
Lezing protestantse levensbeschouwing 
Dienst Levensbeschouwelijke zorg ZNA 

“Verbanden leggen”, door ds. Margriet van der Kooi 
 
 
Het protestantisme is een veelkleurige beweging die dit jaar exact 500 jaar geleden doorbrak 
en die vandaag wereldwijd een positieve inbreng heeft in de samenleving, via 
gewetensvrijheid, emancipatie, gemeenschapsvorming, dialoog. Mensen vinden daarin hoop 
en troost. Ook bij ziekte en levenseinde. 
 
Margriet van der Kooi is geestelijk (levensbeschouwelijk) verzorger   en gewaardeerd 
schrijver en spreekster.   Vanuit haar kennis en ervaring    zal ze het publiek laten 
kennismaken met een  protestantse visie op leven, geloof en samenwerking in de zorg.  
 
In de zorg worden door  verpleegkundigen dagelijkse  vele verbanden gelegd: kleine of 
grote, knel- of rekverbanden,.. 
Maar ook figuurlijk is het essentieel dat we allemaal verbanden leggen: goede zorg kan 
alleen door goede samenwerking tussen de vele betrokken disciplines. Daarvoor moet je 
verbindend kunnen denken. 
 
Als je als patiënt bent opgenomen, raken je verbanden soms zoek. Je bent losgeplukt uit je 
gewone leven, je ziet eventjes niet wat je overkomt en hoe je dat moet verwerken. En je 
vraagt je af wie jou kunnen helpen. Bij al die vragen heb je je verbanden juist extra nodig. 
Verbondenheid met de mensen om je heen, met het leven – en misschien denk je ook na 
over God. Misschien vind je dat laatste juist niet tof: beknellend, verstikkend.  
Maar er is geloof mogelijk dat je verbondenheid open houdt. Waarin je vrij bent om te kiezen. 
Verbondenheid op maat. Geloof dat verbanden zoekt in gemeenschappen met ruimte om 
jezelf te zijn. Geloof dat ook aansluiting zoekt met andersdenkenden en zoekers. Want 
geloven is vaak zoeken. Dat benadrukken protestanten. 
 
Doelstelling: 
- voortbouwen op symposium oktober: diversiteit bestaat in het tonen van de eigenheid in 
verband 
- aanleiding: 2017 is jubileumjaar 500 jaar Reformatie (ontstaan protestantse 
levensbeschouwing) 
- eigenheid accenten: openheid, bruggenbouwen, ruimte voor en nadruk op eigen 
gewetensvorming, emancipatie en empowerment 
 
Timing en locatie: dinsdag  7 november 2017 
Lezing, vragen en paneelgesprek 15u30 start  tot 17:30  
Receptie tot 18.30u 
ZNA Middelheim -  Brabo complex  
 
Doelpubliek:  
zorgverleners, patiënten en externe belangstellenden 
 


