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De waarde van de ouderdom

door

Paul van
der Harst

Verschil

AMERSFOORT - Jong is in en oud
is uit. Dat is het overheersende
gevoel in onze samenleving. Dat
mensen steeds ouder worden,
lijkt eerder een kwaad dan een
zegen. Door vragen naar de betaalbaarheid van pensioenen en
toekomstige bemensing van de
zorg, wordt de oudere generatie
in een ongunstig daglicht gezet.
Het symposium ‘De waarde van
de ouderdom’, 11 maart in de
Bergkerk, wil bijdragen aan een
positiever beeld.

,,Je kunt spreken van een antropologische revolutie”, zegt organisator René Rosmolen. ,,Nog nooit zijn
we met z’n allen zo oud geworden.
De levensverwachting ligt tegenwoordig boven de tachtig jaar. Ter
vergelijking: in het Romeinse rijk
was dat 25. De betaalbaarheid en de
solidariteit tussen de generaties komen daardoor onder druk te staan.
Ook de beeldvorming is veranderd.
Vroeger waren generaties op een
natuurlijke manier met elkaar verbonden. Nu staan jongeren soms
negatief tegenover ouderdom. Dat
heeft misschien te maken met de
eigen angst voor de toekomst. Als
jongeren een oudere zien, kijken ze
in de spiegel: zo word ik later ook!
Bovendien wordt minder waarde gehecht aan ouderdom. Jong is in en
oud is uit. Mensen fitnessen en skiën
om er maar bij te horen. Onze vraag
is: leveren zij zo niet te veel in van
de intrinsieke waarde van de ouderdom?”
,,In het zwitserlevengevoel is genieten de enige waarde van de ouderdom. Als je zegt: ik stel het oud
worden zo lang mogelijk uit en
hoop daarna zo snel mogelijk dood
te gaan, integreer je de dingen niet.
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‘Ouderdom is een zelfstandige levensfase die niet alleen met verval en achteruitgang geassocieerd moet worden’.
Ouderdom is een zelfstandige levensfase die niet alleen met verval
en achteruitgang geassocieerd moet
worden, maar ook met groei, rust
en vertraging. Ouderen herinneren
ons eraan dat we leven in de tijd. Zij
bezien het leven vanuit het einde en
kunnen het daarom meer betekenis
geven. Ouderen denken ook minder
in hokjes dan jongeren en komen
soms dichter bij het geheim van het
leven. Zo kun je waardig oud worden en bovendien van betekenis zijn
voor de jongere generatie.
Ouderen hebben veel te geven,
maar worden helaas vaak gezien

als mensen aan wie veel gegeven
moet worden. Ik probeer het daarom om te draaien en de ‘mythe van
het voltooide leven’ ter discussie te
stellen. Die bestond misschien vroeger: opgaan, blinken en verzinken;
maar tegenwoordig heb je nog een
groot deel van je leven vóór je als
je 65 wordt. Het is een mythe dat je
bent uitgeleerd en uitgewerkt op je
65e. Je innerlijke ontwikkeling gaat
dóór.”
Rosmolen werkt behalve als geestelijk verzorger in de Lisidunahof
(Leusden) ook voor de Amersfoortse
Bergkerk, waar hij het project ‘On-

der de vijgenboom, zin in de ouderdom’ heeft opgezet. Daarnaast heeft
hij een eigen praktijk als rouwtherapeut en is hij actief als fotograaf.
Met het symposium - gesponsord
door onder meer Beweging 3.0 - willen hij en zijn medeorganisatoren in
de eerste plaats ouderen bereiken en
daarnaast professionals en vrijwilligers in de ouderenzorg.
u Symposium ‘De waarde van de
ouderdom’, 11 maart in de Bergkerk.
Informatie over sprekers, tijden en
toegangsprijzen:
www.Bergkerk.
nl of ds. R.Rosmolen: 033-4801553,
r.rosmolen@casema.nl.

‘Geïnspireerd door de figuur van Jezus’
GEBED - 4 maart is Wereldgebedsdag, een dag die christenen over
de hele wereld verenigt. 24 uur
lang vinden overal in de wereld
gebedssamenkomsten plaats. Ook
in Amersfoort: om 10.45u in Kapel
OLV ter Eem, Zuidsingel 40 en om
15u zowel in de Andreaskapel van
Zorgcentrum Nijenstede, Heiligenbergerweg 84 als in Zorgcentrum
De Amerhorst, Zandbergenlaan 44.
Informatie: T. de Haart-Rinkel, 0334558819 of www.wereldgebedsdag.
nl.
KIK - Bij Radio Kerken in Keistad
(KIK) op frequentie 87,5 spreekt zondag 6 maart Kitty Bouwman over
Herademing, een oecumenisch tijdschrift over spiritualiteit en mystiek.
Zondagmiddag 13 maart geeft ooggetuige Marianne van Lubeck een
verslag over de microkredietorganisatie Oikocredit in Uganda. Uitzendingen zijn van 14 tot 15u met een
herhaling op maandag van 15 tot
16u. Informatie: www.radiokik.nl.
STRAATPASTOR - Zaterdag 12
maart organiseert Stichting Straatpastoraat een informatieve wandeling langs instellingen waar dak- en
thuislozen mee te maken (kunnen)
hebben. Start om 10u bij het Passantenverblijf, Arnhemseweg 146. Aanmelden: bernadette@straatpastor.nl
of 06-53329940.
SING-IN - Op zondag 13 maart is
er om 20.00 uur een sing-in in de
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70
met het thema Zing een nieuw lied
voor de Heer. Informatie en liedkeuze doorgeven: www.sing-in.nl.

Ik geloof (niet)
De een mist de kerk als kiespijn, de
ander kan niet leven zonder zijn of
haar kerkelijke gemeenschap. In de
rubriek ‘Ik geloof (niet)’ bevragen
we meer of minder bekende Amersfoorters over hun relatie met de
kerk. Deze keer burgemeester Lucas
Bolsius.

SchuldHulpMaatjes
gezocht

Burgemeester Lucas Bolsius: ,,De
kerk moet zich actief manifesteren.
Niet alleen fysiek, maar ook op
plaatsen waar mensen je willen
tegenkomen”
Wat hebt u met de kerk?
Ik ben gepokt en gemazeld in
de rooms-katholieke kerk. Ik ging
naar een Jezuïetenschool en naar
de katholieke scouting. Na mijn
eindexamen ging ik - een traditie
in ons gezin - met mijn vader op bedevaart naar Lourdes. Nog steeds ga
ik elk jaar; sinds zes jaar organiseren mijn vrouw, een vriend en ik er
busreizen naartoe. Toen ik vijftien
was, ben ik doodziek geweest. Voor
mijn genezing ben ik ongelooflijk
dankbaar. De jaarlijkse bedevaart is
een onderdeel geworden van mijn
levensritme en is een tijd van tot
rust komen en terug- en vooruitkijken. Met enige regelmaat gaan wij
als gezin naar de St. Franciscus Xaveriuskerk op ‘t Zand.

Veel van de beuken aan de Brink
van Dwingeloo moesten worden
gekapt. Ze stonden er al een dikke
honderd jaar en waren oud en
ziek geworden. Een paar dagen
in Drenthe brachten mij in deze
andere wereld van de Brink. Zoveel
eeuwen liggen die paar huizen,
winkels en kroegjes rondom die
open plek met bomen. Alsof de tijd
heeft stilgestaan. En de nieuwe
bomen die nu geplant worden,
zullen die veel zien veranderen op
de Brink?
Na een autorit van iets meer
dan een uur ben ik weer thuis in
Amersfoort. Doe een boodschapje
in de buurtsuper. Ook een andere
wereld. De klanten in de super
komen zo te zien en te horen van
oorsprong uit vele verre streken: de
Antillen, Turkije, Somalië, Marokko.
Hier staat de tijd niet stil. Amersfoort is een sterk veranderende
wereld. Wat liggen zo Drenthe en
Amersfoort ver uit elkaar. De ogenschijnlijke stilstand van de één en
de verandering van de ander. Ik
ervaar dit contrast en verbaas me
over de grote verschillen in Nederland. Over de wereld vóór en na de
massamigratie. De wereld van vakantie en herinnering, van familie
en vrienden, van mijn geloofsgemeenschap. In al die werelden leef
ik. De werelden ook die op mij af
komen door de media: de echte en
de verzonnen. Werelden die elkaar
bevragen en contrasteren, die weer
samenvloeien en elkaar dan weer
bijten.
Natuurlijk heb ik weleens de neiging om mezelf op te sluiten in het
wereldje dat mij het beste uitkomt
en het veiligst voelt. Me afsluiten
van wat te anders en te vreemd
is en haaks lijkt te staan op mijn
eigen brink. Maar dat terugtrekken
- weet ik - kan maar even duren.
Leven in de wereld van verschil is
het leven van de moderne mens
die niet stil kan blijven staan als de
bomen aan de Brink. Willen leven
in je eigen wereldje: een herkenbaar verlangen. Soms is het goed er
even lekker aan toe te geven. Maar
na zon mentale vakantie gaat het
leven met verschil gewoon verder.
Wij zijn nu eenmaal mensen van
de stad, mensen van het informatietijdperk, het wéreldwijdeweb.
Mensen van de wereld. Van de
Brink en van het Ariaplein.
———————————————

Wat gelooft u en wat betekent dit geloof voor uw dagelijks leven?
Het geloof is voor mij belangrijk
bij de invulling van het dagelijks
leven. Hoe kijk je naar de samenleving? Wat is je rol daarin? Ik heb
talenten meegekregen die ik wil
gebruiken. Dat is een van de drijfveren voor mij om burgemeester
te zijn. Het maakt mij niet zenuwachtig dat ik niet precies weet wat
de hemel is. Ik ben enorm geïnspireerd door de figuur van Jezus: er
voor anderen willen zijn.
Wat is de waarde van de kerk voor de
Amersfoortse samenleving?
Iedereen loopt af en toe tegen
levensvragen aan; de kerk kan die
helpen beantwoorden. Bij span-

nende momenten in het leven kan
de kerk om mensen heen staan, solidariteit bieden. De scheiding van
kerk en staat wordt vaak gezien als
een absoluut gegeven, maar mijns
inziens mogen religieuze organisaties best een rol spelen in de samenleving spelen. Geloven is niet
sexy op dit moment. Aan de andere
kant: verlangen naar inspiratie en
spiritualiteit is er zeker. De kerk
moet zich daarom actief manifesteren. Niet alleen fysiek, maar ook op
plaatsen waar mensen haar willen
tegenkomen: bij de Voedselbank, in
een ziekenhuis en in de hulpverlening. Ik zie daar elke dag mooie
voorbeelden van, vanuit alle levensovertuigingen en geloofsrichtingen.

AMERSFOORT - Een toenemend
aantal mensen raakt in financiële
problemen. Een SchuldHulpMaatje
kan uitkomst bieden. Deze goed
toegeruste vrijwilliger is de steun
en toeverlaat voor mensen die financieel vastlopen. Hij kan helpen
om het tij te keren, ondersteuning geven tijdens een traject van
schuldhulp en daarna helpen om
de financiële huishouding op orde
te houden. De Raad van Kerken en
de Protestants Christelijke Ouderenbond zijn in Amersfoort gestart
met dit project, in aansluiting op
het werk van Stadsring51, de professionele schuldhulpverlening. Landelijk ondersteunen Kerk in Actie
en het Landelijk Katholiek Beraad
de inzet van SchuldHulpMaatjes op
25 plaatsen in Nederland.
SchuldHulpMaatje worden? Neem
dan contact op met coördinator
Hans van Dijk, hansvdijk@gmail.
com. Zodra zich acht tot tien mensen hebben aangemeld, gaat een
cursus van start. Informatie: www.
schuldhulpmaatje.nl.

