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STILLE ZATERDAG IN DE ZORG VOOR MENSEN MET DEMENTIE . 
EEN ‘EN TOCH ’  VANUIT PASTORAALTHEOLOGISCH PERSPECTIEF  

 
 
INLEIDING 
 
De keuze van onze bijdrage aan dit nummer van Collationes, dat opgedragen wordt aan 
professor emeritus Kristiaan Depoortere, is gebaseerd op meer dan twintig jaar vertrouwdheid 
met zijn werk. Dit artikel belicht twee aspecten daarvan. Een eerste is zijn grote bewogenheid 
voor mensen die gekwetst zijn in lichaam of geest. Deze bewogenheid loopt als een rode 
draad door zijn beroepsleven: van aalmoezenier in het ziekenhuis tijdens zijn militaire 
diensttijd tot vicaris van Caritas in Brugge. Maar buiten alle functies om geeft professor 
Depoortere veel van zijn eigen tijd aan het begeleiden en opvangen van gekwetste mensen. 
Vandaar de keuze om te schrijven over één van de meest kwetsbare en steeds groter wordende 
groepen in de samenleving vandaag: de groep van mensen met dementie. Zorgen voor hen is 
geen evidentie en stelt familieleden, leefomgeving, zorgverleners en de samenleving voor 
grote uitdagingen. De confrontatie met mensen met dementie raakt vaak zo diep dat de vraag 
naar levensbeëindiging naar boven kan komen, zowel in de leefomgeving als in de 
maatschappij. En toch… Dat is meteen het tweede aspect dat onze bijdrage wil belichten: ‘en 
toch’ is de verzuchting en de uitdrukking van geloof die professor Depoortere zo vaak 
gebruikt om de hoop en het perspectief van het christendom uit te drukken in moeilijke en 
alledaagse situaties. Hij gebruikt het bijvoorbeeld als uitdrukking in vieringen waar hij als 
vormheer iets over het christelijke geloof wil meegeven aan vormelingen. Een christen kan 
steeds zeggen: en toch! Eveneens kan hij het verzuchten bij een ogenschijnlijk hopeloos 
moeilijke situatie en zo meteen zichzelf motiveren om er te blijven in  investeren. Deze ‘en 
toch’ is verbonden met de poëtische en metaforische benadering die professor Depoortere 
gebruikte in zijn lessen. Generaties studenten kunnen getuigen van zijn spelen met taal, zijn 
gebruik van symbolen en metaforen om de theorie in zijn cursussen te verklaren. Het ligt dan 
ook voor de hand dat we voor onze bijdrage een metafoor aanwenden om iets over de zorg 
voor mensen met dementie vanuit gelovig perspectief aan te halen.  
 
DE PRAKTIJK VAN DE ZORG 
 
Dementie is voor velen een schrikbeeld dat hangt rond het ouder worden. Het idee jezelf te 
verliezen is – zeker in een cultuur waar rationaliteit en zelfbeschikking benadrukt worden – 
geen aantrekkelijk iets. Dementie betekent letterlijk ontgeestelijking (de= ont en mens= 
geest)1. Hoewel het bij dementie steeds gaat om de achteruitgang van een aantal fundamentele 
psychische functies, kan de aandoening verschillende oorzaken hebben2. De meest 
voorkomende oorzaken zijn de ziekte van Alzheimer, de Lewy Body-dementie en de 
vasculaire dementie. In de huidige zorgverlening onderscheidt men drie gradaties in het 
dementiesyndroom: beginnende, matige en ernstige dementie.  

De groep van dementerende ouderen in België wordt op dit moment geschat rond de 
160.000 mensen3. Iets meer dan de helft van deze ouderen wordt thuis verzorgd door 
mantelzorgers, vaak ondersteund door allerlei hulpdiensten. Het recent goedgekeurde 
woonzorgdecreet stuurt zeker aan op een versterking van dit gegeven: ouderen zolang 

                                                
1 L.H.W.M., KAISER, Psychiatrie toegelicht, 6de herziene druk, Antwerpen-Apeldoorn: Garant, 2007, p. 434.  
2 Achteruitgang van geheugen, spraak, herkennen van objecten of personen en het groeiende onvermogen om 
handelingen uit te voeren.  
3 A. VANDENHOECK, H. DE CLERCQ, B. FIVEZ, Verborgen diepte. Zorgen voor de spiritualiteit van ouderen met 
dementie, Leuven: Davidsfonds, 2008, p.21.  
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mogelijk in hun thuisomgeving laten blijven vóór ze eventueel opgenomen worden in een 
woon- en zorgcentrum4.  De visie in dit decreet zal zeker de trend voeden dat dementerende 
ouderen pas opgenomen worden in een woon- en zorgcentrum als ze de fase van de 
beginnende dementie voorbij zijn. Met andere woorden, woon- en zorgcentra krijgen steeds 
meer de zwaar zorgbehoeftige ouderen als bewoners. De zorg voor bewoners met dementie 
veronderstelt een hoge graad van specialisering. Elke dementerende persoon blijft 
lichamelijke, psychische, sociale en spirituele noden hebben, maar die noden zijn steeds 
moeilijker op te sporen. De zorg wordt in de eerste plaats bemoeilijkt door de 
voortschrijdende cognitieve achteruitgang van de bewoner en de bijhorende problemen om te 
communiceren met de buitenwereld. Vooral bij ernstig dementerende ouderen is de verbale 
communicatie zo goed als afwezig. Mensen met dementie verliezen hun ‘zelf’ en zijn zich 
niet meer bewust van de persoon die ze zijn5.  
  Het gegeven dat verbaal communiceren met dementerende ouderen steeds moeilijker 
wordt naarmate de ziekte verder schrijdt, stelt ook pastores in woon- en zorgcentra voor 
uitdagingen. De meest gekende weg om contacten met mensen te leggen, en daarin teken van 
Gods betrokkenheid te zijn, valt weg. Veel pastores zijn creatief op zoek om ook voor deze 
mensen zorg te dragen. Eén van die nieuwe creatieve wegen maakt gebruik van de technieken 
van de reminescentietherapie, die vaak deel uitmaakt van de behandeling van ouderen met 
dementie6. Reminescentie is gericht op het ophalen van herinneringen en kan zelfs nog 
werken bij mensen die ernstige dementie hebben7. Pastores die bijvoorbeeld naar de kapel 
gaan met een dementerende bewoner om er gericht religieuze prikkels te geven, staan soms 
verwonderd over de reacties van mensen die anders niet of niet veel meer communiceren. Het 
plots meebidden van een zin uit het Onzevader of het aanraken van het kruisbeeld of het 
rustig worden bij het horen van religieuze liederen van vroeger zijn geen uitzonderlijke 
reacties8.  
 
THEOLOGISCH SPREKEN OVER DE ZORG VOOR MENSEN MET DEMENTIE 
 
Niet alleen de pastorale zorg wordt uitgedaagd door dementie, maar ook de theologie. Hoe 
denken theologen over de dementerende mens? Hoe brengen we theologische begrippen als 
heiliging in verband met iemand die nauwelijks nog de eigen identiteit kent en zich amper 
bewust is van zijn persoon9? Kan een dementerend iemand nog steeds meer beeld worden van 
God? Hoe kan een theologie die zoveel waarde hecht aan het relationele aspect van het mens- 

                                                
4 Het Vlaamse parlement keurde op 4 maart 2009 het woonzorgdecreet goed. Voor de volledige tekst van het 
decreet, zie:WOONZORGDECREET, http://www.vvsg.be/Welzijnsvoorzieningen/woonzorg/Documents/Woonzorg-
decreet/Ontwerp%20van%20woonzorgdecreet.pdf (toegang 10-08-2009).  
5 D. CAPPS, Alzheimer’s Disease and the Loss of the Self in Journal of Pastoral Care and Counseling 62 
(2008/1-2), p. 21: “Why loss of self? Because, as many experts on Alzheimer’s disease point out, the very 
aspects of human functioning that enable one to claim to have a self are severely compromised, even destroyed 
as the disease progresses. These include memory impairment, deterioration of language function, impaired 
ability to execute activities and the failure to recognize or identify objects. Memory loss is central in this regard, 
for our sense of self is based on our identification with who we were in our earlier years, but the ability to 
express ourselves in language is also very important to our sense of self, as is our ability to correctly identify 
other selves.”  
6 A. VANDENHOECK, H. DE CLERCQ, B. FIVEZ, Verborgen diepte (n.3). 
7 L.H.W.M. KAISER, Psychiatrie toegelicht, p. 442: “Reminescentietherapie is specifiek gericht op de 
geheugenstoornissen waarbij men in een ongedwongen sfeer herinneringen ophaalt. Daarbij kunnen ook 
emotioneel beladen onderwerpen uit het verleden naar boven komen die men dan kan doorspreken en oplossen”. 
8 A. VANDENHOECK, H. DE CLERCQ, B. FIVEZ, Verborgen diepte (n.3), pp. 188-192.  
9 M. GOLDSMITH, Dementia: A Challenge to Christian Theology and Pastoral Care, in A. JEWELL (ed.), 
Spirituality and Ageing, London: Jessica Kingsley, 1999.  
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zijn, dementerende ouderen integreren? Kan er überhaupt theologisch gesproken worden over 
dementie? En wat is het doel daarvan?  

Een theologische reflectie over mensen met dementie heeft in de eerste plaats te maken 
met inclusie, met het opnemen van een grote groep in het denken over het komende Rijk 
Gods. Een tweede doel is het inspireren van de pastorale zorg voor dementerende ouderen. 
Wanneer er weinig directe communicatie overblijft en machteloosheid opduikt, dan kunnen 
beelden en metaforen uit het christelijke verhaal de zorg inspireren en de zorgenden dragen.  

In deze korte zoektocht naar een theologisch spreken over dementie, laten we ons 
inspireren door de Amerikaanse pastoraaltheoloog Charles Gerkin10. In zijn boek ‘Widening 
the Horizons’ ontwerpt Gerkin een structuur om aan theologische reflectie te doen in de 
concrete context van het pastoraat11. Hij noemt deze benadering een narratief – 
hermeneutische theorie van praktische theologie. In zijn model brengt Gerkin menselijk 
handelen, het christelijke verhaal en Gods handelen samen. Het narratieve wordt geïntegreerd 
door hermeneutische  (interpreterende) bewegingen vanuit een concrete pastorale situatie naar 
het verleden en naar de toekomst. De verstaanshorizon van de pastorale situatie komt in 
dialoog met die van het christelijke verhaal nu en vroeger en die van Gods huidige en 
toekomstige handelen. Er ontstaat zo een nieuwe verstaanshorizon in de pastorale situatie die 
de praxis inspireert om meer christelijke praxis te worden. Het referentiekader in het model is 
dat van het christelijke verhaal waarin de centrale verhaallijn wijst op Gods transformerende 
handelen in de wereld. Het menselijke handelen is een aangepast antwoord hierop.  

  
DE BEWEGING NAAR HET VERLEDEN: BEELDEN EN METAFOREN UIT DE CHRISTELIJKE TRADITIE 
 
Een eerste beweging die we maken is een narratieve naar het verleden. Zijn er beelden of 
metaforen uit het christelijke verhaal, voornamelijk dan uit de Bijbel, die de zorg voor 
ouderen met dementie kunnen inspireren? Beelden en metaforen zijn van fundamenteel 
belang in de christelijke traditie. De beelden en metaforen uit het christelijke verhaal dienen in 
elke tijd opnieuw geïnterpreteerd te worden. Veelal is de taal in pastorale begeleiding een 
relationele of psychologische taal. Gerkin pleit voor een metaforische taal die verdiept, 
verrijkt en transformeert. Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend om alle oude archaïsche 
Bijbelse beelden gewoon te integreren in de taal of er hedendaagse varianten voor te 
gebruiken. Zo verliezen beide een deel van hun betekenis. Gerkin pleit veeleer voor een 
dialoog tussen de beelden van de Bijbel en die van vandaag. Hij wil dat de twee 
verstaanshorizonten, die hij als zeer verschillend doch diep verbonden ervaart, met elkaar in 
dialoog treden12.  

Er is geen tekort aan beelden in de Bijbel rond oud worden. Denken we maar aan wat 
Jezus zei toen hij na zijn dood verscheen aan de leerlingen op het strand: “Waarachtig, ik 
verzeker je: toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar 
wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je 
niet naartoe wilt.” 13. Een herkenbaar beeld voor ouderen en voor diegenen die voor hen 

                                                
10 A. VANDENHOECK, De meertaligheid van de pastor. Resultaatgericht pastoraat in dialoog met het narratief 
hermeneutisch model van C.V. Gerkin, Onuitgegeven doctoraatsproefschrift, Leuven, 2007.  
11 C.V. GERKIN, Widening the Horizons. Pastoral Responses to a Fragmented Society, Philadelphia, PA: 
Westminster John Knox Press, 1986. 
12 C.V. GERKIN, Prophetic Pastoral Practice.  A Christian Vision of Life Together, Nashville, TN: Abindgon, 
1991, p. 112: “If we only translate biblical images and meanings into a contemporary idiom – what we already 
know – then the imagistic meaning world of the Bible is rendered powerless to speak to us with the authority of a 
perspective other than the surrounding contemporary culture. Yet, those biblical images and themes must be 
brought into active and rich dialogue with contemporary life if we are to be true to our grounding identity as the 
people of God who claim the biblical record as the record of our origins.” 
13 Johannes 21, 18 
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zorgen! Ouderlingen en oud worden, is niet iets dat de Bijbelse verhalen uit de weg gaan. 
Integendeel, oud worden is vaak een teken van wijsheid, van een vruchtbaar leven en zelfs 
van een beloning na een leven in dienst van God. Maar zijn er ook beelden en metaforen die 
we in dialoog kunnen brengen met dementie?  

Een eerste voor de hand liggende metafoor is deze van de herinnering. De metafoor is 
terug te vinden bij de profeet Jesaja: “Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of 
harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. 
Ik heb je in mijn handpalm gegrift.”14. Goldsmith bouwt hierop het herinneringsmodel: God 
bewaart de identiteit van de mens, zelfs als deze desintegreert door dementie, zelfs als de 
dementerende zichzelf vergeet15. Het herinneringsmodel is zeer waardevol en verwijst naar de 
toekomst waarnaar God met ons onderweg is. Maar als eerste stap in het theologische 
reflecteren slaat het de ernst van het lijden van dementie over. De beweging naar het verleden 
zoekt naar beelden of metaforen die het mogelijk maken om stil te staan bij de ernstige 
schending van de persoon die dementie teweegbrengt. We zoeken uitdrukkelijk naar 
metaforen die het zware lijden dat dementie teweegbrengt, ernstig nemen.  
 
Stille Zaterdag: een metafoor in de pastorale zorg voor ouderen met dementie 
De zoektocht brengt ons vervolgens bij het beeld van Stille Zaterdag16. In de Schrift is er 
weinig te vinden over Stille Zaterdag. Johannes verhaalt hoe de leerlingen toen bij elkaar 
zaten in een gesloten ruimte. De andere evangelisten vertellen alleen over de begrafenis van 
Jezus en het aanwezig zijn van de vrouwen bij zijn graf. Maar als metafoor kan het ons 
theologische denken over dementie inspireren.  

Om de betekenis van Stille Zaterdag in dialoog met die van dementie te brengen, willen 
we die dag enerzijds los van Pasen zien en anderzijds verbonden met dat feest van de 
opstanding. Pasen is immers geen logisch gevolg van Stille Zaterdag vanuit menselijk 
perspectief. Stille Zaterdag is wel het logische gevolg van Goede Vrijdag. Ook al weten we 
als kerkgemeenschap dat Pasen volgt, is het voor de door ons beoogde dialoog nodig om 
Stille Zaterdag ook op zichzelf te beschouwen.  

Los van Pasen is Stille Zaterdag de harde realiteit van het ‘niet meer’. Na Jezus’ dood is 
er niets meer. Het is een herkenbaar beeld voor allen die verlies geleden hebben. Verlies 
gebeurt en plots is er niets meer. Een vacuüm, een leegte die niet ingevuld kan worden. Een 
tijd waarin niets anders lijkt te gebeuren dan het lijden aan gemis. De leerlingen zaten bij 
elkaar in een gesloten ruimte. Door de evangelisten viel er weinig meer te zeggen over deze 
‘zinloze’ dag. Niets van betekenis leek te gebeuren. Daarom betitelt men Stille Zaterdag ook 
wel eens als een niemandsland, een non event17. Jezus stierf een roemloze dood en alle 
dromen en verlangens verdwenen als sneeuw voor de zon. Voor de leerlingen is dit een dag 
van wanhoop, van verlies van identiteit en dromen. Voor sommigen is het ook een dag van 
schuld omdat ze Jezus op een of andere manier in de steek hadden gelaten. Het verleden 
brengt in deze situaties geen troost en de toekomst geen hoop. 

De betekenis van Stille Zaterdag raakt de realiteit van ouderen met dementie, hun 
leefomgeving en verzorgenden. Dementie is, net zoals Stille Zaterdag, een tijd van ‘niet 
meer’. Een man vertelde dat hij de hele tijd over zijn dementerende vrouw in termen van ‘niet 
meer’ denkt: nu kan ze dit niet meer en straks kan ze dit niet meer. Het is een onomkeerbaar 

                                                
14 Jesaja 49, 15-16. 
15 M. GOLDSMITH, Dementia (n. 9), p. 129. 
16 We baseren ons voor de uitwerking van deze metafoor in dialoog met dementie op het werk van  Suzanne 
MCDONALD, Memory’s Tomb: Dementia and a Theology of Holy Saturday, Derby: Methodist Homes for the 
Aged, 2003.  
17 A. LEWIS, Between Cross and Resurrection: A Theology of Holy Saturday, Grand Rapids: Eerdmans, 2001, p. 
1.  
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‘niet meer’, een realiteit die soms zeer traag voortschrijdt en voor familieleden een 
anticipatorische rouw kan teweegbrengen18. Rouwen om een persoon die er lijfelijk nog is, 
maar geestelijk al niet meer. Om dit verlies wordt gerouwd voor het overlijden. Net zoals bij 
de leerlingen, bestaat de realiteit van de leefomgeving van de dementerende oudere uit 
loslaten. Het loslaten van dromen, verlangens en plannen. Er is geen mooi samen oud worden. 
Er zijn geen gesprekken meer mogelijk over wat raakt en beweegt. Er is geen besef meer over 
familie-uitbreiding of over aanwezigheid. Vaak valt er weinig te zeggen en de zinloosheid van 
de ziekte is nooit ver weg. Bij ernstig dementerende ouderen lijken de dagen op Stille 
Zaterdagen. Oneindige uren van doelloze bewegingen, dagen van leegte, een anticlimax na 
een al dan niet gelukkig leven. De plaats van de leerlingen is de theologische plaats vandaag 
van familieleden en zorgverleners. Het verleden brengt geen troost, de toekomst geen hoop 
voor ouderen met dementie. Schuldgevoelens omdat men zelf de zorg niet meer kan opnemen, 
verdriet, verlies van dromen, het zijn herkenbare gevoelsplekken voor familieleden.  

We bekeken Stille Zaterdag even vanuit het perspectief van de leerlingen en zochten 
aanknopingspunten met de leefwereld van ouderen met dementie. Maar Stille Zaterdag kan 
ook worden benaderd vanuit het perspectief van de relatie tussen God en Jezus. Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag tasten de identiteit van God als Vader en van Jezus als Zoon aan. 
Jezus schreeuwt het zich verlaten voelen door God uit en omstanders spotten met de 
zogezegde uniciteit van de relatie tussen God en Jezus. Die uniciteit waarin Jezus God zijn 
Vader kon noemen, was de basis waarop zijn verkondiging en charisma berustten. Zorgt een 
vader niet voor zijn zoon? En kan een zoon niet onvoorwaardelijk vertrouwen op bescherming 
van zijn vader? Opnieuw raakt ook dit aspect van Stille Zaterdag de leefwereld van mensen 
met dementie. Identiteit wordt aangetast en de eigenheid van relaties verstoord. 

‘En toch’ volgt op Stille Zaterdag een gebeuren van opstanding. God laat de leegte van 
Stille Zaterdag leeg, maar Hij is er niet afwezig. Het is veeleer een afwezige aanwezigheid. 
God is bezig de leegte te transformeren. Het wordt stilaan Pasen. Kan ook hier de band gelegd 
worden met de wereld van de dementerende oudere? Zijn er hier en daar glimpen te zien van 
Pasen, een vooruitzicht op opstanding? Mensen die omgaan met en zorgen voor ouderen met 
dementie, zien af en toe een glimp van een verborgen diepte waar de identiteit of 
persoonlijkheid nog steeds aanwezig is. Hoewel er anders geen woord gezegd wordt, is er 
plots het meebidden van een Onzevader, of het vastgrijpen van de hand van de pastor als deze 
een Weesgegroet bidt, het meezingen van enkele regels van een lied, het onverwacht 
glimlachen naar een familielid … Het zijn voor omstanders momenten van genade. Een 
genade die vanuit gelovig perspectief al verwijst naar wat komen zal: de opstanding van de 
mens in Gods licht. Pasen is een bewuste keuze van God, een act van liefde. Vanuit het 
perspectief van de leerlingen doet niets in Stille Zaterdag Pasen vermoeden. Op Stille 
Zaterdag kán het geen Pasen zijn. God heeft Stille zaterdag ook Stille Zaterdag laten zijn. 
Wellicht kan dit de theologische basis vormen voor het geloof in de waarde van het 
momentane in het zorgen voor mensen met dementie. Je geeft ze eten en even later vragen ze 
naar eten, je gaat ermee naar de kapel en beleeft een mooi moment dat je als pastor raakt en 
bijblijft, maar even later zijn zij het vergeten. ‘En toch’ is het voor zorgverleners belangrijk 
om even de identiteit en persoonlijkheid van de dementerende bewoner aangeraakt te hebben. 
Het momentane heeft een waarde, zeker vanuit de metafoor van Stille Zaterdag. Blijven gaan 
voor het raken van de identiteit en persoonlijkheid van de dementerende ouderen, maakt van 
pastores en christelijk geïnspireerde zorgverleners mensen die steeds meer beeld van God 
proberen te zijn. De zorg voor dementerende ouderen kan Pasen doen vermoeden. We kunnen 
in die zorg werken aan Gods Rijk door de persoon van de dementerende levend te houden 
                                                
18 T. A. RANDO (ed.), Clinical Dimensions of Anticipatory Mourning. Theory and Practice in Working with the 
Dying, Their Loved Ones, and Their Caregivers, Champaign IL: Research Press, 2000.  
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totdat die opnieuw hersteld wordt. Pasen is immers een relationeel gebeuren: God doet Jezus 
opstaan. Hij houdt de identiteit van Jezus bij en geeft die nieuw leven. Een identiteit kan 
blijven bestaan doordat mensen deze in leven houden. Identiteit is een relationeel gebeuren. 
Als christenen kunnen wij in Gods voetsporen stappen en de identiteit van de dementerende 
oudere levend houden. Dat is meteen een opdracht voor de hele christelijke voorziening.  

 
De stilte van Paaszaterdag. 
Alles houdt zijn adem in. 
Is dit het einde?  
De stilte van Paaszaterdag 
is geen doodse stilte. 
In het niet zien en niet weten 
groeit de hoop.  
Alles bereidt opstanding voor. 
Pasen ligt om de hoek.  

 
 
De kracht van metaforen en beelden 
Naast Stille Zaterdag zijn er nog andere metaforen in de traditie die het theologische spreken 
over dementie kunnen inspireren. Dementie brengt verwarring en chaos teweeg. Het boek 
Genesis begint met chaos waarin God licht en orde brengt. De Bijbelse chaos is een metafoor 
voor de leefwereld van mensen met dementie19. De woestijnervaringen van het volk Gods zijn 
een andere metafoor. De vervreemding en unheimlichkeit van veertig jaar door de woestijn 
trekken, zijn niet vreemd aan de beleving van dementerende ouderen. Niet weten waar men is, 
geen weg meer vinden, het is eigen aan het leven met dementie. Ballingschap en dementie 
hebben ook raakvlakken. Geen thuis meer hebben en identiteitsverlies zijn eigen aan beide20. 
De chaos voor de schepping, de doortocht door de woestijn, de Babylonische ballingschap, 
drukken allen de verwarring, de vervreemding, het verlies van identiteit en de unheimlichkeit 
van dementie uit. 

Het zijn beelden die stilstaan bij de ernst van het lijden van dementie. Ze geven de 
uitdaging aan om stil te staan in het zinloze. Pas dan kan er aan zingeving gedaan worden. Ze 
zijn een poging om het verhaal van mensen die hun identiteit verliezen, op te nemen in het 
verhaal van God met mensen. Een volle of rijke theologie (in tegenstelling tot een light 
theologie) moet in staat zijn om het bestaan van mensen met een gedesintegreerde identiteit 
op te nemen. Vaak kan de theologie moeilijk weg met mensen met beperkingen. Ze legt sterk 
de nadruk in haar denken op de persoon van de mens en zijn of haar relationele bekwaamheid. 
Maar wat dan met mensen die hun persoon verliezen en geen relationele bekwaamheid meer 
hebben?  
 
DE BEWEGING NAAR DE TOEKOMST: GODS WERK AAN ZIJN RIJK 
 
De bovenstaande beelden zeggen tevens dat er een ‘en toch’ is. Er is een vervolg op Stille 
Zaterdag, op de chaos voor de schepping, op de doortocht door de woestijn en op de 
ballingschap.  Het vervolg heeft altijd te maken met een keuze van God tot handelen. God is 
dus te vinden in het vervolg, maar dat vervolg komt niet uit de lucht gevallen. God is reeds 

                                                
19 D. EVERETT, Forget Me Not. The Spiritual Care of People with Alzheimer’s, Alberta Canada: Inkwell Press, 
1996, p. 48.  
20 D. EVERETT, Forget Me Not, p. 49: “Like the person with dementia, the Jewish exiles were in an unknown 
land, surrounded by people alien to them, powerless, frightened, frustrated, angry and depressed .. People with 
dementia have their own exile experience: the slow loss of independence, home and identity.”  
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transformerend aan het handelen op Stille Zaterdag zelf (het beeld van afwezige 
aanwezigheid). Hij kan worden gevonden in de chaos, de uittocht en ballingschap. Deze 
beelden zijn gebouwd op het geloof dat God in elk aspect van het menselijke bestaan 
gevonden kan worden, ook in dementie. God is al bezig transformerend te handelen in het 
‘zinloze’. Gods betrokkenheid op mensen is met meer te ervaren dan met de ratio. God is te 
kennen met meer dan het intellect. De kerkgemeenschap moet haar perceptie veranderen dat 
spiritualiteit een voornamelijk intellectuele realiteit is. Dementerende ouderen wiens ratio 
diepgaand is aangetast, kunnen nog steeds geraakt worden door Gods mysterie.  

In de beweging naar de toekomst verdient het herinneringsmodel een herwaardering. Het 
krijgt zijn volle rijkdom met in ons achterhoofd de metafoor van Stille Zaterdag21. Gods 
vermogen tot herinneren en weten is groter dan het onze. Een moeder kan vergeten wie haar 
dochter is, maar de dochter vergeet niet wie haar moeder is. God vergeet niemand en niets. 
Wij kunnen proberen beeld van God te zijn door in de zorgverlening de persoon van mensen 
met dementie levend te houden. Dat is ook een stuk profetisch handelen dat van ieder van ons 
gevraagd wordt: het blijven noemen en bevestigen van de identiteit van iemand wiens 
identiteit desintegreert.  
 
 Mijn moeder is mijn naam vergeten.  
 Mijn kind weet nog niet hoe ik heet.  
 Hoe moet ik mij geborgen weten? 
 Noem mij, bevestig mijn bestaan, 
 Laat mijn naam zijn als een keten.  
 Noem mij, noem mij, spreek mij aan,  
 O, noem mij bij mijn diepste naam.  
 Voor wie ik liefheb, wil ik heten. 
    (Neeltje Maria Min) 
 
BESLUIT 
 
Zorgen voor mensen met dementie stelt ongetwijfeld vele eisen aan mantelzorgers en 
professionele zorgverleners. In christelijke woon- en zorgcentra kan een hedendaagse 
vertaling van de oorspronkelijke christelijke inspiratie van de stichters mee gebaseerd zijn op 
de zorg voor mensen met dementie. Aan de ene kant behelst deze hedendaagse vertaling het 
uitbouwen van een gespecialiseerde, goede, kwaliteitsvolle zorg22. Aan de andere kant is een 
hedendaagse vertaling gebaseerd op een christelijke spiritualiteit die de cultuur van het woon- 
en zorgcentrum voedt. Deze spiritualiteit kan in relatie tot dementerende bewoners 
uitdrukkelijk gericht zijn op het levend houden van hun identiteit en persoonlijkheid in 
navolging van de God van Jezus Christus die geen mens vergeet. ‘En toch’ blijven zeggen in 
de zorg voor mensen met dementie is een verwoording van de christelijke hoop op een God 
die ons opnieuw heel zal maken.  
      

ANNE VANDENHOECK - LEUVEN 
                                                
21 Suzanne MCDONALD, Memory’s Tomb (n. 16), p.2. 
22 D. LOOTENS, Wonen in een herberg. Een bijbels-christelijke kijk op ouderenzorg, in Pastorale Perspectieven 
141 (2008/4) p. 28: “Een bijbels-christelijke visie op ouderenzorg is tweeledig. Zij wordt gekenmerkt door 
nuchterheid, door het onder ogen zien van de fragiliteit, de eindigheid en de zorgafhankelijkheid van de oudere. 
Er wordt vanuit die visie gestreefd naar professionele zorg. Tegelijk wordt zij gekenmerkt door een visioen. Niet 
door het visioen van eeuwige gezondheid, maar door het visioen van spirituele verdieping en raken aan het 
geheim. Het is een geheim waarin men thuis mag komen, maar dat in dit leven nooit volledig in kaart kan 
worden gebracht.”  
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Abstract. Pastoral care for people suffering from dementia is challenging. Often means of 
communication are difficult or non existing. How to inspire the care for people with dementia 
and the carers from a theological perspective? We use Gerkin’s narrative hermeneutical 
method to reflect upon the pastoral praxis. In a first move, we look to the past: are there 
images and metaphors that touch the world of people with dementia? We use the metaphor of 
Holy or Silent Saturday to reflect upon dementia. In a second move we look to the future: the 
remembrance model shows that God will not forget any human being, although they may 
forget themselves. Chaplains and carers for people with dementia can be inspired by this 
divine act. They are called to keep the identity of people suffering from dementia alive. 


