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moeilijke omstandigheden. Omdat ze bijvoor-
beeld weinig opleiding hebben. Omdat ze het 
financieel zwaar hebben, omdat ze er weinig 
vertrouwen in hebben dat er ooit wat zal 
veranderen. Toch kan dat wel, samen met de 
mensen. De Stichting Wijkpresentie Maastricht 
Noordoost zet zich daar al een decennium 
lang voor in door een presentiewerker op pad 
te sturen. Eerst Harrie Lamers en sinds kort 
Ingeborg Wesdorp.

Presentie is een methodiek die uitgaat van 
de mensen, van hun behoeften. De aanpak 
lijkt simpel: er gewoonweg zijn voor mensen 
en naar hen luisteren. Zonder van hen te 
verwachten dat ze in beweging komen om 
bijvoorbeeld hun situatie te veranderen. 
Samen met iedereen, mensen en organisaties, 
die daarin van betekenis kunnen en willen 
zijn, wil de stichting dit presentiewerk graag 
voortzetten. Daarom zijn er twee boekjes 
gemaakt over dit bijzondere werk. De weten-
schappelijke studie van Harrie Lamers en Jan 
Arts ‘Ik heb het gevoel dat ik hier niets moet…’ 
en de populaire vertaling daarvan ‘Wijken van 
mensen met karakter’ geschreven door Joan 
Raaijmakers. In de studie staan de ervaringen 
van Harrie Lamers, die hier zo’n tien jaar pre-
sentiewerker was. In de populaire versie doen 
de mensen die er wonen hun verhaal. Mensen 
die iedereen kent in de wijk: Gertje Dormans, 
Tiny Lexis, Jo Dams en Rita Verheijden.

Presentatie
Op 24 februari van dit jaar zijn de boekjes of-
ficieel ten doop gehouden in de sacristie van 
de kerk. Alle stoelen waren bezet en mensen 
luisterden geboeid naar de verhalen van 
Anne-Marieke Koot en Titus Schlatmann over 

presentie en hun invulling daarvan in de dage-
lijkse praktijk. Beiden van huis uit theologen. 
Anne-Marieke koos uiteindelijk voor werk in 
de thuiszorg, dichtbij de mensen. Titus brengt 
presentie in de praktijk in een aantal wijken in 
Utrecht.

Gertje Dormans
Laten zien dat ze er toe doen 
en echt wat kunnen
Gertje Dormans, kunstenaar 
en bekend van de bankjes 
en de herinneringsbank, ziet 
ook de problemen in de wijk. 
‘Armoede en uitzichtloosheid, 
van generatie op generatie. 
Mensen hebben weinig oplei-
ding en denken dat ze niets 
kunnen. Maar dat is niet waar. 
We bouwen nu een kapel op 
het kerkhof, een stiltecentrum. 
Daarvoor hebben we drie jon-
gens gestrikt vanuit het bijzon-
der onderwijs. Zonder hen zou 
het gewoon niet lukken om de 
kapel te bouwen. We laten ze 
zien dat ze er toe doen en echt 
wat kunnen. Zo belangrijk dat 
ze dat ervaren. Zo breng je ver-
andering in de mensen zelf tot 
stand en dat is wat hier hard 
nodig is.’ 
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‘De boekjes zijn heel goed ontvangen,’ vertelt 
pastor Mattie Jeukens. ‘De wetenschappelijke 
studie doet het goed bij de hooggeleerde 
heren. In het Tijdschrift Handelingen wordt er 
zelfs naar verwezen. Dat is positief. Het is be-

langrijk dat we presentie onder de aandacht 
brengen. Het werk op zich valt vaak nauwelijks 
op en toch is het groot belang voor mensen. 
Met deze studie maken we het zichtbaar en 
tastbaar. De populaire versie is heel bijzonder 

Jo Dams
‘De mooiste plek van de wijk is het kerkhof!’
Jo Dams is opgegroeid in Wittevrouwenveld. Hij is een vertrouwens-
persoon in de wijk, omdat hij er vandaan komt. Hij doet veel vrijwil-
ligerswerk o.a. op het kerkhof. ‘De mooiste plek van de wijk is het 
kerkhof. Op die plek vertellen mensen wat hen werkelijk beweegt.’ Jo 
is blij met de Groene Loper, maar of hiermee ook Wittevrouwenveld 
en Wyckerpoort gaan samensmelten? ‘Daarvoor is het nog te vroeg. 
Hangt ook af van de bouwplannen die nu ontwikkeld worden. De 
Groene loper kan ook een bedreiging zijn. Als hier dure koopwonin-
gen komen, dan haal je het karakter uit de wijk.’
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en zorgt ervoor dat presentie breder bekend 
wordt, ook in de wijk zelf. Daar zorgen de 
mensen voor die aan het woord komen. Zij 
geven kleur en gezicht aan de wijken.’

Presentiewerker
De populaire versie is ook handig voor de 
nieuwe presentiewerker in de wijk: Ingeborg 
Wesdorp. Zij is sinds begin van dit jaar actief 
in de wijk. ‘Ik ben vooral nog bezig met ken-
nismaken. Daarom bezoek ik nu veel orga-
nisaties en ben ik aanwezig bij activiteiten. 
Maar ik wandel ook veel door de wijk, probeer 
zichtbaar te zijn en praat met mensen. Dat 
gaat best goed. Mensen willen wel praten en 
hun verhaal vertellen.’ Ze heeft zich ook voor-
gesteld in de Buurtkrant Wittevrouwenveld en 
in ’t Peurtsje, het blad van Wyckerpoort. In de 
Buurtkrant vertelt Ingeborg: ‘Ik ben geraakt 
door armoede en de eenzaamheid die op dit 
moment een grote rol spelen. Ook vind ik het 
interessant om mij te verdiepen in de multi-
culturele samenleving. Ik probeer tijd te ma-
ken en oprecht te luisteren naar het verhaal. 
Hierbij kijk ik niet alleen naar de problemen, 
maar ook naar de mogelijkheden.’ 
‘Verhalen zijn een belangrijk onderdeel van 
presentie,’ weet Mattie. ‘Ze zeggen veel over 
mensen en creëren ook een bepaald be-
wustzijn. Daar dragen de boekjes ook aan 
bij. Daarin staat het verhaal van de wijk. De 
historie, maar ook het heden, verteld door de 
mensen zelf. Dat brengt mensen samen en 
dat is belangrijk.’

Individualisering
Ook aan de wijken Wittevrouwenveld en 
Wyckerpoort is de toegenomen individuali-
sering niet voorbij gegaan. Vroeger was het 
presentiewerk nauw verbonden met de kerk, 

maar die verdwijnt steeds meer naar de 
achtergrond. ‘Wat je ziet is dat mensen wel 
kampen met levensvragen,’ vertelt Ingeborg. 
‘Het lijkt er op dat er ook nog steeds een 
soort van religieus besef is, dat er toch iets 
moet zijn.’ ‘Wat je hier en overal ziet, is dat het 
gemeenschappelijke is verdwenen,’ vult Mattie 
aan. ‘Dat werd vroeger belichaamd door het 
Christendom en het socialisme. Beide bestaan 
hier bijna niet meer, nu is het meer ieder voor 
zich. Toch hebben mensen wel behoefte aan 

Rita Verheijden
Wittevrouwenveld is geen ach-
terstandswijk
Rita Verheijden woont al 33 
jaar in Wittevrouwenveld. Ze 
is er niet geboren, wel getogen 
en ze voelt zich thuis. ‘Hier ver-
tellen de mensen elkaar verha-
len op het stoepje. Ze zijn zich-
zelf, kennen elkaar en kunnen 
wat van elkaar verdragen. Als 
er wat aan de hand is, doen 
ze voor elkaar wat nodig is. 
Jammer dat instanties dat niet 
zien en slecht naar ons luiste-
ren. Ze noemen Wittevrouwen-
veld een ‘achterstandswijk’, 
maar dat stempel verdienen 
we niet. We geven de moed 
nooit op en gaan altijd weer 
verder. Daar zou meer respect 
voor moeten zijn.’
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contact en sociale cohesie. Maar de functie 
die religie en kerk daarin hadden, is helemaal 
weg. Dat is al lang aan de gang, maar toch ook 
heel snel gegaan. Dat fascineert me wel.’ 

Presentiewerk is in opmars 
De rol van de kerk lijkt dan misschien uitge-
speeld, feit is wel dat presentiewerk in opmars 
is. Steeds meer maatschappelijk organisaties 
omarmen deze werkwijze. Deels heeft dat met 
bezuinigingen te maken, maar ook met het 
besef dat oplossingen uit mensen zelf moeten 
komen. Presentiewerk is daarin heel belang-
rijk. ‘Lastig is dat het effect moeilijk meetbaar 
is,’ vertelt Mattie. ‘Uit jarenlange ervaring 
weten we dat het onbetaalbaar is. Via presen-
tie leer je familiegeschiedenissen kennen en 
snap je veel beter hoe mensen in elkaar zitten 
en wat hen beweegt.’ Beide boekjes geven 
daar een duidelijk, maar ook een heel mooi 
beeld van. Ook maatschappelijke organisaties 
kunnen daar beslist hun voordeel mee doen.

Tiny Lexis
Geen dagelijkse ontmoetings-
plek
Tiny Lexis is geboren en geto-
gen in Wyckerpoort. ‘Ik woon 
om de hoek van de plek waar 
ik ben geboren. Eigenlijk is 
het een prima wijk. Dichtbij 
het centrum, het station, het 
ziekenhuis. Maar geen enkele 
winkel. Mensen hebben geen 
plek waar ze elkaar dagelijks 
tegenkomen.’ Voor wijkblad 
’t Peurtsje loopt Tiny elke dag 
door de wijk. ‘Daar vind ik de 
onderwerpen voor het blad. We 
besteden aandacht aan de wijk 
en de mensen. Uit de buurten-
quête blijkt dat het blad goed 
gelezen wordt. Er is echt wel 
interesse voor de wijk en men-
sen willen wel actief zijn, maar 
op een of andere manier bloedt 
het steeds dood. Daar moeten 
we echt iets aan doen.’
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Levenseinde, daar praat ik 

(niet) over…

KBO Limburg en DKS  Project    
Levenseinde

De dood lijkt in Nederland nauwelijks een 
taboe. Op TV zijn regelmatig heel open en 
ook confronterende programma’s te zien. 
Euthanasie komt regelmatig ter sprake en 
ook de manier waarop mensen uiteindelijk 
afscheid willen nemen. Toch betekent dat 
niet dat er ook daadwerkelijk over wordt 

gesproken met naasten, laat staan dat 
er afspraken over worden gemaakt en 
vastgelegd. Toch zou het goed zijn om zo’ n 
gesprek wel aan te gaan. 

Daarom hebben KBO Limburg en Dienst Kerk 
en Samenleving, een project opgezet over hoe 
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om te gaan met het levenseinde: Levenseinde 
daar praat ik (niet) over…. Speciaal opgeleide 
vrijwilligers gaan hierover in gesprek met 
iedereen die dat wil. Daarbij kunnen onder-
werpen aan de orde komen als de uitvaart, het 
leven-na-de-dood, palliatieve zorg, afscheid ne-
men, verlieservaringen of je eigen dood. Tijdens 
de bijeenkomsten bepalen de deelnemers zelf 
over welke onderwerpen ze graag in gesprek 
willen met elkaar onder leiding van een speciaal 
voor dit doel opgeleide vrijwilliger. In januari 
2018 komen de workshopsleiders voor het 
eerst bij elkaar. Een enthousiaste groep mensen 
die graag met dit onderwerp aan de slag wil. 
Er wordt een flyer gemaakt voor de KBO-afde-
lingen en daar blijkt ook zeker interesse te zijn 
voor dit onderwerp. Tijdens zo’n bijeenkomst 
bij KBO H. Hart in Tegelen blijkt de toegevoegde 
waarde in de praktijk.

Tante Celine
Gespreksleider Hans van Druten opent 
de bijeenkomst met een presentatie over 
het onderwerp. Hij vertelt het verhaal van 

tante Celine, een tante van zijn echtgenote 
Christine. ‘Een leuke vrouw, getrouwd, geen 
kinderen. Als haar man en haar tweelingzus 
komen te overlijden, blijft ze alleen achter. Ze 
vraagt dan aan Christine of zij niet een beetje 
voor haar wil zorgen. En dat doet Christine, 
tien jaar lang.’ In die periode komt er van al-
les voorbij. Er ontstaan fysieke ongemakken, 
de dokter komt in beeld, tante Celine wordt 
vergeetachtig, er wordt gesproken over eutha-
nasie. Op enig moment toch maar eens naar 
de notaris voor een testament. Tante Celine 
verhuist naar een aanleunwoning en belandt 
uiteindelijk op de gesloten afdeling. ‘Ondanks 
haar dementie was ze er toch gelukkig. Vragen 
rondom het einde van haar leven heeft ze 
zich niet gesteld,’ besluit Hans zijn presenta-
tie. Toch is het belangrijk om dat wel te doen. 
‘Dat geeft rust,’ weet Hans. ‘het is net als op 
vakantie gaan. Als je alles goed hebt geregeld, 
ga je met een gerust hart op weg.’

Grote verschillen
Na deze boeiende presentatie praten de 
ruim 20 deelnemers verder in 3 groepen. 
Gespreksleider Mia Janssen vraagt allereerst 
om een spontane reactie op het onderwerp 
levenseinde. De reacties zijn heel divers. De 
een vindt het moeilijk om erover te praten, 
een ander heeft alles al geregeld. ‘Het einde 
komt in zicht voor mijn man, daarom ben ik 
hier,’ vertelt een van de deelnemers. ‘Mijn 
kinderen wonen ver weg, dan moet je dingen 
regelen,’ zegt een ander.
Vervolgens vraagt Mia of iemand een per-
soonlijke ervaring met de dood wil delen. 
Dat levert aardig wat verhalen op. Zo vertelt 
iemand over een bijna-doodervaring van haar 
moeder. ‘Ze zag een groot licht, maar werd 

Ondanks haar dementie was 
tante Celine gelukkig. Vragen 
rondom het einde van haar 
leven heeft ze zich niet gesteld. 
Toch is het belangrijk om dat 
wel te doen. Dat geeft rust. Het 
is net als op vakantie gaan. Als 
je alles goed hebt geregeld, ga 
je met een gerust hart op weg.
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teruggestuurd door mijn vader om voor de 
kinderen te zorgen.’ Een ander vindt dat het 
lang duurt voordat je eraan gewend bent, dat 
iemand er niet meer is. ‘Je denkt steeds dat je 
hem ziet.’ Iemand vertelt over haar vader die 
een brief met laatste wensen had achtergela-
ten. ‘Die wensen bleken niet zo belangrijk, wel 
wat hij ons mee wilde geven: beoordeel de 
mensen op wat ze doen, niet op wat ze zeg-
gen en als jullie eens ruzie hebben, maak het 
dan altijd weer goed. Een heel mooie herinne-
ring aan mijn vader.’

Zaken regelen
Dan zoomt Mia in op het levenseinde. ‘Als je 
denkt aan je levenseinde wat zou je dan wel 
of niet willen? Bijvoorbeeld als je gaat demen-
teren?’ Dan blijken er grote verschillen in de 
groep te zijn. Sommigen hebben daar nog 
totaal niet over nagedacht, anderen hebben 
alles al geregeld. Bijvoorbeeld een mevrouw 

die alleen is en veel ervaring heeft met mantel-
zorg. ‘Ik ben gewend om alles zelf te regelen,’ 
vertelt ze. ‘Daarom heb ik alles vastgelegd in 
een levenstestament, dat geeft mij zekerheid, 
maar de mensen om mij heen ook.’ Mia vertelt 
dat het niet genoeg is om zaken op papier te 
zetten, maar dat je het ook vast moet leggen bij 
een notaris. Ze vraagt ook of mensen hebben 
nagedacht over wat ze willen als ze ernstig 
ziek worden. Ze houdt de deelnemers voor 
dat ze dan ook zelf de regie in handen kunnen 
houden. Daar heeft een van de deelnemers 
ervaring mee. ‘Toen ik kanker kreeg, begon de 
dokter te vertellen wat hij allemaal wilde gaan 
doen. Maar ik had zelf ook nog wat te willen. Ik 
heb steeds zelf de regie in handen gehouden 
en ben er goed doorheen gekomen,’ vertelt hij. 

Mensen aan het denken zetten
De toegevoegde waarde van deze bijeenkom-
sten is duidelijk. Ze zetten mensen aan het 
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denken en dat is precies de bedoeling. Hans 
van Druten: ‘Oudere mensen hebben het vaak 
moeilijk. In zekere zin vormen zij een verge-
ten groep en ook de kerk heeft onvoldoende 
aandacht gegeven en is hier tekort geschoten. 
Ouderdom is een lastige levensfase, vaak 
gepaard gaande met eenzaamheid. Het is 
een uitstekende zet van de KBO een thema 
op de kaart te zetten dat raakt aan vragen 
die bij oudere mensen leven.’ Mia Janssen 
vult aan: ‘In principe moet je in alle levensfa-
sen over de dood kunnen praten. Mijn man 
is twee jaar geleden overleden. We hebben 
samen van tevoren buitengewoon open over 
doodgaan gesproken en er ook niet geheim-
zinnig naar anderen over gedaan. Dat maakt 
het zoveel makkelijker, zoveel natuurlijker.’ 
Beide gespreksleiders hebben altijd ervaren 
dat praten over de dood zingeving brengt, ook 
in de nadagen van ons leven. Wegkijken helpt 

zeker niet. Erover praten, samen in een kleine 
groep met mensen in de afdelingen, geeft 
ook Mia en Hans een goed gevoel. Met de 

In principe moet je in alle 
levensfasen over de dood 
kunnen praten. Mijn man is 
twee jaar geleden overleden. 
We hebben samen van tevo-
ren buitengewoon open over 
doodgaan gesproken en er 
ook niet geheimzinnig naar 
anderen over gedaan. Dat 
maakt het zoveel makkelijker, 
zoveel natuurlijker.
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kanttekening dat een groepsgesprek een veel 
algemener karakter heeft dan een één-op-
één gesprek. Daar kan echt de diepte worden 
ingegaan.*)

In de praktijk blijkt dat mensen het prettig en 
zinvol vinden om over het onderwerp levens-
einde te praten. De bijeenkomsten zijn dan 
ook beslist niet somber van karakter. Integen-
deel, de gesprekken zorgen voor verbinding, 
het leven krijgt meer betekenis, het geeft rust. 
Mensen gaan er zelfs gezonder door leven en 
worden er gelukkiger van!

*) Uit artikel Limburg Magazine oktober 2018 door Ben Ubachs

Toen ik kanker kreeg, begon de 
dokter te vertellen wat hij al-
lemaal wilde gaan doen. Maar 
ik had zelf ook nog wat te wil-
len. Ik heb steeds zelf de regie 
in handen gehouden en ben er 
goed doorheen gekomen.





Doel
Het Limburgs Diaconaal Fonds heeft als doel:
• individuele personen in de Limburgse samenleving te ondersteunen en 

kansen te bieden door middel van een financiële ondersteuning of gift.
• kleine sociaal-maatschappelijke projecten op te zetten ten behoeve van 

kansarme mensen en groepen in de Limburgse samenleving.

Randvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning door het 
Limburgs Diaconaal Fonds dient de aanvraag aan de volgende randvoor-
waarden te voldoen:
• De aanvraag moet passen binnen de doelstellingen van het fonds.
• Aanvragen voor individuele personen dienen door een contactpersoon 

verbonden aan een op maatschappelijk werk gebied werkzame instel-
ling of kerkelijke instelling te worden gedaan. Deze contactpersoon doet 
een eerste beoordeling van de hulpvraag en legt het verzoek vervolgens 
aan het fondsbestuur voor.

• Projectsubsidie aanvragen dienen voorzien te zijn van een projectom-
schrijving en projectbegroting (met financieringsplan).

Hoogte financiële ondersteuning aanvragen
Het Limburgs Diaconaal Fonds kent de volgende maximaal toe te kennen 
bedragen:
• € 500 per individuele aanvraag
• € 1000 per projectaanvraag

Met uw bijdragen kunt u het fonds ook  
financieel ondersteunen
In de huidige tijd van terugtrekkende overheid en bezuinigingen zal er 
steeds meer vraag komen naar financiële ondersteuning zoals verleend 
door Het Limburgs Diaconaal Fonds. Het fonds heeft een basisbedrag ter 
beschikking om de beoogde hulp te kunnen verlenen. Dit bedrag bestaat 
uit een eenmalige schenking van de Stichting Doctor Poelsfonds. Dit geld 
is belegd en de opbrengst van de belegde gelden wordt gebruikt om de 
hulpaanvragen te honoreren. 

Wij zijn een non-profit organisatie met bestuurders die werken op vrijwil-
lige basis.

Om deze vorm van hulpverlening te laten voortbestaan en meer aanvra-
gen te kunnen steunen, zoeken wij naar donateurs die ons initiatief een 
warm hart toedragen.
U kunt ons werk steunen middels een gift, een legaat of een erfenis. Deze 
schenkingen kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Desgewenst kunnen wij hier 
toelichting over verstrekken. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening-
nummer NL78INGB0005473781. Het Limburgs Diaconaal Fonds is ANBI 
erkend. 
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