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Verschillende kerkelijke stromingen in de omgeving van Maaswaarden 
ouderenzorg, hoe zit dat nu precies?

Iedere organisatie heeft z’n eigen kleur en klimaat. Zo ook Maaswaarden.
Wij zijn een algemene organisatie, maar dat is beslist geen ander woord voor 
kleurloos. We willen er voor iedereen zijn, ongeacht welke levensovertuiging 
iemand heeft, maar we houden rekening met de specifieke omgeving waarin 
wij leven en werken. En die omgeving is het gemoedelijke land van Heusden 
en Altena, waarin mensen elkaar kennen en op elkaar betrokken zijn.  

Die omgeving wordt daarnaast 
voor een groot deel gestempeld 
door de protestants-christelijke 
cultuur. Vooral een bepaalde 
stroming daarbinnen, namelijk de 
Reformatorische gezindte, is sterk 
vertegenwoordigd. Die wordt in de 
volksmond betiteld als ‘zwaar’ of 
‘orthodox’.



Ook in Maaswaarden is dit te merken, 
vooral bij onze bewoners. Een groot 
deel van hen is opgegroeid in een 
reformatorische kerk, en velen van 
hen leven nog steeds trouw mee met 
die geloofsgemeenschap. Dit geldt 
trouwens ook voor een deel van 
onze medewerkers en vrijwilligers.

Anderzijds neemt het aantal mensen 
dat niet (meer) in God gelooft steeds 
verder toe, ook in onze regio. 
Het is voor ons als organisatie de 
kunst om iedereen in zijn of haar 
waarde te laten en oog te hebben 
voor de veelkleurigheid die er is. 

Als je binnen Maaswaarden je werk 
goed wilt doen, dan is het nodig om 
een beetje op de hoogte te zijn van 
het reformatorische gedachtengoed. 
Anders kun je de vertaalslag naar 
veel bewoners niet maken en komt 
er geen echte verbinding tot stand. 
Immers, zonder kennis geen begrip 
en zonder begrip geen respect!

Dit document is bedoeld om je hierin 
te ondersteunen. We proberen je op 
een toegankelijke manier wat kennis 
mee te geven over het geloofsleven 
in deze specifieke omgeving.

Mocht je meer willen weten of vragen 
hebben over deze handreiking, dan 
kun je ook altijd bij de geestelijk 
verzorger van Maaswaarden terecht. 
Zij staat je graag te woord.



Hoe begon het?

Het begon allemaal met het volk Israël en de persoon van Jezus Christus.
Jezus’ volgelingen verspreidden in de hele wereld de boodschap van zijn dood 
en opstanding, en het gevolg was dat er overal christelijke gemeenschappen 
ontstonden. Vele eeuwen vormden deze gemeenschappen één kerk, namelijk 
de Rooms-Katholieke, maar mensen zouden geen mensen zijn als er geen 
verschil van mening ontstond, om niet te zeggen ruzie en verdeeldheid.
Het gevolg was, dat de moederkerk scheurde en dat de Protestantse kerk 
ontstond. Momenteel zijn er zóveel kerken en groepen in ons land, dat we er 
niet altijd wijs uit kunnen worden. We beperken de informatie daarom tot het 
schetsen van enkele hoofdlijnen.

Het Protestantisme heeft diep wortel 
geschoten in de Nederlandse 
grond. De voormannen van de 
zogenaamde Reformatie, Luther 
en Calvijn, protesteerden in de 
16e eeuw tegen misstanden in de 
Katholieke Kerk. Ze voerden een 
heftige strijd met de paus en met de 
keizer. Hun aantrekkingskracht was 
enorm. Hun volgelingen heetten 
‘hervormd’ of ‘gereformeerd’, wat 
eigenlijk hetzelfde betekent,

namelijk ‘vernieuwd’. In Nederland 
kregen vooral de aanhangers van 
Calvijn voet aan de grond. 
Nog steeds is calvinisme bij ons een 
bekend woord, we associëren het 
met hard werken, plichtsgetrouwheid, 
spaarzaamheid en soberheid. 
In feite zijn dit mooie eigenschappen, 
en toch klinkt het woord ‘calvinisme’ 
negatief. 



Dat komt misschien door de strenge 
uitstraling die calvinisten hebben
Ze tillen zwaar aan bepaalde 
zaken en genieten lijkt bij hen een 
verboden woord te zijn. 
Vandaar ook dat er over ‘zware’ 
kerken gesproken wordt.

Ondertussen zijn er steeds minder 
‘zware’ kerken over in Nederland, 
maar in de zgn. ‘Biblebelt’ zijn ze 
nog duidelijk zichtbaar aanwezig. 
De overige protestantse kerken zijn 
moderner in hun doen en laten. 
Slechts 10% van de Nederlandse 
protestanten rekent zichzelf tot de 
gereformeerde gezindte. 

En van die 10% zitten er dus relatief 
veel in onze regio.  Voor een goed 
begrip van de reformatorische 
gezindte schieten we niet zoveel op 
met het plakken van etiketten of met 
het hanteren van vooroordelen. 
We doen er beter aan dieper 
te duiken in typisch orthodox-
gereformeerde denkbeelden. 

Op de volgende bladzijden volgen 
er een paar. 



Reformatorische kenmerken

Reformatorische mensen zijn diep doordrongen 
van het grote verschil tussen God en mens. 
God is groot en heilig, de mens is klein 
en geneigd tot slechte daden. Het is een 
wonder dat God met mensen te maken
wil hebben. Als mens heb je nooit reden om 
jezelf op de borst te slaan, en daarom blijf 
je altijd bescheiden. Als je gered wordt, dan is 
dat door Gods genade (= gratis goedheid). 

Over ‘gered worden’ gesproken: dat veronderstelt het geloof in een leven 
na de dood. En zo is het ook. Na de dood moet je als mens verantwoording 
afleggen over je leven. God oordeelt ten goede of ten kwade, oftewel:
je komt in de hemel of in de hel. Als je niet gered bent door het geloof in 
Jezus, dan ga je verloren. Daarom kan er veel angst voor de dood bestaan. 
Als je Gods genade in je leven niet heel specifiek hebt ervaren, dan kun je 
enorm worstelen met de vraag of na je dood wel in de hemel zult komen. 
Het is goed om daar als zorgmedewerker oog voor te hebben, want deze 
angst voor de dood kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat het levenseinde zo 
lang mogelijk wordt uitgesteld. 



Reformatorische mensen zijn geneigd zichzelf te 
verenigen in groepen van de eigen kerkelijke 

kleur. Daarom bestaan er reformatorische 
kerken, scholen, kranten, politieke partijen 
en organisaties. Meedoen met ‘de wereld’, 
bijvoorbeeld qua muziek en vermaak, wordt als 
gevaarlijk beschouwd. Dan drijf je namelijk weg 

van God en zijn Woord. De eigen groep voelt 
daarentegen veilig.

Op medisch-ethisch vlak zijn reformatorische mensen meestal heel 
behoudend. Dit uit zich bijvoorbeeld in afwijzing van abortus, euthanasie, 
(verplichte) vaccinatie en het praktiseren van een homoseksuele geaardheid. 
Tegelijkertijd is er wel het besef dat je als mens je eigen verantwoordelijkheid 
moet kennen, ook in dit opzicht. 

Dit is slechts een greep uit de kenmerken van de reformatorische gezindte. 
Uiteraard is er veel meer over te zeggen, maar het beste is om zelf 
nieuwsgierig te zijn en vragen te stellen! Want met elkaar open in gesprek 
gaan is de allerbeste manier om tot elkaar te komen. En zo kunnen we wáár 
maken wat we willen zijn: een organisatie die openstaat voor een ieder die 
bij haar aanklopt!




