
Preek: viering dementie in het Jaar van Barmhartigheid 
 

Beste mensen, 
Vanmorgen mocht ik de begrafenis verzorgen van de oudste inwoner uit De Lutte, een 97 
jarige mevrouw die tot aan haar dood nog zelfstandig woonde, nog helemaal voor zichzelf 
kon zorgen, haar eigen potje kookte, tot haar 92e nog in de auto reed en de snelweg 
trotseerde en na kortdurende ziekte overleed. Wat is het een genade dat je zo oud mag 
worden, dat je tot het laats kraakhelder bent, alles voor je afscheid zelf hebt kunnen regelen 
en zo afscheid kan nemen van een voltooid, maar ook voor haar niet gemakkelijk leven, want 
zij werd op 60-jarige leeftijd weduwe. De grootste angst voor ouderen is dat zij op latere 
leeftijd gaan dementeren, hun geheugen verliezen, geen grip meer houden op hun leven, 
het contact met de omgeving en hun dierbaren langzaam gaan verliezen. Dementie is de 
grootste volksziekte die onze ouderdom bedreigt en alle onderzoeken naar de oorzaak 
hebben nog steeds niet tot bevredigende resultaten geleid. Lichamelijk kunnen we blijkbaar 
veel, maar invloed op onze geest is nog steeds een moeilijk terrein. Ik hoor wel eens zeggen: 
oud worden is mooi, oud zijn lang niet altijd! 
 
Zestien jaar heb ik mogen werken in het verpleeghuis St. Elisabeth in Delden, fijne jaren 
waarin ik mooie en intieme contacten en momenten heb mogen beleven met deze 
kwetsbare ouderen. Het is niet niks wanneer je beseft dat je langzaam beseft dat je de grip 
op het leven gaat verliezen, je geheugen je steeds meer in de steek laat, je onrustig wordt 
van binnen, je de kinderen niet meer bij naam kent, je partner aanspreekt als vader of 
moeder, het is niet niks wanneer je niet meer kan zeggen wat je van binnen voelt, je niet 
meer uit je woorden komt, je anders gaat reageren dan vroeger, je jouw zachte kant aan het 
verliezen bent, je steeds meer het contact met de buitenwereld verliest en in een eigen 
binnenwereld geraakt! Het is niet niks dat jouw partner en de mantelzorg jou niet meer kan 
geven wat ze graag zouden willen geven en je opgenomen wordt in een verpleeghuis. En dan 
kan je soms ook de omgeving nog tegen je krijgen wanneer ze zeggen: Ja, zo erg was het 
toch nog niet, of kinderen die alleen op zondag even langs komen en dan een blije moeder 
aantreffen, die het hun broer of zus kwalijk nemen deze stap te zetten, want zij zouden toch 
voor moeder blijven zorgen! 
 
Dan is het een zegen dat er een omgeving is waar mensen dag en nacht voor je kunnen 
zorgen en er engelen van mensen, verzorgsters,  zijn die je omringen met zorg, geduld, 
respect en liefde. Het is een roeping om voor deze mensen te mogen zorgen, het is een 
roeping om dit dag in, dag uit, te kunnen opbrengen met veel engelengeduld. 
Zelf heb ik ervaren dat het omgaan en zorgen voor deze doelgroep niet alleen zwaar en 
moeilijk is, maar ook heel veel vreugde kan scheppen, wanneer mensen dankbaar zijn, of 
ineens uit een diepe droom ontwaken wanneer ze een bekend lied vanuit hun verleden 
horen. Elke zondagmorgen waren ze te gast in onze kapel, en wat was het fijn om te zien hoe 
zij genoten, uit volle borst het Kyrië en Gloria meezongen, het gevoel kregen er helemaal bij 
te horen en mee te doen, even opgelicht werden uit hun dagelijkse zorgen, gedachten en 
beslommeringen.  
In contact met dementerenden merk je dat deze mensen terug gaan naar hun verleden, 
gaan leven in het verleden, verlangen naar hun ouders, hun onbezorgde jeugdjaren, zoals we 
vroeger hier zeiden: ze worden weer kinds! 
 



Maar aan ons allen is de opdracht om hen niet als kinderen te benaderen, maar hen 
proberen te bereiken in de wereld waarin zij zich bevinden, want deze wereld is voor hen 
realiteit. Het is onze opdracht als christenen, om deze mensen met respect te benaderen, 
niet te laten vallen of wegstoppen, maar ze een plek geven in onze samenleving waar ze 
geborgenheid, respect en liefde ervaren, een plek waar ze als een volwaardig medemens 
worden gezien. Als ons dit lukt zullen wij de rots zijn waarop God het hemels koninkrijk kan 
bouwen, een rijk waar ieder tot zijn recht komt, een rijk dat hier op aarde al moet beginnen. 
Petrus kreeg de sleutels voor de toegang tot dat Rijk, ook wij christenen weten welke 
sleutels toegang verschaffen tot dat rijk: n.l. sleutels van liefde, solidariteit, begrip, geduld en 
menselijke waardigheid. In zo’n rijk is er plek voor jong en oud, zieke en gezonde, vitale 
oudere en dementerende, want in dat Godsrijk is het de liefde die ons bindt! Laten we allen 
rotsen zijn waarop dat rijk een kans krijgt in onze samenleving.  
 
Beste mensen, graag eindig ik met een zaligspreking voor de bejaarde: 
 
Zalig zij die begrip tonen voor mijn onzekere stap en mijn bevende hand, 
die weten dat mijn oren moeite hebben om te horen, 
die mijn bijziendheid aanvaarden en mijn trager verstand… 
 
Zalig zij die niets lieten merken dat ik vanmorgen met mijn koffie morste, 
die even stilstaan om een praatje met mij te maken… 
 
Zalig zij die mij niet verwijten dat ik een verhaal vandaag al tweemaal verteld heb, 
en die aanvoelen hoe moeilijk het soms is om oud te zijn… 
 
Zalig zij die mij ongemerkt herinneren aan wat gisteren gebeurd is, 
die mij niet kwalijk nemen als ik hun naam niet meer weet, 
en die mee kunnen gaan in mijn belevingswereld….  
 
Zalig zij die de laatste dagen van mijn aardse reis naar ’t Vaderhuis, 
door echte liefde minder moeilijk maken. 
 
Want zij allen zullen God zien! 
Amen. 
 
Tilligte, 24 september 2016 
 
Pastor Jan Kerkhof Jonkman  
 


