omstan-

digheden is niet alleen het gevolg van 

haar natuurlijke aanleg en persoonlijke, 

pijnlijke levenslessen. Ze laat zich 

dagelijks inspireren door het voorbeeld 

van de Here Jezus. “Jezus had oog 

voor kwetsbare mensen, zoals de 

Samaritaanse vrouw. Hij kiest ervoor 

om op het heetst van de dag naar 

de put te gaan om op dat bijzondere 

moment aandacht voor haar te hebben. 

Ik geloof dat God ons als relationele 

wezens geschapen heeft. We hebben 

andere mensen nodig. Dat zie ik ook in 

ons werk. Mensen bloeien weer op door 

relatie. Maar ook andersom. Ze lijden 

eronder als het daaraan ontbreekt. 

Voor mij is het niet meer dan Bijbels om 

naar mensen om te zien.” 

Als variant op een bekende reclame-

slogan stelt Irma op grond van haar 

werkervaring dat ‘aandacht mensen 

mooier maakt’. Deze overtuiging ligt 

aan de basis van MarthaZorg. “Daarbij 

heb ik gezocht naar een manier waarop 

ik het verschil kan maken als christelijk 

bureau voor mantelzorgondersteuning. 

Het is mijn grootste verlangen dat 

mensen door ons de liefde van Christus 

proeven. Dat leidt tot vergaande 

consequenties in mijn bedrijfsvoering. 

Zo houd ik bewust mijn uurtarief laag. 

Kerst 2016

Op het moment dat ik deze column schrijf is het zo’n twee en 

een halve week voor Kerst.

Jingelende bellen klinken op de radio en in de winkelstraat. 

Allerlei lichtjes en gezelligheid worden tevoorschijn getoverd 

om de duisternis te verdrijven. Ik houd van deze tijd en kan 

als een kind genieten van de lichtjes en de muziek. Inmiddels 

weet ik als volwassene wat er blijft als alles in januari weer 

opgeruimd is en dat is, niet om daar nu heel dramatisch 

over te doen, regelmatig toch verre van licht en vrede. 

Agressietraining regelen voor mijn collega’s want dat moet 

echt regelmatig herhaald worden … zojuist de boodschap 

dat een collega borstkanker heeft en volgende week ‘meer’ 

zal horen. Alles waar ik met mijn neus bovenop sta tijdens 

mijn werk en laat staan wat er nog via de nieuwsberichten 

mijn kennis aanvult. Ik kan u zeggen, het merendeel is niet 

verlichtend en helemaal niet vredig. 

‘Tegenstrijdig’ is woord dat bij me opkomt nu. Wat ik zie is niet 

wat het is en wat ik niet zie is juist wel wat Hét is. Kind in de 

kribbe, Verlosser van mensen die in duisternis wandelen.

Als deze ‘Wekker’ u bereikt is het overmorgen Kerst. Gelukkig! 

Waar ik naar verlang is vrede die mijn verstand te boven gaat 

en duisternis laat verdwijnen. Gelukkig, bijna kerst, ik mag als 

een kind komen en knielen bij het Kerstkind. Vrede ontvangen 

van de Vredevorst, hét Licht voor de wereld.

KWARTET

Rijn de Jonge

Hanneke ter Beek - Westerink

Els van Dijk

Rik Bikker

(lees verder op pagina 12)



12

De zorg die we bieden moet voor 

iedereen toegankelijk zijn, niet alleen 

voor de rijken. Ook verwacht ik van 

mezelf en de medewerkers dat we 24 

uur per dag en zeven dagen in de week 

inzetbaar zijn. Ook met de feestdagen.”

Vruchten plukken

In de achterliggende twee jaar heeft 

Irma dikwijls vruchten mogen plukken 

van haar werk. “Het is de vreugde van 

mijn bedrijf als ik mensen zie opknappen 

door onze inzet. Vaak door kleine 

dingen. Het kan al zoveel betekenen 

om met iemand naar buiten te gaan. 

Zelfs het lopen in de regen kan een 

feest zijn, denkend aan de reactie: ‘Je 

moest eens weten hoe lang het geleden 

is dat ik regendruppels heb gevoeld.’ 

Dat zijn gouden momenten. Dan besef 

je waarvoor je het doet. We realiseren 

ons dat we de omstandigheden niet 

kunnen veranderen, maar dat we de 

mensen wel blij kunnen maken met 

extra lichtpuntjes. Daarin ligt onze 

uitdaging. Inspelen op wat we horen en 

zien. Onze bezoeken geven houvast. 

De mensen kijken erop terug en zien er 

weer naar uit. Zoveel betekent het voor 

hen.”

(vervolg van pagina 11)
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Gerdien Starreveld- 

van Langevelde

‘De kans om te ver-

eenzamen is vergroot. 

Ook in instellingen, 

ook onder christelijke 

ouderen’

Irma ziet voor de kerken een 

belangrijke taak weggelegd. Zeker 

nu door politieke beslissingen veel 

verzorgingshuizen zijn dichtgegaan 

en er een groter beroep gedaan wordt 

op mantelzorgers. De druk op hen 

neemt toe, calamiteiten worden dikwijls 

niet gezien. “De signaleringsfunctie 

is teruggedrongen. De kans om te 

vereenzamen is daarentegen ver groot. 

Ook in instellingen, ook onder christelijke 

ouderen. Ik vind het schrijnend om 

mensen te ontmoeten die de deur naar 

de gang open houden om contact met 

de buitenwereld te houden. Het moet 

mogelijk zijn dat kerken bijvoorbeeld 

mentorgezinnen koppelen aan een 

oudere. Of jongeren inschakelen. Zij 

hebben ouderen zo veel te bieden, en 

ouderen hen. Een bezoekdame eens in 

de zes weken is voor mensen met een 

zwak sociaal netwerk echt onvoldoende. 

Wees alert, houd je ogen open, blijf in 

contact en luister met je hart.”

Licht laten schijnen

Na een kleine twee jaar MarthaZorg 

heeft Irma veel kwetsbare en eenzame 

mensen ontmoet, soms in ontluisterende 

situaties die scherp de gebrokenheid 

van de wereld laten zien. “Juist mensen 

die eenzaam zijn, hebben de neiging 

om door somberheid en depressie de 

bestemming te missen die God voor 

hen bedoeld heeft en komen niet meer 

tot hun recht”, weet ze. Onderzoeken 

wijzen uit dat Nederland zo’n acht 

tot tien procent eenzame mensen 

telt. “Velen van hen zullen in deze tijd 

hun gemis des te sterker ervaren. In 

december wordt de eenzaamheid bij 

mensen uitvergroot. Daarom willen wij 

er juist ook in deze dagen voor hen 

zijn en ons licht laten schijnen in hun 

duisternis.”

Irma Donkersloot (47) startte in 2015 

de christelijke mantelzorgorganisatie 

MarthaZorg, onder meer werkzaam in 

Bilthoven, Zeist, Amersfoort, Almere en 

Veenendaal. Inmiddels heeft Irma zes 

medewerkers in dienst.

Boekbespreking

door L. Voorthuijzen

Dr. H.J. Selderhuis (red.), Sterven in 

bijbels licht. Apeldoornse studies nr. 

65. Uitgave Theologische Universiteit, 

Apeldoorn, 2015, € 9,95; 147 pagina’s, 

ISBN 978 90 75847 42 0.

Dat ons denken over de dood verandert, 

zijn we ons niet zo vaak bewust. Het 

gebeurt echter wel. Dat illustreert drs. 

C.T. de Groot duidelijk aan de hand 

van verschillende begrafenissen die hij 

in de loop van zijn leven meemaakte. 

Bezinning op ons spreken over het 

levenseinde is daarom niet onnodig en 

deze bundel met integratiecolleges en 

lezingen over sterven en dood kan daar 

zeker bij helpen. 

Wel moet gezegd worden dat enige 

theologische voorkennis gewenst is 

voor de bijdragen van prof.dr. J. Dekker 

en dr. T.E. van Spanje over de dood 

in respectievelijk het Oude en Nieuwe 

Testament. In beide bijdragen valt op 

hoe persoonlijk de Schrift over de dood 

spreekt. Het gaat niet allereerst om 

een theorie, maar om het verstaan van 

het eigen bestaan tegenover God. Zo 

worstelen Bijbelschrijvers met angst, 

sterfelijkheid en zondigheid en zoeken 

zij troost bij de eeuwig Levende. Zo is 

het Nieuwe Testament doorgloeid van 

de verwachting van de wederkomst en 

het eeuwige leven.

De combinatie van persoonlijke worste-

ling én verwachting komt ook terug in 

de uiteenzettingen over de werken van 

Calvijn (prof. dr. H.J. Selderhuis) en 

Bach (dr. A. van der Dussen). Wij weten 

hoe ziekte en sterven in hun tijd nog 

veel ‘tastbaarder’ aanwezig waren dan 

in onze dagen. Dat leidt echter bij hen 

niet tot fatalisme of een goedkope hoop 

dat het later wel goed zal komen, maar 

tot een dieper verstaan van tegenslag 

en sterfelijkheid in het licht van de 

openbaring.

In die geest pleit dr. M.J. Kater er ook 

voor om in de prediking het stervensuur 


