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Thematafelen Bosbeskapel, 13 november 2021, interview met Jan Eerbeek door ds. Martin 
Koster 
 
1. Mensen die het psychisch en sociaal niet meezit 
- vraag: kun je met een voorbeeld aangeven om welke mensen het gaat?  
Ik kan dan 2 casussituaties noemen.  
- vraag: kun je iets aangeven over de problematiek die je bij mensen tegenkomt? 
 
Twee concrete voorbeelden 
Project – psychisch sociaal kwetsbaren – vrijwilligers van de kerk 
 
Kees/ opgegeven door  maatschappelijk werk 
ook weer weg?  
somber 
wil wel / komt tot niets 
geen werk / verplichte activiteiten 
 
enkele maanden later: helderder / glimlach / samen iets gedaan  
 
 
 
Harry / zichzelf opgegeven, maar doet niet open 
herkenbaar: behoefte / noodzaak van zorg …. stoot af 
 
afhaken?  
contact telefoon 
na enkele maanden deur op een kier 
 
 
problemen 

 eenzaamheid / contactloos / eenzijdige contacten 
 somber 
 fysiek kwetsbaar 
 instabiliteit dagelijks leven 
 stapelen  
 opgekropte emoties / verdriet 
 zinloosheid  
 krachtverlies   
 wisselende hulpverleningscontacten 
 langs elkaar heen werken 
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2. Beddingen 
- vraag: je hebt een nieuw boek geschreven, Mensenland als horizon. Daarin beschrijf je 
dat veel mensen beddingen missen in hun leven. Kun je daar iets meer over vertellen?  
- Hoe ben je op het idee van beddingen gekomen?  
 
Ervaringen na 2013 

 Spies professionele hulp en steun dagelijkse levenssituatie 
 professionele hulp niet integraal, kan worden opgelost 
 dagelijkse levenssituatie onvoldoende steun 

Beddingen:  
Onder concrete problemen ligt nog een dieperliggend probleem: geen bedding. 

 Bedding krijg je al bij je geboorte 
 leven stroomt 
 geeft richting 
 weg om te gaan  
 gevoel thuis te zijn in je leven 
 verloren zoon 
 die beddingen moeten wij organiseren als mensen die niet hebben.  

Mensenland als horizon: 
Mensenland moet zich ontvouwen over mensen.  
 
 
 
 
 
3. De kerk 
 - Ligt hier ook een taak voor de kerk?  
- Wat is dan die taak? 
 

 pionieren op de speelplaats van het heil 
 geloof is heel concreet 
 God deelt ons leven 
 draagt ons 
 schenkt geborgenheid 
 doet ons opstaan 
 Moltmann: vita vivificans 
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4. Bijbelverhalen 
- Kun je als het gaat over de taak van de kerk voor mensen die kwetsbaar zijn aangeven of 
je daar ook iets van tegenkomt in de bijbel? 
 

 Marcus 8: 22-26 
 verzoeken Hem de man aan te raken 
 bij de hand 
 buiten het dorp 
 speeksel en handen op de ogen 
 geborgenheid 
 overdragen van kracht / opstandingskracht 
 ziet u iets? 
 mensen als bomen 
 nog een keer  

 
 
 
 
5. My Home 
- Je heb ook in Noord Nederland het project My Home ontwikkeld dat heel succesvol is en 
waarin die beddingen worden gerealiseerd. Jullie hebben daar zelfs ook een prijs voor 
gekregen, de landelijke publieksprijs van Kerk in Actie in 2018. Kun je daar iets over 
vertellen? 
 

 hierboven al iets over verteld 
 My home heeft vrijwilligers en deelnemers 
 mensen nooit helemaal zelfstandig; blijvend 
 wederkerigheid 
 coöperatie / klein verband 
 verankerd in de kerk  
 33 mensen 20/13 en een coach 
 burgerlijke gemeente enthousiast 
 druk op zorg neemt af 
 

wat doen die vrijwilligers 
 luisteren – diep luisteren 
 aansluiten bij wat in mensen omgaat 
 openen / symbool de schelp 
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 stabiliteit 
 ze wachten niet af, maar ze zoeken op  
 zo zijn die vrijwilligers een beeld van God, die zoekt ons ook op. 

6. Vrijwilligers 
- hoe kom je aan vrijwilligers? De kerk heeft het al moeilijk om vrijwilligers te werven. Is 
het wel reëel om te veronderstellen dat mensen zich hiervoor gaan opgeven?  
- Hoe verloopt het in Borger met de vrijwilligers?  
 

 geen probleem vrijwilligers 
 veel mensen, jonge mensen willen graag iets doen 
 concreet 
 one issue 
 concreet maatschappelijk resultaat 
 mensen aan de rand 
 ook buitenkerkelijken 
 goede begeleiding 
 leuke sfeer  
 elkaar scherper maken 

 
 
 


