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Mantelzorg                                                                                                              
Mantelzorg, je hoort er veel over, maar wat is dat precies? Mantelzorg is 
vrijwillige zorg die verleend wordt door partners of kinderen, door familie, buren 
of andere naasten. Het grote verschil met vrijwilligerswerk is dat vrijwilligers 
kunnen kiezen voor bepaalde werkzaamheden. Mantelzorgers kunnen dat vaak 
niet. Mantelzorger zijn overkomt je en je kunt het zomaar ineens zijn.  

Mantelzorgers zijn persoonlijk betrokken bij degenen voor wie zij zorgen. De zorg die zij geven 
kan langdurig zijn, intensief, ingrijpend. Het kan allerlei vormen hebben, zoals verpleging, 
praktische hulp of emotionele steun. Hoe dan ook, een mantelzorger is iemand die hart heeft 
voor de ander. En de zorg die hij of zij geeft, is zorg die een ander als een mantel omgeeft. 

Voor degene die de zorg ontvangt is het vaak fijn dat een vertrouwd iemand hem of haar 
bijstaat. Voor degene die de zorg geeft, kan het ook een positieve ervaring zijn. Het zorgen voor 
een ander geeft zin aan je bestaan, het geeft je een doel, je bent nodig.  Maar er zit ook een 
andere kant aan mantelzorger zijn. De zorg is er altijd en kan zwaar worden, op de lange duur 
een last worden. Dan is het moeilijk om de zorg vol te houden. Mantelzorger zijn is dubbel: 
mooi en moeilijk. 

De dag van de mantelzorg                                                                                     
Op 10 november is het de dag van de mantelzorg. Misschien is die datum 
toevallig gekozen maar de volgende dag, op 11 november staat opnieuw 
een mantelzorger in het zonnetje: Sint Maarten. Hij gaf de helft van zijn 
mantel aan een bedelaar en liet hem niet in de kou staan.  Dan verschijnt in 
een droom Christus aan Maarten, met de helft van zijn mantel om zijn 
schouders geslagen. Zo mag Maarten weten dat elke weldaad die wij 
bewijzen aan elkaar, bewezen wordt aan Christus zelf.  

Mantelzorgers in de Bijbel                                                                                                                          
Op 30 oktober was ‘Mantelzorg’ het thema van de dienst in de Ontmoetingskerk. We lazen uit 
het boek Ruth. Na het overlijden van haar man en beide zoons in het buitenland, keert Naomi 
terug naar haar eigen land. Eén van haar schoondochters, Ruth, gaat met haar mee en Ruth 
zorgt voor haar schoonmoeder. Zelfs Boaz, bij wie Ruth op het land aren mag rapen, heeft 
ervan gehoord. Boaz zegt dan tegen Ruth: ‘Meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor 
je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man: dat je je vader en moeder en je 
geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. 
Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels 
je bent komen schuilen.’ ‘U bent goed voor mij, heer,’ zei ze. ‘U biedt me troost en spreekt me 
moed in, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben.’ Met Boaz begint voor hen een nieuw leven. 
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Of het verhaal van de 4 vrienden die hun zieke kameraad onder de aandacht van Jezus willen 
brengen. Ook zij gaan heel ver in hun zorg. Ze doen er alles aan om Jezus en de zieke met 
elkaar in contact te brengen. Slopen zelfs het huis om hun zieke vriend door het dak naar 
beneden te laten zakken. Begaan zijn ze met hun kameraad. Vasthoudend en creatief in hun 
zorg. Ze zijn er voor elkaar. Als mantelzorgers. Ze brengen de naam van God in de praktijk:        
Ik zal er zijn voor jou. 

Mantel voor de mantelzorger?                                                         
In het ouderenpastoraat kom ik ze veel tegen: mensen die 
mantelzorger zijn voor hun partner, voor hun kind of voor hun 
ouder(s). Mensen vertellen erover, hoe zwaar het soms is maar 
ook hoe mooi en liefdevol het kan zijn. Het doet mantelzorgers 
goed als iemand vraagt: mantelzorger, hoe is het nu met jou? 
Een mevrouw zei: ‘Dan kan ik mijn zorgen een beetje delen. Te 
merken dat er iemand aan me denkt, voor me bidt, met me meeleeft, geeft hoop en 
vertrouwen. Het maakt dat ik me gezien en gekend voel en geeft me moed en troost’.  

Anderen kunnen als een mantel zijn voor de mantelzorgers door een beetje aandacht voor hen. 
Daarbij is er de hoop en het vertrouwen dat de liefde van God met ons zal zijn. Als onze bron. 
Als onze houvast en toevlucht. En als een belofte. God is trouw, als 
een mantel om ons heen. Ik zal er zijn, heeft Hij beloofd. 

Lied 221 
Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
En bij dit lied een mooi liturgisch bloemstuk, gemaakt door de bloemengroep: 
Rode rozen: de liefde van God 
Een mantel van Hedera bladeren: trouw van God 
In de mantel een licht, als baken  

 

 

 

 

 

 

Alle goeds toegewenst, Marjolen Veerbeek 

De EEUWIGE, God, zal met u zijn. 
Onze hulp is in de naam van God, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Zijn trouw duurt eeuwig; 
het werk van zijn handen laat Hij niet los. 
Hier zijn wij, goede God,  
mensen van vallen en opstaan 
op weg naar het land van licht. 
Daarom vragen wij U: 
Omring ons met Uw liefde. 
Hier zijn wij, goede God, 
verlangend naar vrede. 
Daarom vragen wij U: 
Bemoedig ons op onze weg.  Amen 


