
H O O F D A R T I K E L

Op TV Oost was de documentaire “Ken ie mie nog?” te zien 
over het wel en wee van de mensen op de verpleegafdeling 
van het Dijkhuis. 

De serie, die wel erg vaak wordt herhaald, geeft een res-
pectvolle blik op wat er allemaal omgaat. En dat is heel wat. 
Lichamelijk en mentaal hebben mensen met heel wat pro-
blemen te kampen. 
Maar het bijzondere is dat er een antwoord wordt gegeven 
op die problemen. Niet in de zin van een oplossing of 
verklaring van de vraag waarom dat soort dingen in een 
mensenleven gebeuren, maar een antwoord in de zin van 
dat er naar mensen geluisterd wordt, dat er aandacht is en 
zorg die probeert om te helpen waar dat maar kan. Met de 
nodige humor, waar de bewoners zelf soms ook zo goed in 
zijn. Zorg door professionals in de eerste plaats, maar niet 
minder belangrijk, ook door talloze vrijwilligers. En je hoeft 
geen specialist te zijn in de zorg om te weten dat het wat 
dat betreft op tal van andere plaatsen in ons land minder 
goed gesteld is dan in Borne. 

Het is natuurlijk altijd mooi om mensen in beeld te zien die 
je kent en die je hun verhalen hebt horen vertellen. Lastige 
mensen soms, die veel geduld vragen, maar ook lieve 
mensen die wonen in ons midden, mensen die er wezenlijk 
bij horen, die belangrijk zijn omdat ze een belangrijke 
vraag aan ons stellen. Naar onze menselijkheid. Of we nou 
katholiek, protestant, iets anders of helemaal niks zijn. Wat 
ook weer iets bijzonders van een omgeving als het Dijkhuis 
is. Allerlei verschillen vallen er een beetje weg. 

Ik doe er graag de kerkdiensten in de Kapel op zondagmorgen 
en vind het heel bijzonder dat de kerk van Borne ook daar 
zo haar plaats heeft. Er kan van alles, er gebeurt van alles. 
Veel gaat er wel eens mis, maar dat is nooit erg. De orde 

wordt soms prachtig verstoord door iemand die opeens 
weg wil, zit te snurken of nog weer wat anders bedenkt. 
De inzet van veel vrijwilligers, met verschillende taken, ook 
hier, in de kerk, is hartverwarmend. Terwijl die vrijwilligers 
toch dikwijls in hun eigen leven zelf ook wel het nodige te 
verwerken hebben. Zij zijn hier thuis. Niet omdat het nou 
altijd zo leuk is, want lijden in wat voor vorm dan ook is 
altijd confronterend. Waarom dan wel? Misschien omdat 
het een plaats is waar dingen bij elkaar komen: Leven en 
zoeken naar geloof.  Alsof je hier iets proeft van een Bron 
die onuitputtelijk is. Alsof je juist daar waar je het soms niet 
meer ziet zitten, leert om met andere ogen te gaan kijken. 
Dieper. Met meer betrokkenheid. Wat niet betekent dat je 
het antwoord op alle vragen hoeft te hebben, maar wel dat 
je je niet door die vragen laat belemmeren. Alsof je gaat 
delen in iets wat groter is dan je zelf bent. Als je de lieve 
mensen gaat zien in die mensen die eerst misschien alleen 
maar lastig leken. Als je je zelf tegenkomt.  Als de aandacht, 
liefde en zorg waar je op je beste momenten toe in staat 
bent ook voor jezelf een onuitputtelijke bron wordt. 

De afbeelding toont niet iemand uit het Dijkhuis of iemand 
van de televisie. Het komt van de voorkant van een Engels 
boekje waar ik wel vaak in lees: Soul making, the desert way 
of spirituality van Alan Jones. Het gaat over de spiritualiteit 
van de zogenaamde woestijnvaders, mensen in de eerste 
eeuwen van het christendom die de woestijn in trokken 
op zoek naar de bronnen van hun geloof. De afbeelding 
is van een schilderij gemaakt door Lee Lawson die zegt: 
“Mijn werk is de uitdrukking van een fascinatie ten aanzien 
van de diepe bronnen van onze menselijkheid, de oeroude 
en wezenlijke aspecten van ons zelf die tijdloos zijn en altijd 
aanwezig. Ook al kunnen ze allerlei gestalten aannemen, ze 
zijn het hart van ons bestaan. “

De Samaritaanse vrouw bij de Bron in het evangelie naar 
Johannes vraagt  aan Jezus wat de goede plaats is voor 
de eredienst. Is het de berg Gerizim, zoals de Samaritanen 
menen, of is het de tempel in Jeruzalem? Jezus laat haar 
dieper kijken. Die Bron is niet ergens op een bepaalde 
plaats maar daar waar die voor jou open gaat.  En dat zou 
heel goed in het Dijkhuis kunnen zijn. 

10 Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie 
het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan 
zou hij u levend water geven.’ 11 ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u 
hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend 
water vandaan halen? 12 U kunt toch niet meer dan Jakob, 
onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog 
uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 13 ‘Iedereen die 
dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, 14 ‘maar wie 
het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. 
Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit 
water opwelt dat eeuwig leven geeft.’  Johannes 4
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