
DEEL 3 OVER DE PRAKTIJK VAN PASTORALE ZORG BIJ 

DEMENTERENDE BEWONERS 

 
 

Miel, een man van 84 jaar, woont op een gesloten afdeling voor dementerende ouderen. Om de 

haverklap stelt hij de vraag: ‘Mevrouw, mijnheer, wat moet ik nu doen?’ Het is een herkenbare 

vraag die bewoners met dementie stellen vanuit onzekerheid. Ze weten niet goed of niet meer 

wat te doen. Het is niet evident voor zorgverleners en pastores om in het hoofd van die bewoners 

te kruipen en te weten wat er bedoeld of gevoeld wordt. Ook zij kunnen zich op hun beurt de 

vraag stellen ‘wat moet ik nu doen?’ of ‘wat kan ik nu doen?’ Pastores worden uitgedaagd om 

hun pastorale zorg af te stemmen op dementerende bewoners. Een aantal pastores ziet liturgie in 

deze context nog wel zitten, mits gebruik van aangepaste symboliek, herkenbaar taalgebruik, 

bekende liederen en heel wat creativiteit. Een pastoraal gesprek lijkt vaak niet meer haalbaar. 

Pastores definiëren hun pastorale zorg voor dementerende bewoners dan voornamelijk als 

aanwezig zijn. Ook aanraking, zoals de hand van de bewoner vasthouden, wordt belangrijk 

geacht. En met liturgie en aanwezigheid houdt het vaak op, alsof er geen andere mogelijkheden 

zouden zijn. Tot voor enkele jaren zag de pastorale zorg in het woon- en zorgcentrum Betlehem 

er ook zo uit. Maar de keuze die het beleid van het huis maakte voor de zorgvisie, zette de 

pastores ertoe aan het pastorale aanbod voor dementerende bewoners grondig te herdenken. 

Vanuit de zorgvisie werden de pastores ingeschakeld in het aanbod van de animatie. Dat leidde 

noodzakelijkerwijze tot het ontwikkelen van groepsactiviteiten.  

Een eerste belangrijk criterium voor het ontwikkelen van activiteiten is de fase waarin de 

dementerende bewoner zich bevindt. De mogelijkheden van bewoners met beginnende of matige 

dementie liggen anders dan die van bewoners met ernstige dementie. Bij opname van bewoners 

met dementie maakt men in het woon- en zorgcentrum Betlehem geen indeling volgens het 

stadium van dementie. Op een afdeling met dementerende ouderen kan men dus alle stadia van 

dementie aantreffen. De ervaring leert dat men vaak dezelfde activiteiten kan aanbieden aan 

bewoners met beginnende dementie en met matige dementie. De bewoners met ernstige 

dementie vragen een andere benadering. Een tweede fundamenteel criterium bij het ontwikkelen 

van de activiteiten is dat het nieuwe aanbod de hele mens en in het bijzonder zijn spirituele 

dimensie moet aanspreken. Hieronder wordt het pastorale aanbod in het woon- en zorgcentrum 

Betlehem beschreven, eerst voor bewoners met beginnende of matige dementie, daarna voor 

bewoners met ernstige dementie.  

 

 

1 Pastoraal aanbod voor bewoners met beginnende of matige dementie 

 

 

Het nieuwe pastorale aanbod voor bewoners met beginnende of matige dementie zou de hele 

mens – dus ook zijn spirituele dimensie – moeten aanspreken. Het levensverhaal van de bewoner 

is daarbij een belangrijk gegeven. Wie ouder wordt, overziet zijn leven en rondt het af. Een 

levensbalans opmaken is ook een spirituele taak. Een oudere poogt om de zin van zijn leven te 

beleven en om terugkijkend een rode draad te ontdekken of zin te geven aan de verschillende 

levensfasen. Voor bewoners zonder dementie is het eenvoudiger om een levensbalans op te 

maken. Pastorale zorg in het woon- en zorgcentrum schenkt hier aandacht aan in individuele 



gesprekken of praatcafés waarbij thema’s als terugblikken op de verschillende periodes van het 

leven, spiritualiteit van het ouder worden, waarden, geloof en hoop naar voren komen. Er wordt 

samen gezocht naar een rode draad in het leven en naar de rol van spiritualiteit en geloof daarin. 

Voor ouderen is het levensverhaal vertellen een belangrijk instrument om te komen tot een 

zinvol geheel. Feiten, ervaringen en levensfasen vertellen ze graag en veel aan bezoekers en 

zorgverleners. Soms weten zorgverleners al wat ze te horen zullen krijgen voor ze de kamer van 

de bewoner binnengaan. Misschien is een oudere in die laatste levensfase wel te vergelijken met 

een kok die van verschillende ingrediënten een glad deeg moet maken. Net zoals een mixer wel 

honderden keren door het deeg moet gaan, vertellen ouderen honderden keren hun levensverhaal 

zodat het een homogeen en betekenisvol geheel wordt.  

Het opmaken van een levensbalans is voor bewoners met dementie echter een veel 

moeilijker taak. Het ontbreekt hen aan het nodige geheugen en oriëntatie in tijd en ruimte om een 

zinvol afgerond geheel van hun leven te maken. Bovendien krijgt de bewoner in het stadium van 

de beginnende dementie vaak nog af te rekenen met het zware besef dementerend te zijn en 

zichzelf langzaam te verliezen. Angst en rouwen krijgen dan voorrang op het afronden van het 

levensverhaal. Om dementerende bewoners toch de kans te geven om een deel van hun 

levensverhaal te kunnen vertellen, maken de pastores in het woon- en zorgcentrum gebruik van 

de reminiscentietechniek
i
. Ze gebruiken reminiscentie vooral in de context van groepsspelen. 

Wat de bewoner zich herinnert, kan later ook nog in een individueel contact opnieuw opgenomen 

worden. In en door een reminiscentiespel probeert de pastor de bewoner de ruimte te geven om 

een deel van het levensverhaal en van de eigen spiritualiteit te uiten en opnieuw voor de geest te 

halen. De pastores vinden het belangrijk om ook bij bewoners met dementie de rode draad en de 

spiritualiteit in hun leven te (helpen) ontdekken. Wanneer ze waarden op het spoor komen 

waarvan de bewoners leven, wanneer ze hun spiritualiteit en levensverhaal ontdekken, geeft dat 

de mogelijkheid een omgeving te scheppen die voor de bewoners herkenbaar is en waarin zij 

zich veilig voelen. Het draagt ertoe bij dat zij in vrede kunnen leven, in tegenstelling tot de 

onrust en onvrede die zij vaak ervaren.  

Naast reminiscentiespelen gebruiken de pastores nog andere creatieve werkvormen om 

dementerende bewoners te bereiken. Voorlezen, werken met zoutdeeg of creatief schilderen zijn 

daar voorbeelden van. In de stadia van de beginnende en van de matige dementie blijft 

individueel contact belangrijk. Ook liturgie is een belangrijke ruimte waarin de bewoner met 

dementie een stuk spiritualiteit en levensverhaal opnieuw kan beleven. 

 

 

1.1 Groepsactiviteiten 

 

Het is eigen aan ouderen dat ze graag en vaak vertellen over ‘de tijd van toen’ en herinneringen 

ophalen. Met reminiscentieactiviteiten kunnen zij aan de hand van vragen en voorwerpen 

stilstaan bij die herinneringen aan vroeger. Praten over vroeger kan de bewoner helpen de 

levensbalans op te maken. In het licht van de herinnering wordt het soms duidelijk welke 

betekenis iemand aan het leven gegeven heeft. Herinneringen zullen aantonen welke momenten 

in het leven mooi waren, welke pijnlijk, welke waarden de bewoner naleefde en welke zin het 

leven heeft gehad. Een levensbalans maken en zin zoeken of beleven, is verbonden met de 

identiteit van een mens. Wie ben ik geweest? Wie ben ik nu? Afhankelijk van de antwoorden die 

je vindt, kun je komen tot een al dan niet zinvolle afronding van je leven. Zorgverleners hopen 

dat mensen op een rustige, vredige en dankbare manier kunnen sterven. Dat is niet steeds 



mogelijk. Met reminiscentiespelen die het levensverhaal en de geloofsbeleving pogen op te 

roepen, willen pastores aan bewoners met dementie ruimte geven om iets van het terugkijken en 

afronden te beleven. De opgeroepen zinbeleving wordt door pastores in de context van 

groepsspelen bevestigd en ondersteund indien ze positief is. Er wordt eveneens ondersteuning en 

ruimte geboden als ouderen geen zin kunnen vinden in de opgeroepen herinneringen of als pijn 

en verdriet naar boven komen. Pastores maken bovendien gebruik van de mogelijkheid die gebed 

en rituelen bieden om wat af en onaf is in Gods handen te leggen. Een groepsactiviteit kan 

hiermee afgerond worden.  

Omdat de pastores van Betlehem zochten naar groepsactiviteiten, leek het zinvol 

activiteiten te ontwikkelen waarin dat levensverhaal uitgebreid aan bod kon komen. Dankzij de 

reminiscentiespelen kunnen de bewoners zich opnieuw een beeld vormen van wie ze waren, wat 

hen dreef of nog drijft, welke plaats spiritualiteit en geloof in hun leven had of nog heeft. 

Bovendien krijgen de bewoners het gevoel hun levenswijsheid over te dragen aan de jongere 

pastores die het spel begeleiden en zo wordt hun eigenwaarde versterkt. De levensverhalen geven 

pastores een beeld van de wereld waarin de bewoner opgroeide, werkte en leefde en die hem 

vormde tot wie hij nu is. Ze kunnen hierdoor soms beter het gedrag en de beleving van de 

bewoner begrijpen.  

Naast reminiscentiespelen die gericht zijn op het levensverhaal werden eveneens spelen 

ontwikkeld die gericht zijn op ‘het grote verhaal’. Het grote verhaal verwijst naar de Schrift, de 

christelijke traditie en de kerkbeleving. Pastores vinden het waardevol dat de bewoners 

vertrouwde verhalen horen en er kracht kunnen uit putten. De reminiscentiespelen gericht op 

geloofs- en kerkbeleving geven een beeld van de kerkbetrokkenheid van de bewoner. Welke 

goede of minder goede ervaringen heeft hij met Kerk? Wat spreekt hem al dan niet aan in een 

kerkgemeenschap? Hoe heeft de bewoner de overgang van de Kerk in het midden naar de rand 

van de samenleving ervaren? De mate waarin de bewoner tijdens het spel een verbinding kan 

leggen met zijn eigen leven hangt af van zijn inbreng en van de deskundigheid en creativiteit van 

de pastor. 

De spelkeuze hangt af van het publiek. De pastor bepaalt zijn keuze op basis van de 

mondigheid, activiteit of passiviteit van de bewoners met dementie. Ook voor de bewoners is 

niet elke dag hetzelfde. Zo kan hetzelfde spel soms mislukken en een andere keer kan het een 

groot succes zijn. Hieronder volgt een overzicht van de groepsactiviteiten. We geven eerst een 

beschrijving van de spelen. Bij elk spel zoemen we in op de praktijk. Hoe reageren bewoners op 

het spel? We zitten op de eerste rij als de pastor het spel speelt met een aantal bewoners en horen 

enkele betekenisvolle reacties. Nadien volgt een beschrijving van het spel en vindt de lezer een 

foto van het materiaal dat nodig is om het spel te spelen.  

 

1.1.1 Reminiscentiespelen gericht op het levensverhaal 

 

Reminiscentiespelen gericht op het levensverhaal geven bewoners de mogelijkheid om over het 

dagelijkse leven van toen (en nu) te vertellen. De spelen roepen herinneringen op aan gewoonten, 

waarden, belevenissen, ervaringen, maar ook aan geloof en religie. Momenteel maken de 

pastores gebruik van vier ontwikkelde reminiscentiespelen rond het levensverhaal: het 

huisjesspel, het pakjesspel, het dorpspel en het levensloopspel.  

 

a. Het huisjesspel  

 



De pastor en enkele dementerende bewoners spelen het huisjesspel. Elvire vertelt dat ze haar 

huis mist. Ze heeft er moeite mee dat ze niet meer zelf kan koken en kan beslissen wanneer ze 

dingen doet. Ze leeft nu op een gesloten afdeling en voelt zich gevangen. Jeanne antwoordt op de 

vraag ‘wat is voor jou zondagseten’ met een verhaal over de tijd dat er met de kermis rijstpap 

werd gegeten. De andere bewoners pikken daar gretig op in. Sindsdien is met het 

keukenpersoneel afgesproken dat op Leuven kermis en Herent kermis rijstpap als dessert 

gegeven wordt. Is hier aandacht aan schenken en ervoor zorgen dat de gewoontes in huis 

aangepast worden een taak voor de pastores? De tegenvraag kan gesteld worden: is het niet de 

taak van elke zorgverlener – dus ook van de pastor – om hier aandacht aan te schenken? Het 

hoort bij ieders taak om het de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken en hen een 

thuisgevoel te geven.  

Jef getuigt na de vraag ‘bid je ’s avonds’ dat hij vroeger niet veel gebeden heeft. Nu hij ouder 

wordt, bidt hij wel regelmatig. In een later individueel contact met de pastor wordt dat opnieuw 

aangehaald. Jef vertelt dat hij nu regelmatiger bidt met het oog op zijn sterven. In zijn beleving 

heeft hij God verwaarloosd tijdens zijn leven en nu wil hij, met het oog op het hiernamaals en de 

ontmoeting met God, die relatie herstellen. Op het einde van het gesprek bidden Jef en de pastor 

samen waarbij de pastor het verhaal van de verloren zoon gebruikt. Jef heeft nog een half jaar 

geleefd en is nadien rustig overleden. 

 

Huisjesspel 

 

Doel 

De bewoner de kans geven om over het leven van vroeger te praten. De pastor krijgt zo meer 

zicht op hoe het leven van de bewoner was. Het spel is zo opgezet dat verschillende aspecten van 

het leven thuis aan bod kunnen komen: de huiselijke sfeer, de gezinssamenstelling, de 

activiteiten, de plaats van gebed en religie… 

 

Materiaal 

Spelbord, dobbelsteen, lijst met vragen. 

 

Spelregels 

Het spelbord heeft de vorm van een huis dat verdeeld is in zes ruimten: woonkamer, slaapkamer, 

badkamer, keuken, zolder en tuin. Elke leefruimte heeft een eigen nummer. De bewoner gooit 

met de dobbelsteen en volgens het aantal gegooide ogen krijgt hij een vraag over een bepaalde 

leefruimte. 2 gooien betekent een vraag over de woonkamer die op het bord het nummer 2 heeft.  

 

Vragen 

De pastor heeft een lijst met een aantal mogelijke vragen per leefruimte in het huis.  

 

1. Tuin 

Had je vroeger een tuin? Konden je kinderen goed spelen in de tuin? Welke groenten stonden in 

je tuin? Aten jullie wel eens buiten in de tuin? Had je een schuurtje/tuinhuis? Had je dieren in je 

tuin? Hou je van tuinieren? Had je fruitbomen? 

 

2. Woonkamer 



Werd je woonkamer veel gebruikt? Kreeg je vaak bezoek? Las je vroeger de krant? Luisterde je 

naar de radio? Keek je graag tv? Hoe verwarmde je vroeger de woonkamer? Stond er een 

Mariabeeld of een ander religieus beeld? Hing er een kruisje? Had je vroeger bloemen in de 

woonkamer staan? Hoe was het om je eerste tv te kopen?  

 

3. Slaapkamer  

Ken je een middel tegen slapeloosheid? Las je de kinderen een verhaaltje voor, voor het 

slapengaan? Kreeg je wel eens ontbijt op bed? Hoe waste je vroeger de lakens? Heb je de 

gewoonte te bidden voor je gaat slapen? Had je als kind een eigen slaapkamer? Had je vroeger 

een zelfgemaakte sprei? Hing er een kruis in je slaapkamer? Nam je in de winter een 

warmwaterkruik in bed? Gaf je een kruisje aan je kinderen voor ze gingen slapen? Hing er een 

wijwatervat in je slaapkamer? 

 

4. Badkamer  

Had je vroeger ook wc-papier? Hoe zag je badkamer eruit? Had je als kind ook een badkamer? 

Had je vroeger een wasmachine? Gebruikte je wel eens make-up? Welk merk van zeep gebruikte 

je het liefst? Gebruikte je wel eens parfum? Had je een vaste baddag?  

 

5. Keuken  

Wie deed thuis de afwas? Wat is je lievelingseten? Kon je man/vrouw koken? Vond je het 

belangrijk om met je gezin te eten? Mocht er gepraat worden aan tafel? Bakte je wel eens taart? 

Bad je voor het eten? Kookte je graag? Wat is voor jou een echt zondagsmenu? Welk eten lust je 

niet?  

 

6. Zolder  

Heb je nog foto’s van thuis? Had je vroeger een zolder? Heb je speelgoed van je kinderen 

bewaard? Heb je je trouwkleed bewaard? Wat bewaarde je op zolder? Gooide je makkelijk oude 

spullen weg? Ben je wel eens op een hooizolder geweest? Speelden je kinderen graag op de 

zolder? 

 

 

b. Het pakjesspel 

 

In het pakjesspel staan voorwerpen uit de tijd van toen centraal. Een van de voorwerpen bij het 

pakjesspel is een klein kruisje dat vroeger in de handen van een stervende gegeven werd. Algauw 

gaat het gesprek met de bewoners over sterven. Het sterven van familieleden komt aan bod, maar 

ook hoe ze aankijken tegen de eigen dood. Felix zegt dat het na de dood gedaan is. Hij gelooft 

niet in verder leven. Amelie spreekt dat tegen: ‘O, ik geloof dat wel hoor. Ja, ik geloof vast dat er 

hierna nog iets is. We hebben dat altijd zo geloofd en nu kunnen we niet anders dan dat te 

geloven. Hoe dat zal zijn, weten we niet hé manneke. Maar ik geloof wel dat we verder leven en 

we zouden nog wel eens kunnen verschieten. We zullen dan pas zien hoe verkeerd we hier bezig 

zijn. We zullen dan misschien nog moeten zeggen: “Waar hebben wij ons hier toch allemaal mee 

beziggehouden?” Het zal er gans anders zijn. Maar ik denk dat we dan vele dingen helemaal 

gaan verstaan, die we nu niet verstaan.’ 

 

Pakjesspel  



 

Doel 

Werken met voorwerpen die herinneringen bij bewoners oproepen aan het dagelijks leven en het 

geloofsleven van toen. De pastor krijgt op die manier meer zicht op het levensverhaal van de 

bewoners.  

 

Materiaal 

Doos met verpakte voorwerpen. De voorwerpen komen uit het dagelijkse leven en de 

geloofswereld van de bewoners vroeger.  

Enkele voorbeelden uit het dagelijkse leven van toen: een oud wafelijzer, een oud strijkijzer, een 

aardappelstamper, een klokhuisverwijderaar, een koffiemolen, een oude rasp, een oude 

messenslijper, een oude blikopener, een antiek oorapparaat, een bel en een oud geldstuk. 

Enkele religieuze voorwerpen uit de tijd van toen: een muziekdoos met Mariabeeld die ‘Te 

Lourdes op de bergen’ speelt, een wijwatervat, een missaal, een scapulier, een paternoster, een 

beeldje van Noach, een noveenkaars, een gebedskrans van de H. Geest, een beeld van het H. 

Hart van Jezus, een gebedskaart van Maria, een gebedenboekje van de H. Antonius, een 

‘stervenskruisje’, een medaille van Onze-Lieve-Vrouw, een foto van een vroegere paus. 

 

Spelregels 

In een doos liggen voorwerpen, ingepakt in krantenpapier. Om de beurt neemt een bewoner een 

pakje en vertelt er iets over. De andere bewoners vullen aan of vertellen hun eigen verhaal.  

 

 

c. Het dorpsspel 

 

Het dorpsspel probeert het leven van vroeger te reconstrueren. De pastor en enkele dementerende 

bejaarden spelen het dorpspel. Joske mag vertellen hoe de pastoor vroeger gekleed liep. ‘In een 

lang donker kleed. Ik zag dat graag’, zei ze. Spontaan sluit Irma hierbij aan en vertelt dat ook 

haar pastoor een lang kleed droeg en hoe jammer het is dat die gewoonte niet meer bestaat. ‘Nu 

herken je de pastoor niet meer als je hem op straat tegenkomt. Alles kan nu, vroeger was er meer 

duidelijkheid.’ Maria antwoordt op de vraag ‘Wat deden jullie in beken?’ dat zij niets deed. 

Spelen in de beken was iets voor jongens en zij had geen tijd om te spelen. Ze moest thuis al als 

kind werken. Ze had een stiefmoeder, haar moeder heeft ze nooit gekend. De stiefmoeder had 

twee zonen die wel mochten spelen. Maria was de stiefdochter, niet aanvaard, niet bemind. 

Assepoester, zo leek het wel. Later heeft de pastor dat opnieuw aangehaald in een individueel 

contact. Maria heeft haar stiefmoeder na al die jaren vergeven hoe ze met haar omging. Ze 

probeert het positieve ervan te zien. Door al dat harde werken had ze de nodige ‘koppigheid’ 

verworven om in de grote wereld haar vrouwtje te staan. Buitenhuis werken – aanvankelijk 

mocht ze geen cent van wat ze verdiende behouden – heeft haar geleerd met mensen om te gaan 

en ten dienste te staan. Het gevoel niet bemind te zijn, ebde weg toen ze haar man leerde kennen 

en een dochter kreeg die ze de naam van haar biologische moeder heeft gegeven.  

 

Dorpsspel 

 

Doel 



De bewoner de kans geven om over het leven van vroeger te praten. De pastor krijgt op die 

manier een beter idee van het leven van de bewoner. Het spel nodigt uit om verschillende 

aspecten in kaart te brengen: de werkplaatsen, de hobby’s, de studies, de ontmoetingsplaatsen, de 

plaats van gebed en religie ... 

 

Materiaal 

Spelbord, dobbelsteen, lijst met vragen. 

 

Spelregels 

De regels van het dorpsspel zijn analoog met die van het huisjesspel, maar hier is het spelbord 

een afbeelding van een dorp. Dat dorp is in zes segmenten verdeeld: beroepen, kerk, recht en 

ontspanningsleven, voeding, school en werk, ‘boerenbuiten’. Elk segment heeft een nummer. De 

bewoner gooit met een dobbelsteen en volgens het aantal gegooide ogen krijgt hij een vraag over 

het segment dat dit nummer draagt. 

 

Vragen 

De pastor heeft een lijst met een aantal mogelijke vragen per segment van het dorp.  

 

1. Beroepen 

Heb je vaak in een ziekenhuis verbleven? Was er een ziekenhuis in je buurt? Hoe ging je om met 

de arts, wanneer je die op straat tegenkwam? Hoe ging je om met de pastoor? Waren er vroeger 

ook verpleegsters aan huis? Waren er dierenartsen? Waren er haarkappers zoals nu? Droeg men 

pruiken? Werden er geuren gebruikt (deodorant, parfum, eau de cologne)? Waren er 

kledingzaken zoals nu? Kon je zelf je kleren maken? Herstelde je zelf je schoenen?  

 

2. Kerk 

Ging je vaak naar de kerk? Als je in een kerk komt, brand je dan een kaarsje? Heb je de tijd nog 

gekend dat de priester met de rug naar het volk stond? Ken je nog de Latijnse gezangen? Waren 

er veel zusters in je dorp? Deed je mooie kleren aan om naar de mis te gaan? Bid je tot heiligen? 

Heb je het nog meegemaakt dat de priester een ziekenzalving ging doen? Hoe was dat? Hoe 

bracht de priester in je kindertijd de communie bij zieken? Wanneer ging de processie rond? 

Kwam je wel eens in de pastorie? Herinner je je nog je eerste communie (mis, feest, kledij…)? 

Herinner je je nog je plechtige communie/vormsel? Gebeurde dat op dezelfde dag? Heb je een 

missaal? Kwam de pastoor bij jou thuis? 

 

3. Recht en ontspanning  

Heb je ooit te maken gehad met de politie? Heb je ooit iemand in een gevangenis bezocht? Ging 

je graag naar het café? Kon men in het café biljarten, vogelpik spelen, sjoelbakken…? Welke 

bieren had men daar? Was er muziek in het café? Kwamen er vrouwen op café? Waar ging je 

dansen? Welk soort dans deed je het liefst? Heb je ooit een toneel gezien of erin meegespeeld? 

Deed je aan sport? 

 

4. Voeding 

Hoe bracht de bakker vroeger zijn brood rond? Welke soorten brood kende men vroeger? Bakte 

je zelf ook brood? Was er een verschil tussen het ontbijt op zondag en in de week? Waren er 

vroeger grootwarenhuizen? Welk soort brood kocht je? Werd er vroeger een kruis gemaakt over 



het brood? Werd er brood gewijd (St.-Hubertus)? At men op zondag feestelijker maaltijden dan 

tijdens de weekdagen? 

 

5. School en werk 

Hoeveel leerjaren waren er in je school? Ging je met de fiets naar school? Welk vak deed je het 

liefst? Welk vak deed je niet graag op school? Kreeg je les van zusters/paters? Moest je naar de 

mis voor de school? Hadden jullie een jaarlijkse biechtviering? Welke spelletjes deden jullie 

tijdens de speeltijd? Werkte je in een fabriek? Was er een fabriek in je dorp? Bracht je zelf de 

kinderen naar school? Ging je altijd recht naar huis? Kregen jullie veel huiswerk? 

6. ‘Boerenbuiten’ 

Waren er boeren in je dorp? Hielp je tijdens je kinderjaren bij boeren? Heb je nog gespeeld in de 

velden? Wat deden jullie in beken (visjes vangen, kikkerdril, zwemmen…)? Speelden jullie op 

het dorpsplein? Wat was er vroeger te koop op de markt? Was er ook een beestenmarkt? 

Wanneer was het kermis? Wat was er allemaal te doen op de kermis? Wat werd er gegeten met 

de kermis? Werd er sport gedaan op het plein (voetbal, kaatsen,…)? Vierden jullie carnaval? 

 

 

d. Het levensloopspel 

 

Na het spelen van het levensloopspel weet de pastor dat Julia een boerderij had, maar niet graag 

in de tuin werkte. Tijdens het spel komt naar voren dat Julia moeite heeft met zaken weg te doen. 

Ze houdt graag alles bij. Ze zegt dat ze gelovig is en elke avond bidt voor het slapengaan. 

Wekelijks gaat ze ook naar de zondagsviering. Julia was actief in de parochie. Ze was lid van 

verschillende verenigingen en van het parochiekoor. Daar mocht ze soms zelfs solo zingen. Later 

vroeg de pastor Julia om tijdens de kerstviering een lied te zingen. Ze kreeg tranen in de ogen en 

heeft met enige fierheid ‘De herderkens lagen bij nachte’ solo gezongen.  

 

Levensloopspel 

 

Doel 

De bewoner de kans geven om over zijn hele leven te praten. De pastor krijgt op die manier meer 

zicht op de levensloop van de bewoner. Het spel nodigt uit om verschillende aspecten in kaart te 

brengen: de school- en werktijd, de hobby’s, het familiale leven, de ruimte voor gebed en religie 

en de verschillende levensstadia. 

 

Materiaal 

Spelbord, pionnen, dobbelsteen, lijst met vragen. 

 

Spelregels  

Dit is een eenvoudig spelbord met een cirkelvormig parcours. De cirkel is in verschillende vakjes 

verdeeld. Elk vakje heeft een kleur. Er zijn vier kleuren. Wanneer je als speler op een vakje 

komt, krijg je een vraag die verbonden is met de kleur. Geel is bijvoorbeeld een vraag over de 

kindertijd, groen over vrije tijd en hobby’s, blauw over werk en kerk en rood een vraag over de 

familie. Op dit spelbord is geen begin- of eindpunt. Men kan dus blijven doorspelen na de eerste 

ronde.  

 



Vragen 

De pastor heeft een lijst met een aantal mogelijke vragen voor de verschillende levensstadia.  

Geel: kindertijd en nu 

Waar ging je naar school? Wat herinner je je nog van je kindertijd? Ken je nog gedichtjes uit je 

schooltijd? Welke spelletjes speelde je met vrienden? Welk vak deed je (niet) graag? Wie waren 

je vrienden toen? Wat at je tijdens de vasten? Had je een strenge juf/meester? Had je veel 

speelgoed? 

Hoe kijk je nu aan tegen je ouder zijn? Woon je hier graag? Verveel je je soms? Als je nog één 

ding mocht doen, wat zou dat zijn? Waar heb je angst voor? Als de directeur je zei: je mag één 

ding hier aan dit huis veranderen - wat zou het zijn?  

Groen: vrije tijd en hobby’s 

Ging je graag dansen? Kijk je graag naar een film? Welke hobby’s had je thuis? Reisde je veel? 

Deed je daguitstapjes? Heb je veel gebreid? Bakte je graag iets? Wat is voor jou zondags eten? 

Ging je naar het toneel? Was je bij een vereniging? Werkte je in de tuin? Had je huisdieren? 

Waren er dieren in de tuin? Las je graag? 

Blauw: werk en kerk 

Hoeveel uren per week moesten jullie werken? Waar werkte je? Hoelang heb je gewerkt? Welk 

werk deed je echtgenoot, je kinderen? Moest je werken op feestdagen? Ging je regelmatig naar 

de kerk? Ging je ook naar lof, vespers en andere? Kun je je nog iets herinneren van je plechtige 

communie/vormsel? Welke pausen heb je gekend? Ben je ooit misdienaar geweest? Bid je vaak 

tot heiligen? Welke? Hoe vierde men Aswoensdag? 

Rood: familie 

Ging je vroeger soms weg met je gezin? Hoe heb je je man/vrouw leren kennen? Hoe reageerden 

je ouders? Wat herinner je je van je huwelijksdag? Hoeveel kinderen heb je? Hoeveel 

kleinkinderen heb je? Had je broers of zussen? Wat is je fijnste herinnering aan je vader, je 

moeder? Heb je je grootouders nog gekend? Wat is je fijnste herinnering aan je kindertijd met 

broers/zussen? Zijn je kinderen gedoopt? Vind je dat belangrijk? Hadden jullie veel 

familiefeesten?  

 

 

 

1.1.2 Reminiscentiespelen gericht op de geloofs- en kerkbeleving 

 

Bij het herdenken van het pastorale aanbod ontwikkelden de pastores ook reminiscentiespelen 

die zich specifiek richten op de geloofs- en kerkbeleving van bewoners met beginnende of 

matige dementie. Het gaat om religieus dobbelen, het gewijde-geschiedenisbord, het Mozesbord 

en kerkopolie. 

 

a. Religieus dobbelen 

 



De pastor speelt het religieuze dobbelspel met enkele bewoners. Een van de bewoners gooit 

blauw en krijgt een blauwe kaart met de vraag ‘Waarvoor wordt de heilige Antonius 

aangeroepen?’ Yvonne roept uit: ‘Als je iets verloren bent!’ Ze vertelt hoe ook zij vroeger 

Antonius aanriep. Dan liep ze voorbij zijn beeld en zei: ‘Antonius, beste vriend, zorg dat ik mijn 

sleutels vind.’ En dan vond ze die wel weer terug. Als het wat lang duurde vooraleer ze iets 

terugvond of Antonius luisterde niet, draaide ze zijn beeld om tot hij luisterde! Ook nu bidt ze 

nog tot hem als ze iets kwijt is en dat helpt. Ze heeft het zo geleerd en ze blijft het zo doen. Bij 

de vraag over de H. Hubertus getuigt Yvonne hoe haar agressieve hond kalm werd nadat hij een 

stukje van het gewijde brood had gegeten. Hiermee verwijst ze naar de traditie om op het feest 

van St.-Hubertus brood te wijden. De vraag ‘Wat vieren we op 15 augustus’ geeft aanleiding tot 

een kort groepsgesprek over Maria. Alle vrouwen in de groep bidden tot Maria. De mannen 

minder. Op de vraag waarom ze makkelijker tot haar dan tot Onze-Lieve-Heer of God bidden, 

antwoorden ze bijna unaniem dat Maria dichter bij hen staat. Ze was ook maar gewoon mens, net 

zoals zij. Onze-Lieve-Heer niet, die was ook God. Ons-Lieve-Vrouwke die weet daarentegen wat 

het is moeder te zijn. 

 

 

Religieus dobbelen 

 

Doel 

Het spel geeft de dementerende bewoner de kans om te vertellen over zijn geloof en over wat hij 

zich herinnert van de Bijbelse verhalen en de christelijke traditie. Aan de hand van vragen 

worden Bijbelse verhalen opgeroepen en de bewoners kunnen die verbinden met het eigen leven. 

De pastor krijgt door het verhaal van de bewoners zicht op de plaats van religie en kerk in hun 

leven. 

 

Materiaal 

Kleurendobbelsteen, kleurkaartjes met vragen. De dobbelsteen kan men makkelijk zelf maken.  

 

Spelregels 

Voor dit spel heb je een dobbelsteen met kleuren nodig. De bewoner gooit met die dobbelsteen. 

Elke kleur staat voor een categorie van vragen. De bewoner krijgt een vraag die overeenstemt 

met de kleur die geworpen wordt.  

 

Vragen 

De pastor heeft een lijst met mogelijke vragen per kleur. 

 

De gele kleur: vragen over Bijbelse namen 

Hoe heette de reus die David versloeg? Hoe heet de vrouw van Adam? Wie is de huidige paus? 

Ken je namen van pausen? Hoe heette de man die het volk van Israël uit de slavernij van Egypte 

bevrijdde en 40 jaar door de woestijn trok? Hoe heette de nicht van Maria die ook zwanger was 

en door haar werd bezocht? In welke stad is Jezus geboren? Welke apostel verried Jezus voor 30 

zilverstukken? Hoe heten de kinderen van Adam en Eva? Hoe heten de drie wijzen die de 

pasgeboren Jezus kwamen begroeten? Hoe heet de apostel die Jezus twee keer zal verloochenen 

nog voor de haan drie keer kraait? Hoe heet het kind dat in een stal in Betlehem geboren werd? 

 



De roze kleur: doe-vragen 

Wat zegt deze tekening jou? (waarop een tekening van een bekend Bijbelverhaal getoond kan 

worden of een afbeelding van een heilige) Welke zijn de 10 geboden? Zing ‘Te Lourdes op de 

bergen’… 

 

De rode kleur: vragen over het Oude Testament 

Hoeveel geboden kreeg Mozes van God op de berg? Wie zat drie dagen en drie nachten in de 

buik van een grote vis? Alle mensen spraken vroeger één taal, maar er gebeurde iets waardoor 

we nu nog verschillende talen spreken. Weet je wat? De farao droomde over zeven vette en 

zeven magere koeien die uit een gracht kropen. Jozef kon goed dromen uitleggen. Wat was zijn 

uitleg over die droom? Wat is de naam van het paradijs waarin Adam en Eva woonden? 

Welk dier zei tegen Eva dat ze mocht eten van de boom van de kennis van goed en kwaad? Toen 

de Israëlieten door de woestijn trokken, kregen ze honger. God gaf hun te eten. Wat stond op het 

menu? Samson werd verliefd op Delilah. Hij was een zeer sterke man. Delilah werd door de 

vijand omgekocht om het geheim van zijn kracht te ontrafelen. Wat is dat geheim? 

Ken je enkele van de 10 plagen die Egypte troffen? Mozes en het volk waren net uit Egypte 

weggevlucht en de Egyptenaren achtervolgden hen. Op een zeker moment stonden Mozes en het 

volk voor de Rode Zee. Wat gebeurde er toen? 

 

De oranje kleur: algemene vragen over de kerk en de liturgische feesten 

Hoe heet de tafel vooraan in de kerk waarachter de priester staat tijdens een eucharistieviering? 

Welke gebeurtenis vieren we met Pinksteren? Welke zin zeggen we bij het maken van een 

kruisteken? Wat vieren we met Pasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag? 

Nadat de priester heeft gezegd ‘De Heer zal bij u zijn’, wat antwoorden we dan? Stond de 

priester in de ‘Latijnse mis’ met zijn gezicht of met zijn rug naar de mensen? Wat vieren we op 

15 augustus? 

 

De groene kleur: vragen over het Nieuwe Testament 

Welk beroep had Jozef, de vader van Jezus? Jezus zei: ‘Laat de … tot mij komen.’ Jezus werd bij 

zijn geboorte in een kribbe gelegd. Wat is een kribbe? Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en 

…’ Hoeveel apostelen had Jezus? Toen Jezus ongeveer 12 jaar was, waren zijn moeder en vader 

hem op een zeker ogenblik kwijt. Ze zochten hem en na lang zoeken vonden ze hem. Waar? 

Welke dieren waren er nog in de stal van Betlehem? Welk beroep hadden de meeste apostelen? 

Wat aten de leerlingen en Jezus bij zijn laatste avondmaal? Een menigte was samen. Maar er was 

te weinig eten voor iedereen. Jezus vroeg of iemand iets bij zich had om te eten. Een klein 

jongetje kwam naar voor en gaf hem iets. Wat? Hoe heet de engel die aan Maria vertelde dat ze 

zwanger zou worden? Er is een bruiloft in Kana. Jezus en zijn moeder zijn er ook. Maar er is een 

misrekening gebeurd: te weinig wijn! Wat doet Jezus? 

 

De blauwe kleur: vragen over de heiligen 

Als iets een hopeloze zaak lijkt, tot wie bid je dan (H. Rita)? Wie is de heilige van de 

ambachtslieden en arbeiders (Jozef)? Als je gebeten bent door een hond, of je wilt een goede 

jacht, dan bid je tot? Tijdens het jaar is er ook een viering aan hem gewijd en wordt er ook brood 

gezegend (St.-Hubertus). De H. Antonius wordt aangeroepen wanneer men … (iets kwijt is)? In 

vele wagens zie je een afbeelding van die heilige. Hij wordt gezien als de patroonheilige van de 

reizigers. Wie is hij (Christoffel)? De patroonheilige van de post, postbodes en boodschappers, 



wie kan dat zijn (Gabriël)? Welke heilige vieren verliefde koppels op 14 februari (Valentijn)? 

Wat wordt er volgens de traditie gegeten met lichtmis? (Er is geen vrouwke nog zo arm…). Wie 

is de patroonheilige van de slotenmakers? Hij zou ook de sleutels van de hemelpoort bezitten 

(Petrus). Aan wie verscheen de maagd in Lourdes (Bernadette)? Wie gedenken we op 6 

december, de vriend van ieder kind? 

 

 

b. Het gewijde-geschiedenisbord 

 

Enkele dementerende bewoners nemen deel aan het spel met het gewijde-geschiedenisbord. 

Wanneer Melanie op het vakje komt waar David de reus Goliath overwint, vertelt ze spontaan 

het Bijbelverhaal. ‘Je moet niet altijd groot en sterk zijn om het te halen’, zegt ze. Wat later komt 

Jeanne aan het vakje met een afbeelding van de broodvermenigvuldiging. Wanneer de pastor 

haar de prent laat zien, herkent ze die niet meteen. Ook de anderen herkennen de prent niet. De 

pastor vertelt hun dan het verhaal over de vermenigvuldiging van de broden. ‘Schoon verhaal’, 

zegt Jeanne, ‘en het is ook zo dat als iedereen deelt van wat hij heeft, al is het maar een klein 

brokje, een boterham of zo, dat er voor iedereen genoeg is. Maar als iedereen alles oppot, ja dan 

is dat niet goed, hé manneke.’ Zo is dit verhaal even ingeslagen. Het spel wordt verdergezet en 

Warre komt op de afbeelding van Jezus die de Goede Herder is. ‘Dat zijn schaapjes en Jezus is 

de Herder.’ De pastor toont een afbeelding van Jezus als de Goede Herder. Joske zegt: ‘Dat is 

een mooie afbeelding, maar vanwaar komt dat eigenlijk? Hoe komt het dat we dat zo zeggen?’ 

De pastor vertelt in eenvoudige woorden hoe Jezus mensen wil nabij zijn en hen de weg toont. 

Hij loopt met ons mee. ‘Ah, vandaar komt dat. Ja, ’t is wel ne schone man hé?’ zegt Joske. ‘Vind 

je dat?’ ‘Ja, hij staat toch zo vriendelijk hier afgebeeld.’ ‘En stel jij je Hem ook zo voor? Of denk 

je dat Hij er strenger uitzag?’ ‘Hoe Hij er uitzag dat weten we niet, hé. Maar ik stel me Hem niet 

streng voor. Eerder vriendelijk, zoals deze hier’, zegt Joske terwijl ze wijst naar de afbeelding.  

 

 

Gewijde geschiedenisbord 

 

Doel 

Dit spel biedt de kans om verhalen uit de christelijke traditie te vertellen en de vroegere 

religieuze beleving bespreekbaar te maken. Het spel kan ook gespeeld worden met bewoners die 

verder geëvolueerd zijn in hun dementieproces.  

 

Materiaal 

Spelbord, pionnen, dobbelsteen, map met tekeningen (voor de rode vragen) en met vergrote 

afbeeldingen van het bord. 

 

Spelregels 

Het spelbord lijkt op een groot ganzenbord met afbeeldingen uit het boek ‘katholieke 

schoolbijbel’. Voor bewoners staat dit boek beter bekend als ‘de gewijde geschiedenis’. De 

prenten lopen van de tuin van Eden als beginpunt tot de verrijzenis als uitkomst. Elke bewoner 

gooit om de beurt met de dobbelsteen. De pion wordt verplaatst naargelang het aantal gegooide 

ogen. De bewoners krijgen een vraag/opdracht volgens de kleur waarop zij staan. Op het 

spelbord vinden we vier kleuren terug, waaraan een specifieke opdracht verbonden is. 



 

Vragen 

Roze vakje: ga twee stappen vooruit. 

Groen vakje: gooi nog een keer.  

Oranje vakje: ga vijf stappen terug.  

Rood vakje: zing een lied (pastor noemt een religieus lied) of herken je deze tekening? (waarbij 

een afbeelding uit de gewijde geschiedenis kan worden getoond) 

 

 

c. Kerkopolie 

 

Bij het spel kerkopolie trekt Jeanne de kaart ‘Ga naar Lourdes’. Spontaan reageert ze: ‘Oh, dat is 

prachtig! Ik ben er al vijf keer geweest. Bij Onze-Lieve-Vrouwke is het goed.’ Een andere 

bewoner sluit aan: ‘Ja, ik ben er ook al verschillende keren geweest. Maar ge ziet er toch veel 

sukkelaars, hé. Die hebben allemaal vertrouwen in iets dat groter is dan onszelf. Dat is toch waar 

hé?’ Jeanne komt vervolgens op een vakje van de H. Rita terecht en is daar blij mee. ‘Dat is die 

van de hopeloze gevallen. Dan weten we waar naartoe als we zover zijn.’ Later in het spel komt 

ze bij Maria: ‘O, dat is beter. Die heb ik liever dan de H. Rita. Je kan bij haar met alles terecht.’ 

Louis, een diepgelovige man, weet alles van heiligen en oude gebruiken. Het gebed staat centraal 

in zijn leven. Ook het gebruik van de aflaten is hem niet vreemd. Hij weet precies hoeveel 

aflaten men voor een noveen verkrijgt. Fier haalt hij uit zijn broekzak een noveenfolder die hij 

regelmatig bidt. Isidoor, een gewezen directeur, speelt ook mee. Tijdens het spel krijgt hij de 

opdracht naar de paus te gaan. Verschrikt kijkt hij op. Algemene stilte. ‘Je verschiet?’ vraagt de 

pastor. ‘O ja,’ roept hij uit, ‘ik zit te pinken met mijn ogen.’ ‘De paus is dus belangrijk voor jou?’ 

‘Dat zal wel zijn,’ zegt hij, ‘hij is toch immers het hoofd van de Kerk?’ Een van de volgende 

beurten mag Amelie naar de paus. ‘Oei,oei’, zegt ze. ‘Wat ga je hem allemaal zo vertellen?’ 

vraagt de pastor. ‘Niets’, zegt ze vastbesloten. ‘Ik zal eerder naar hem luisteren.’  

 De pastor speelt kerkopolie met een andere groep dementerende bewoners. Iemand komt 

op het vak waar een ‘kerkvraag’ gesteld wordt. Ze luidt: ‘Hoe noemt men de tafel vooraan in de 

kerk, waaraan de priester in de eucharistie voorgaat.’ Na enkele seconden zegt Eufrasie: ‘Een 

altaar.’ Spontaan begint ze te vertellen over de tijd dat men nog de communie op de tong 

ontving. Op de communiebank voor het altaar lag een doekje, waar je de handen moest onder 

houden en waarmee je een soort tafeltje vormde voor het geval dat de hostie uit je mond zou 

vallen. Het korte gesprek verandert wat van toon wanneer Eufrasie ook vertelt hoe moeilijk ze 

het heeft met het feit dat de kerk de laatste jaren zo veranderd is. Het is niet meer zoals vroeger 

en de zaken waar men aan vasthield, lijken verloren. Het spel gaat verder en Simonne komt 

jammerlijk op het vak van de inquisitie. Dat betekent dat ze in dit spel naar het vakje ‘in de ban 

van de Kerk’ moet. Wanneer ze mag kiezen om weer bij de Kerk te horen of eruit te blijven, is 

haar keuze snel gemaakt. ‘De Kerk betekent veel voor mij, hoe zou je zonder kunnen, ik wil er 

natuurlijk bijhoren!’  

 

 

Kerkopolie 

 

Doel 



Kerkopolie geeft de bewoners de kans om te vertellen hoe zij religie en kerk in hun leven ervaren 

hebben. Hoe kijken de bewoners naar de hemel of de hel? Hoe ervaren ze het als ze tijdens het 

spel naar de kardinaal of de paus mogen gaan? Wat betekent een bedevaart of een aflaat voor de 

bewoner? Het spel brengt een heel aantal thema’s aan die de band tussen de bewoner en de 

kerkgemeenschap of de geloofsleer raken. Kerkopolie wordt het best begeleid door een pastor 

die de thema’s, zoals bijvoorbeeld de aflaten, kan duiden in de toenmalige cultuur. Een mogelijk 

alternatief voor het verkrijgen van aflaten is het spelen om geld voor een goed doel of een 

bedevaart.  

 

Materiaal 

Spelbord, dobbelsteen, pionnen, kerkkaarten (geel: pauselijke kleur), aflaatkaarten (paars: 

boetekleur), aflaten. 

 

Spelregels 

Het spelbord is analoog opgebouwd met het gekende monopoliebord. De ‘straten’ bestaan echter 

uit afbeeldingen van gekende bedevaartplaatsen, kardinalen, pausen, heiligen en kerken. Er zijn, 

zoals in het oorspronkelijke monopoliespel, ook kanskaarten en algemeen fondskaarten. In 

kerkopolie noemen we ze aflaatkaarten en kerkkaarten. De aflaatkaarten verwijzen naar 

manieren om aflaten te bekomen. De kerkkaarten bevatten vragen over de kerk. Telkens wanneer 

men voorbij Pinksteren (de start) gaat, krijgt men twee aflaten. Men start dus steeds met twee 

aflaten. 

 

Afbeeldingen op het spelbord 

‘Pinksteren’: het startvakje en de start van de kerkgemeenschap. 

‘Inquisitie’: als een speler op dit vakje komt, wordt hij in de ban van de Kerk geslagen. Hij moet 

naar het vakje ‘Ban van de Kerk’ en moet al zijn aflaten afgeven. Die aflaten worden midden op 

het spelbord gelegd.  

‘Rome’: wie op het vakje ‘Rome’ komt krijgt alle aflaten die in het midden van het spelbord 

liggen. 

‘Ban van de kerk’: wie door de inquisitie in de ban geslagen is, verblijft op dit vakje. Hij kan uit 

de ban van de Kerk geraken door 2 aflaten af te geven of door de aflaatkaart ‘U wordt gratie 

verleend en verlaat de ban van de Kerk zonder aflaten te verliezen’. 

‘Kerkgebouw’: wie op een vakje met een kerkgebouw komt, neemt een kerkkaart. 

‘Aflaatteken’: wie op een vakje met een aflaatteken komt, neemt een aflaatkaart. 

 

Vragen 

Vragen op de gele kerkkaarten 

Herken je dit symbool (duif, vis, alziend oog, kruis, chiroteken)? Hoe heet de tafel vooraan in de 

kerk waaraan de priester staat? Welk dier staat vaak op de kerktoren? Heeft de Kerk een eigen 

rechtssysteem? Hoe heet onze huidige kardinaal? Hoe heet onze huidige paus? Hoe heet het huis 

waar de pastoor woont? Bestaat er zoiets als een kerkfabriek? Hoe heet de zegen die de paus 

uitspreekt met Kerstmis of Pasen of na zijn verkiezing tot paus? Waar woont de paus? Hoe heet 

het ‘bakje’ waarin de geconsacreerde hosties bewaard worden? Hoeveel geloften moeten 

religieuzen afleggen? 

 

Opdrachten op de paarse aflaatkaarten 



Ga naar de St.-Pieterskerk in Leuven.  

Ga verder naar start. 

Je draagt de medaille van de H. Michael en ontvangt hiervoor 1 aflaat. 

Je bidt het rozenhoedje met een rouwmoedig hart en met godsvrucht. Hiervoor krijg je 7 aflaten. 

Je maakt een pelgrimstocht naar het Vaticaan, woont er de eucharistie bij, aanbidt het H. 

Sacrament. Hiervoor ontvang je 9 aflaten. 

Je beklimt in Rome de H. Trap terwijl je het lijden van Christus overweegt. Hiervoor worden je 8 

aflaten geschonken. 

De paus is jarig en geeft iedereen 2 aflaten. 

Je hebt gebeden voor de jongeren tijdens de wereldjongerendagen en ontvangt hiervoor 1 aflaat. 

Ga naar kardinaal X (naam van huidige of vroegere kardinaal). 

Geef de Kerk 2 aflaten terug of neem een kerkkaart. 

Je wordt bij paus Benedictus XVI op audiëntie verwacht. 

Ga op bedevaart naar Lourdes. 

Je bidt dagelijks ter intentie van de paus en de uitbreiding van de Kerk. Hiervoor ontvang je 5 

aflaten. 

Ga drie plaatsen terug. 

Je wordt gratie verleend en je verlaat de ban van de Kerk zonder aflaten te verliezen. 

 

 
d. Het Mozesbord 

 

Een bewoner gooit met de dobbelsteen en komt terecht op het vakje van de Rode Zee. De pastor 

leest de bijhorende tekst: ‘God helpt in diepe nood. Mozes steekt zijn staf uit en de zee splijt in 

twee. Je kan veilig naar de overkant.’ De pastor vraagt aan de bewoners of ze God ook ervaren 

als iemand die in diepe nood helpt. Jacqueline antwoordt spontaan: ‘Ja, hoewel. Ik heb het meer 

voor Onze-Lieve-Vrouwke. Ik vertrouw meer op haar.’ De pastor reageert door naar de 

voorspreeksterfunctie van Maria te verwijzen: ‘Uiteindelijk vertelt zij je zorgen ook aan Onze-

Lieve-Heer hé.’ Jacqueline wil daar niet van weten: ‘Dat kan zijn, maar ik spreek liever tot haar.’ 

Een van de opdrachten tijdens het spel is het herkennen van Bijbelse taferelen op prenten. 

De pastor toont een afbeelding van de kerststal. Maria wijst naar haar kindje Jezus in de kribbe. 

Arlette bekijkt de prent en zegt verbouwereerd: ‘Wie had dat kunnen denken, dat die kleine in 

zo’n stal zou liggen!’ Het spel gaat door en de pastor laat een afbeelding zien van de storm op 

het meer. De bewoners herkennen meteen het verhaal. Ze benoemen alles wat er te zien is op de 

prent en het verhaal van de storm wordt gereconstrueerd. De pastor brengt aan dat een storm niet 

alleen iets is van de zee. ‘Da’s waar,’ zegt Rachelle, ‘als ik in moeilijkheden zit, is het ook niet 

leuk hoor.’ De pastor legt de band naar het verhaal: ook wij mogen Jezus wakker maken wanneer 

het in ons leven stormt. Jeanne beaamt dat. ‘Heb je dat al ervaren?’ vraagt de pastor. ‘Ja zeker. 

Maar soms duurt het even voor Hij wakker is.’ De pastor zegt haar dat ze dan maar aan Jezus’ 

mouw moet blijven trekken. ‘Ja,’ zegt Jeanne, ‘op de lange duur luistert Hij wel. Dat heb ik ook 

al ondervonden. Ja, zeker. Op Hem mag ik vertrouwen.’ 

 

 

Mozesbord 

 

Doel 



Spelenderwijs wordt het verhaal van de uittocht verteld. De bewoner krijgt door het spel de kans 

om zijn levensverhaal in te brengen. De verhaallijnen van de uittocht, de vragen en opdrachten 

raken aan de spirituele dimensie van de bewoner.  

 

Materiaal 

Spelbord, dobbelsteen, pionnen, lijst met vragen, tekeningen, liedjesteksten. 

  

Spelregels 

Het spelbord geeft het Bijbelse exodusverhaal weer. De bewoner moet van Egypte naar het 

Beloofde Land trekken en komt onderweg dezelfde obstakels tegen als het volk van Israël. De 

bewoners krijgen een vraag of opdracht naargelang de kleur van het vakje waarop zij staan.  

Speelt men dit spel met dementerende bewoners die minder alert zijn, dan beperkt men zich bij 

voorkeur tot de blauwe en gele vragen.  

 

Vragen 

 

De bewoners starten in Egypte.  

 

De gele vakjes: opdrachten 

Vakje 5: Je bent al tot aan de Rode Zee gevlucht. De Egyptenaren zitten je op de hielen. Maar 

God helpt in diepe nood. Hij laat Mozes zijn staf over de zee uitstrekken. De zee splijt in tweeën. 

Nu kan je makkelijk de Rode Zee oversteken en naar vakje 9 gaan. 

 

Vakje 10: Jullie trekken al enige tijd door de woestijn en hebben grote dorst. Mozes slaat met 

zijn stok tegen de rots en er stroomt water uit. Omdat je er nu weer stevig tegenaan kan, spurt je 

door naar vakje 14. 

 

Vakje 15: In de woestijn kom je een volk tegen, de Amalekieten. Ze willen hun terrein 

verdedigen en daarom vechten ze tegen jullie. Je zal een beurt moeten overslaan om deze oorlog 

te winnen. Maar geen nood, zolang Mozes zijn armen omhoog kan houden, ben je aan de 

winnende hand. 

 

Vakje 20: Mozes ontvangt de 10 geboden. Die helpen je door het leven, waardoor je direct naar 

vakje 23 kan. 

 

Vakje 25: Pech onderweg brengt je terug naar vakje 18. 

 

Vakje 30: Je mag de Ark van het Verbond mee helpen bouwen. Materiaal hiervoor mag je halen 

aan de berg Horeb op vakje 22. 

 

Vakje 35: Mozes is boos. Als hij terug bij het volk komt, ziet hij dat ze God opzijgezet hebben 

en een gouden stierkalf gemaakt. Omdat hij zo ontgoocheld is, zendt hij je terug naar vakje 21. 

 



Vakje 40: Mozes ontvangt opnieuw de twee stenen tafelen. Eerder had hij die stuk gesmeten 

omdat het volk een gouden stierkalf had gemaakt. Deze 10 geboden geven je leven richting en je 

kan naar vakje 42. 

 

Vakje 45: Je bent bijna in het Beloofde Land. Maar de verkenners van dat land hebben reuzen 

van mensen gezien. Die maken je bang en je gaat terug naar Egypte, waar de mensen kleiner 

zijn. 

 

De groene vakjes: levensvragen 

Waar ging je naar school? Wat herinner je je nog van je kindertijd? Ken je nog een gedichtje uit 

de schooltijd? Welke spelletjes speelde je met vrienden? Hoe kijk je nu aan tegen je ouder zijn? 

Woon je hier graag? Verveel je je soms? Als je nog één ding mocht doen, wat zou dat zijn? 

 

De rode vakjes: herinneringen 

Wat roept dit woord bij jou op: zon – feest – ziek – vader – moeder – engelen – kerk – mis – 

kinderen – trouwen – koken – taarten – tuin – OLV – God – oorlog – dieren – tv – regen – 

bedevaart – kruisje – knuffelen – zoen – nacht. 

 

De blauwe vakjes: doe-vragen 

Welke zijn de 10 geboden? Zing ‘Te Lourdes’; ‘Lieve Vrouwe van ons land’; ‘Salve regina’; 

‘Liefde gaf u 1000 namen’; ‘Lieve vrouwke’; ‘Wij zijn samen onderweg’ ;’De Heer is waarlijk 

opgestaan’; ‘O Maria die daar staat’; ‘De rode roos’, ‘Lof en eer zij Jezus Christus’, ‘Jezus’ kruis 

zij lof en eer’,… Herken je deze tekening? (tekening uit de Bijbel) 

 

 

1.1.3 Emotioneel abstract schilderen  

 

Naast de reminiscentiespelen, gericht op het levensverhaal of de religieuze beleving, zijn er nog 

andere creatieve werkvormen in het pastorale aanbod voor dementerende bewoners. Ook hier 

beogen de pastores vanuit pastoraal perspectief de hele mens aan te raken en in het bijzonder zijn 

spirituele dimensie. Op die wijze dragen de pastores bij tot het welzijn en de heling van de 

dementerende bewoners.  

 Een eerste werkvorm is een verhaal voorlezen, bijvoorbeeld een kort kinderverhaal of een 

Bijbelverhaal. De bewoners kunnen nadien reageren. De pastor leest voor uit het boek ‘De roos’, 

een verhaal over liefde
ii
. Enkele bewoners luisteren met aandacht. Nadien vraagt de pastor 

waarover het verhaal gaat. ‘Over de liefde en een roos’, zegt Jeanne, ‘We moeten de roos goed in 

ons hart bewaren.’ Er komt een gesprek los over wie vroeger een roos kreeg, over verliefd zijn 

en hoe het was om gehuwd te zijn.  

Andere creatieve werkvormen zijn schilderen en werken met zoutdeeg. Voor de pastores 

van het woon- en zorgcentrum Betlehem zijn dat werkvormen waarmee ze peilen naar de 

beleving en godsbeelden van de bewoners met dementie. Schilderen en boetseren worden als 

heilzaam ervaren bij stress en frustraties. Het werkt helend om wat leeft in iemands binnenste 

door de handen naar buiten te brengen. Zo zijn er kunsttherapieën of creatieve therapieën die 

gericht zijn op de verwerking van trauma’s. Dokter Margareta Hauschka (1896-1980) legde de 

basis voor wat later kunsttherapie zou gaan heten. In 1927 begon zij het schilderen met patiënten 

tot een medisch gefundeerde therapie te ontwikkelen
iii

. Om te schilderen en te boetseren heeft 



men bovendien geen taal nodig. Daarom is het voor dementerende bewoners, die meer en meer 

moeite hebben om zich verbaal uit te drukken, een dankbaar medium. Door het medium van verf 

en klei krijgt de bewoner de ruimte om zijn binnenste naar buiten te brengen, of het nu gaat over 

gevoelens of godsbeelden. Er is immers niet alleen een band tussen psychisch welzijn en 

expressie, maar ook tussen spiritueel welzijn en expressie. De band tussen lichaam, geest en ziel 

is onlosmakelijk.  

 

Pastores nodigen dementerende bewoners uit om te schilderen. Emotioneel abstract schilderen 

toont iets van de beleving van een bewoner met beginnende of matige dementie. Men gebruikt 

acrylverf om een mooi effect te bekomen. De bewoners kiezen zelf hun kleuren en strijken die 

met een houten stokje uit op een karton. De kunstwerken wekken verbazing. De ene bewoner 

speelt met lichte kleuren, de ander schildert duisternis met één enkel lichtpunt. Nog een ander 

tovert een chaotisch geheel van door elkaar lopende lijnen en cirkels. Elk schilderij is een 

weergave van het basisgevoel van de bewoner. Het basisgevoel uiten, kan een helende werking 

hebben voor de bewoner, maar ook een ondersteuning vormen voor pastores in de individuele 

contacten met de bewoner.  

Zo komt Jos mee schilderen. Hij woont nog niet lang op de afdeling en gebruikt 

hoofdzakelijk donkere kleuren voor zijn schilderij, met in een hoek een klein lichtpunt. Jos is 

weemoedig en verdrietig. Samen met het team wordt gezocht naar mogelijke manieren om hem 

te ondersteunen. Een mogelijke weg lijkt handwerk te zijn. Jos was schrijnwerker en het liefst 

bezig met zijn handen. Hij is ook graag in de natuur en daarom mag hij zo vaak mogelijk 

rondlopen in het park rond het huis. Een andere manier zijn gesprekken, want Jos praat veel over 

vroeger. Ondertussen heeft Jos nog steeds weemoedige perioden. Naar eigen zeggen is hij het 

wonen hier al meer gewoon geworden. Zijn uitspraken klinken al eens positiever dan in de 

beginperiode. Dat is ook te merken als hij schildert: meer lichte kleuren naast de donkere. Ook 

hier is de evolutie merkbaar. Flavie is altijd al een spring in ’t veld geweest. Ze is heel actief en 

vrolijk. Haar schilderijen zijn dan ook in hevige kleuren zoals rood, geel en felgroen. De kleuren 

lopen door elkaar zoals vuur. Haar werken kan men zo herkennen. Margriet is ook steeds vrolijk 

en opgewekt. Toch kiest ze bij het schilderen zeer donkere kleuren. Wanneer de pastor haar wijst 

op de donkere kleuren en vraagt of ze verdrietig is, antwoordt ze bevestigend. Ze erkent dat ze de 

laatste tijd erg droevig is.  

 

1.1.4 Werken met zoutdeeg 

 

Bejaarde mensen zijn meestal opgegroeid met andere godsbeelden dan mensen nu. Een 

groepsgesprek rond godsbeelden is nog mogelijk met bewoners met beginnende of matige 

dementie die zich verbaal kunnen uitdrukken. Wie is God voor hen en hoe stellen ze zich God 

voor? Een boeiend en leerrijk gesprek kan ontstaan. Aansluitend bij het gesprek kunnen de 

bewoners hun godsbeeld in zoutdeeg uitbeelden. De pastor reikt daarvoor enkele kernwoorden 

aan die iets over God zeggen: dragende hand, rechter, herder, vriend… Zo wordt uitgedrukt hoe 

de bewoner God ervaart. Een beeld krijgen van de relatie tussen bewoner en God in de laatste 

levensfase is niet onbelangrijk voor de pastor. Maar fundamenteel is dat de spirituele dimensie 

van de bewoner ademruimte krijgt.  

 

De pastores zijn zich ervan bewust dat schilderen en boetseren ook in de context van 

ergotherapie kunnen gebeuren. Twee argumenten kunnen die werkvormen ook legitimeren 



binnen het pastorale aanbod. Vanuit zijn of haar spiritualiteit wil de pastor getuigen van Gods 

bevrijdend handelen. Schilderen en boetseren kunnen voor mensen bevrijdend werken als ze het 

diepste van zichzelf kunnen uitdrukken. Vaak worden dingen uitgedrukt waarvoor men de 

woorden niet meer kan vinden. Een tweede argument is dat de pastor vanuit zijn deskundigheid 

anders naar de werken zal kijken dan een ergotherapeut. De pastor stelt gerichte vragen over hoe 

de bewoners zin zoeken, zin beleven en zin geven. De schilderijen en vormen uit zoutdeeg die de 

bewoners maken, zijn de rechtstreekse aanleiding om de spirituele dimensie aan te raken.  

 

 

 

                                                 
i
 Reminiscentie is een techniek of methode waardoor men herinneringen kan oproepen door het tonen van 

voorwerpen of foto’s, het beluisteren van muziek, het stellen van vragen, het aanbrengen van geuren, enzovoort. Die 

stimuli kunnen bij de bewoner zowel aangename als pijnlijke herinneringen naar boven brengen. Het is aan de 

pastor om daar op professionele wijze mee om te gaan. 
ii
 DE KOCKERE, G., De roos. De Eekhoorn, Wielsbeke, 2003, p. 19. 

iii
 HAUSCHKA, M., Kunstzinnige therapie. Christofoor, Zeist, 1990. 


