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Onderwerp: 
Aandacht voor dementie in uw gemeente/parochie.  

 

11 januari 2023 

Aan de diaconieën aangesloten bij het IDO Waadhoeke. 

Beste diaconieën, 

Binnen het dagelijks bestuur van het IDO heb ik dementie als aandachtsveld in mijn 
portefeuille.  
In ons beleidsplan hebben we daarover het volgende vastgelegd:  
 
Kerk en Dementie (1) 
Omgaan met mensen met dementie betekent voor mij het raken van het hart van het 
evangelie. Zij roepen mij op tot het vormen van een gemeenschap van 
gelijkwaardigheid, waarin ieder ertoe doet. Waarin we elkaar nodig hebben. (Ethicus 
en “dementiedominee” Tim van Iersel (1983).  
 
Overheid en dementie. 
De zorg in Nederland verandert. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig, met de 
nodige hulp, thuis blijven wonen. Dit wordt ook door de overheid gestimuleerd. De 
burgerlijke gemeente speelt hierop in. De gemeente Waadhoeke streeft naar een 
“dementie-vriendelijke gemeente”. Doordat we met zijn allen ouder worden, komen er 
steeds meer mensen met dementie. Dat heeft grote gevolgen voor de 
(woon)omgeving.  
 
Kerk en dementie. (2) 
Als kerken hebben we een belangrijke taak om gemeenteleden en parochianen met 
dementie en hun naasten te ondersteunen, maar op welke manier kunnen we dat 
doen? Hoe maken we onze kerk “dementie-vriendelijk”? Er is veel verlegenheid en 
ongemak in de omgang met kerkgangers met dementie. Er is twijfel aan het nut van 
pastoraal bezoek, want “hij of zij krijgt er toch niets van mee”. Soms is men bang dat 
mensen met dementie de kerkdienst verstoren of dat een kerkdienst of bijeenkomst 
te veel prikkels oproept. Als we als kerk open willen staan voor gemeenteleden en 
parochianen die lijden aan dementie, dan zullen we er ook open over moeten praten, 
hoe moeilijk dat ook kan zijn. Dán kunnen zorgen, vragen en kennis gedeeld worden. 
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Over dementie wordt gemakkelijker gesproken als er in de gemeente of 
parochiegemeenschap een dementie-vriendelijke cultuur is.  

Dat betekent niet alleen dat er gesproken wordt over dementie, maar dat er ook 
wordt nagedacht over de vraag: Voelt een mens met dementie zich thuis in onze 
kerkdiensten en kunnen we hem/haar daarin tegemoetkomen, zodat hij/zij zo lang 
mogelijk deel kan blijven nemen? En op welke manier kunnen we iets betekenen in 
het ondersteunen van de mantelzorger? Omgaan met mantelzorger en mensen met 
dementie in een open gesprek kan ervoor zorgen dat zij ervaren dat er in de 
geloofsgemeenschap niet wordt veroordeeld, maar wordt gesteund en begeleid. Men 
voelt dan dat er een warme welkome plek is, voor iedereen.  
Bron:(de dementie-vriendelijke kerk van Annemarie Roding-Schilt) 

 
Samenwerking  
We werken op het gebied van dementie samen met de Skûle Welzijn.  
De Skûle Welzijn werkt aan het vinden en verbinden van burger en buurt, jong en 
oud, mensen in hun kwetsbaarheid en kracht. Zij signaleren maatschappelijke 
ontwikkelingen en spelen daarop in. Welzijn werkt, welzijn versterkt.  

Bespreekbaar maken in uw gemeente  
Graag licht ik dit onderwerp toe binnen uw gemeente.  
U kunt mij bijvoorbeeld uitnodigen op een gemeente-avond of bij een bijeenkomst 
van bezoekers. 

  
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groet,  
Detty de Jong- van der Bij  
Lid dagelijks bestuur IDO Waadhoeke  
Emailadres: dettydejong@upcmail.nl     
    


