
Laat ons met rust 

 

 

Onder het motto ‘Samen geloven? – Gewoon doen!’ is al meer dan een jaar landelijk een 
proces bezig met als doel om mensen met een verstandelijke beperking te integreren in de 

plaatselijke kerken. Toen ik in 1982 als geestelijk verzorger begon met mijn taak op Eckartdal 

–nu Meare genaamd-, was één van mijn eerste activiteiten contact te leggen met de 

plaatselijke kerken. In die 18 jaren is er veel gebeurd aan contacten, maar van echte integratie 

is nog nauwelijks sprake. Dat is jammer. 

Als er gezamenlijke diensten zijn, merk je dat mensen –zeker de eerste keer- verrast zijn door 

het spontane karakter waarmee mensen met een verstandelijke beperking actief deelnemen 

aan zo’n viering. Maar na 2 of 3 keer is er dat nieuwtje af en blijkt er niet zoveel animo om 

samen echt verder te gaan. Vooral niet binnen de r.k. kerken.  

Tijdens één van de laatste gezamenlijke kerkdiensten, zei een kerkganger: “Laat ons toch met 
rust!” Misschien sprak zij uit wat menig ander denkt. 
Zelf denk ik, dat het geen goede zaak zou zijn de kerken met rust te laten. Vormen we immers 

niet sámen de kerk en horen daar mensen met een verstandelijke beperking niet bij? Maar nog 

belangrijker is: de kerk is niet compleet zonder deze mensen. De kerk wordt wel vergeleken 

met een Lichaam. De laatste decennia wordt daarin veel nadruk gelegd op het hoofd (het 

denken) en de mond (het praten). Het hart (de beleving) en de handen (het doen) krijgen veel 

minder aandacht. Mening kerkganger zoekt misschien wel om die reden zijn heil elders of 

houdt het voor gezien. 

Mensen met een verstandelijke beperking hebben nu juist de kerk meer ‘hart’ en ‘handen’ te 
bieden en daarmee zou de kerk completer en rijker kunnen worden. 

Mensen met een verstandelijke beperking maken steeds meer deel uit van de samenleving. Ze 

wonen steeds vaker in een gewoon huis in een gewone straat. Het lijkt er soms op, dat dit 

proces in de samenleving minder moeizaam verloopt dan in de kerk. ‘Gewoon burger’ zijn 
betekent niet altijd ook de kans krijgen een  ‘gewone gelovige’ te zijn. 
Op 23 november vindt er een grote landelijke manifestatie plaats, waarin  men vooral vanuit 

de praktijk laat zien hoe het wél kan. Dit proces gaat onder de hoede van de Raad van Kerken 

daarna verder. Hopelijk mag dit ook voor de kerken van Eindhoven e.o. betekenen: ‘Samen 
geloven? – Gewoon doen!’. 
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