
12. Project Geloven in Gezondheid –  in 4 avonden  
 

Gezondheid is één van de belangrijkste waarden in 
ons leven. Als je ziek wordt – en zeker als het 
ernstig is – komen veel dingen in je leven stil te 
staan. Dat maakt dat heel veel mensen van 
gezondheid bijna een soort van religie maken. Ze 
“geloven in gezondheid” en doen er alles aan het te 
blijven. Vanuit de christelijke traditie speelt geloof 
óók een rol waar het gaat om gezondheid. Jezus 
maakt mensen fysiek beter, maar Hij doet meer 
dan dat alleen. Mensen worden ook psychisch 
beter. Er zijn veel mensen die geloven dat God je 
kan helpen om je beter te maken, anderen hebben 
daar twijfels bij of zijn daarop afgeknapt. Dus dat is 
op een andere manier hetzelfde thema: “welke rol 
speelt geloven in gezondheid?”  

 
In vier avonden gaat ds. Wim van der Wel met verschillende gastsprekers dit thema verkennen:  
  
1e Avond: Omgaan met kanker  
Op de eerste avond komt Ruud Blankenburgh, internist en oncoloog in ons plaatselijk ziekenhuis én 
lid van onze kerkgemeente, samen met een palliatief verpleegkundige met ons spreken. Hij zal 
vertellen over zijn werk, wat de medische mogelijkheden zijn voor een oncoloog én wat de 
beperkingen zijn. En wat als genezing niet mogelijk is? En wat doet geloof met mensen in 
crisissituaties?  

 

25 januari; 20.00 uur; ds. Wim van der Wel; De Schakel; vrije gift  

 

2e Avond: Gebed en genezing?  
Op deze avond komt Margriet van der Kooi. Ze is ziekenhuispastor geweest en schreef samen met 
haar man – Kees, professor in de theologie – een boekje over vragen als “Heeft bidden om genezing 
zin? In de bijbel is er sprake van ziekenzalving, heeft dat zin voor ons; wat doet het met je geloof als je 
niet beter wordt….?” Ze houdt voor ons over deze vragen een inleiding. Wij mogen daarna met haar 
en elkaar (en over onze ervaringen) in gesprek.  

 

8 februari; 20.00 uur; ds. Wim van der Wel; De Schakel; vrije gift  

 

3e Avond: Met beperkingen denken in mogelijkheden  
Sommige mensen worden chronisch in hun mogelijkheden beperkt door fysieke problemen. 
Gezondheid is broos. Rick Brink is “onze minister van gehandicaptenzaken”. Hij is geboren met de 
zgn. broze-botten-ziekte (OI = osteogenesis imperfecta), waardoor zijn leven er van kinds af aan 
anders uitziet dan dat van andere mensen. Maar Rick heeft van huis uit geleerd om in mogelijkheden 
te denken én te leven. Hoe doe je dat nou en wat voor rol speelt geloven voor Rick daarbij? We gaan 
naar zijn verhaal luisteren en met hem in gesprek.   

 

8 maart; 20.00 uur; ds. Wim van der Wel; De Schakel; vrije gift  

 

4e Avond: Geloof in het alternatieve  
Ynette Mulder runt een praktijk voor klassieke homeopathie in Emmen en is daar lid van de 
Protestantse gemeente. Ze komt ons vertellen over haar werk, wat homeopathie te bieden heeft en 
hoe zich dat verhoudt tot wat we noemen “reguliere geneeskunde”. En ze zal ook uitleggen wat voor 
rol geloof in haar leven speelt en hoe dat uitwerkt in haar werk. Wij mogen daarna met haar en met 
elkaar in gesprek.  

 

22 maart; 20.00 uur; ds. Wim van der Wel; De Schakel; vrije gift  

 


