
 

 Evaluatie  
2013-2019 

Maart 2020 

Levensverhaal 

Samenwerking 
Parochie Heilige Geest 

Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart 



- 1 - 

Het schrijven van een levensboek is een METHODE 
 
 
 
Uit het projectplan 
 
‘Na interviews schrijft een betrouwbare 
vrijwilliger   een tekst en componeert een 
boek voor een individuele persoon. De  
kracht van de methode ligt in de intensiteit: 
via gerichte vragen verwoordt betrokkene 
ineen serie gesprekken gebeurtenissen uit  
het leven, waarin lijnen en hoofdlijnen te 
ontdekken zijn. Vervolgens komt er een 
neerslag in een tekst en zelfs een boek,  
een ‘Levensboek’. 

In een nieuw 
uitgegeven flyer 

noemen we het geen 
‘boek’ meer. Deze 

term schiep 
verkeerde 

verwachtingen. We 
noemen het nu een 
verhaal. Dat doet 
meer recht aan de 
uitvoering van zo’n 

40 bladzijden 
 
 
 
Uit de 1ste notulen Carl van Boxel in 2013 
 
“Het werven van vrijwilligers heeft aandacht gehad in een  
groot interview in de weekbladen van Dongen en Rijen.” 
 
 

23 juni 2013 
Jozien van den Hout leest voor uit het 1ste levensboek 

tijdens de Viering 100-jarig bestaan Gerardus Majellakerk in Hulten 
Het verhaal geeft een ’tijdsbeeld van het leven in Hulten door de jaren heen’. 
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Kwaliteitsbewaking en betrouwbaarheid 
 
Jan Voeten houdt voorbereidende gesprekken bij ‘Stichting Welzijn 
Ouderen’. Zij stellen kritische vragen over kwaliteit en 
betrouwbaarheid. We onderbouwen ons verhaal met een projectplan 
met praktische voorwaarden en we werken met de methode ‘Mijn 
leven in kaart’ van Wout Huizing en Tijs Tromp. Elke vergadering 
bespraken we een hoofdstuk.  
 

Wat vonden we dat moeilijk. 
Voelden we ons onzeker! 

 
Er waren veel vragen: 
Hoe moet je beginnen?  
Waar leg je accenten? 
Waar leg je grenzen? 

 
2013 Steun kwam van Arthur Polspoel!  
 
Hij hielp onze onzekerheden in kaart te brengen. We begonnen 
schoorvoetend met de gesprekken. We kwamen regelmatig bij elkaar 
om te toetsen of we op de goede weg zaten en Arthur hielp ons 
daarbij.  
 

Zo werden we steeds zekerder 
In oktober 2013 spraken we met drie vertellers 

 
 
Maar we waren er nog niet, want er moest ook geschreven worden! 
De een kon dat beter dan de ander en we koppelden een ‘meelezer’ 
aan een ‘schrijver’.  
Zinsopbouw, logische volgorde en taalfouten kwamen aan de orde. 
 
 

2014 Hoera, we ontvangen een aanmoedigingsprijs 
 
De KRO-regio zuid schrijft een wedstrijd uit voor projecten, die een 
bron van inspiratie zijn. Wij bieden ons project Levensboek aan en 
behoren tot de tien genomineerden van 80 inzendingen. Daar zijn we 
trots op. We ontvangen € 50,00. Het geld gebruiken we om onszelf te 
promoten en maken een flyer. (200 stuks € 117,37. In 2019 
hernieuwen we de flyer in een oplage van 500 stuks). 
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De flyers worden door het pastoraal team gebruikt bij pastorale 
gesprekken. Ze liggen in de kerken, bij de verzorgingshuizen in 
Dongen en Rijen en bij de Seniorenverenigingen. 
 
 

 
 
Schrijver over een boek: 
  
“Het uitreiken van het boek gebeurde zonder familie of vrienden, 
alleen Mevr. A. en ik. Haar gezondheid ging achteruit en zij voelde 
aan dat het snel moest gebeuren (zij overleed 10 dagen later). 
Zodoende kon zij niet meer regelen dat haar kinderen erbij konden 
zijn. Zij heeft het boek in grote dankbaarheid ontvangen, was erg 
trots. Ze heeft het nagelaten aan haar kinderen en delen van de 
inhoud zijn gebruikt bij de uitvaart”.   
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2017 Training ‘Schrijven van het levensverhaal’ 
 
Elisabeth van Windt van Viviras, praktijk van ‘professionele 
ondersteuning bij zinvol (samen-)leven' geeft een workshop, speciaal 
op onze situatie gericht. Zij maakt er een werkboek van, dat we 
kunnen gebruiken als voorbeeld van een Levensboek. Zij vraagt het 
concept te mogen gebruiken voor andere groepen. Wij geven 
daarvoor toestemming.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op een zaterdag gaan we enthousiast aan de slag. Elisabeth laat ons 
zien wat het betekent zo’n gesprek te houden en hoe je gevoelens 
kunt vastleggen en bij de verteller naar boven kunt halen. Dat begon 
met zelfreflectie. Onze opdracht was: “Wat vond je fijn toen je 4 jaar 
oud was in relatie tot een ander gezinslid? Schrijf dat in tien woorden 
op. Gebruik alle zintuigen”. 

Dichtvorm:  
(Ik schrijf aan mijn zus toen ik 4 jaar oud was) 

Ik zie nog de weg waarlangs we gaan 
Ik zie de boerderij al staan 

Maar moeten nog een eindje lopen 
Ik hoor mijn zusje rustig kwebbelen 

En ik doe met haar mee 
Ik voel haar hand in de mijne, zo lopen wij samen 

Ik ruik de zomer, met het gras en het hooi 
Tenslotte proef ik iets lekkers 

Een snoepje uit het trommeltje van tante Trijn 
 
Elisabeth sprak over ‘mijmeren op papier’, over ’weerstand voor de 
pen’ en tal van andere onderwerpen.  
De deelnemers vonden het een zeer waardevolle dag.  

Je hoeft je niet anders of beter  

voor te doen dat je bent. 
Dat doe ik ook niet. 

Ik ben wie ik ben, 

en ik ga niet anders doen 

en mezelf beter of mooier 

voordoen. 

Als je me mag, leuk, 

maar als je me niet mag, 

dan is dat ook goed. 

Dat is aan jou. 

Het maakt mij niet uit, 

ik blijf wie ik ben. 
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Schrijvers:  
 
“Het boek is overhandigd tijdens een Sinterklaasbijeenkomst met al haar kinderen. 
Het was een warm en gezellig gebeuren met koffie en gebak. Er was trots en 
dankbaarheid, ook namens de kinderen.  
Het geheugen van deze vrouw was al erg achteruit gegaan, dus eigenlijk waren 
enkele van haar kinderen de verteller”.  
 
“Langzaamaan hebben we nu ook wat foto’s verzameld die in het 
boek kunnen en het boek ligt er. We gaan het op Valentijnsdag 2019 
overhandigen in aanwezigheid van haar zus”. 
 
”T. heeft het allemaal gelezen en ze is er tevreden over. Ze is echt 
dankbaar dat er iemand was die naar haar levensverhaal luisterde. 
Maar T. is ook eerlijk: ze vindt het jammer dat nu ook onze 
regelmatige gesprekken zullen stoppen. Daar heeft ze moeite mee. 
 
Het blijft voor T. moeilijk om die drempel over te stappen en zich toe 
te vertrouwen aan nieuwe situaties en nieuwe mensen. Steeds 
opnieuw voelt ze het gevaar van niet geaccepteerd te worden en zich 
opnieuw te bezeren. 
 
We spreken de hoop uit dat T. voldoening mag vinden in de weg die 
we voor dit Levensboek hebben afgelegd en dat ze zich gedragen 
mag voelen in de woorden van dit gedicht”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tussen de draden 
Van de eenzame pijn 
Heeft zich verweven 
Langzaam 
Onopgemerkt  
Haast in het begin 
De vreugde om wat is 
En wat is geweest 
Het doet me voelen 
Ja, mijn leven heeft zin  
Ik mag er zijn  
Met alles wat in mij is  
Van einde tot begin 
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In 2015 is reeds een eerdere evaluatie gemaakt (zie hierna), waaruit 
de conclusie is getrokken dat het een geslaagd project is en voort kan 
worden gezet.  
De beschrijving van de werkgroep is inmiddels opgenomen in het 
handboek Vrijwilligers van de Parochie Heilige Geest.  
(Besproken in de vergadering Levensboek 24-08-2015). 
 
 
 
 
De verhalen blijken een functie te hebben 
 
Bij begrafenis:  
Een schrijver heeft tijdens de presentatie aan de familie het 
voorwoord gelezen en de verteller het nawoord. Het is leuk en 
intensief geweest, maar nu wil de schrijver (gezien haar leeftijd) 
ermee stoppen. 
 
 
Voor gesprekken met kinderen: 
De verteller realiseert zich dat hij met sommige van zijn kinderen nog 
iets moet uitspreken wat lang verzwegen is geweest. 
 
 
Voor de persoon zelf: 
De bevestiging dat ze het nog niet zo slecht heeft gedaan in haar 
leven, met haar gezin. 
 
 
Wat laat je zien: 
Met foto’s liet een verteller meer zien dan met woorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkgroep Levensboek 
Maart 2020 
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Wat statistische cijfers op een rij 
 
Deelnemers 2013-2019 
 
Initiatiefnemers: 
Pastoor Jan Voeten projecteigenaar vertrek 2015 
Tom van der Rijken teamleider vertrek 2013 
Carl van Boxel vrijwilliger en priester vertrek 2014 
 
 
Schrijvers van het eerste uur: 
Uit Dongen:  
Elly Mallens 2 boeken vertrek 2016 
Lieke van Peursen 3 boeken vertrek 2018 
Uit Rijen:  
Jozien van den Hout 1 boek vertrek 2013 
Lidy Konings  1 boek vertrek 2016 
Ton Vernooij 4 boeken 
Brigitte Laurijsen meelezer 
Trudy Frickel organisatie en notulen 
 
 
Latere instappers: 
Monique Vonk, Dongen 2 boeken 
Brigid Roovers, Dongen 2 boeken 
Seth de Hoon, Tilburg 1 boek 
 
 
Overige deelnemers: 
Rob van Sambeek pw  voorzitter werkgroep Levensboek 2015-2016 
Diaken Rob van Uden voorzitter werkgroep Levensboek vanaf 2016 
Arthur Polspoel docent Academie van geesteswetenschappen 

en boegbeeld van de opleiding Verlies-, 
Rouw- en Stervensbegeleiding. 

 Gesprekstraining 2013-2014 
Elisabeth van Windt Stichting Viviras  
 Training schrijven levensboek 2017 
 
  



- 8 - 

Evaluatieverslag uit 2015 
 

SAMENWERKINGSVERBAND 
Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart 

Parochie Heilige Geest 
 

Levensboek 
Pastoraal en Diaconaal  
voor Dongen en Rijen 

 
Evaluatie: januari 2013 – juni 2015  
 
De eerste nota ‘Project Levensboek’ januari 2013 van de hand van 
Carl van Boxtel, in overleg met de pastores Tom van der Rijken en 
Jan Voeten was ter bespreking aangereikt in de Parochie Vergadering 
(PV). De PV reageert positief op het plan. Het is een project voor de 
parochies Heilige Geest en Dongen en Klein Dongen–Vaart. 
 
Op 5 juni 2013 vindt de eerste bijeenkomst plaats met 10 
vrijwilligers, waarin het project nader wordt toegelicht. Op basis van 
deze introductie haakt één persoon af. De tweede bijeenkomst wordt 
aangevuld met een coach gesprekstechniek en Trudy Frickel 
(praktische ondersteuning).  
In de loop van het traject haken nog 4 personen af om persoonlijke 
redenen. Momenteel zijn de vrijwilligers:  
Lidy Konings, Brigitte Laurijsen, Elly Mallens, Lieke van Peursen en 
Ton Vernooij. Vanaf augustus 2015 neemt pastor Rob van Sambeek 
de voorzittersrol van Jan Voeten over. De drie personen uit het 
voorbereidingstraject (Jan, Tom en Carl) zijn inmiddels vertrokken 
met emeritaat. De coach gesprekstechniek blijft op afroep 
beschikbaar. 
 
De eerste nota ‘Project Levensboek’ wordt in de bijeenkomsten met 
de werkgroep verduidelijkt, aangevuld en aangescherpt en in 
november 2013 definitief geaccordeerd.  
Tegelijkertijd werken we aan eigen scholing door de hoofdstukken uit 
het boek ‘Mijn leven in kaart’ van Wout Huizing tevoren te lezen en 
ter vergadering te bespreken, daarnaast oefenen we diverse keren 
met de coach gesprekstechniek in de vorm van rollenspel en met 
eigen vraagstellingen. 
  



- 9 - 

In augustus 2013 begint de eerste vrijwilliger te schrijven. Diens 
ervaringen gebruiken we in de trainingen. Geleidelijk wordt aan bijna 
alle werkgroepsleden een ‘verteller’ toegewezen, waardoor er steeds 
meer ervaring binnen de groep komt, die we met elkaar delen. De 
‘schrijvers’ gaan zich steeds zekerder voelen.  
Een pastor (voorzitter) doet een intake bij de aanvrager en rond het 
geheel na afloop af met een evaluatie. Hiermee willen we de kwaliteit 
van het project waarborgen.  
Voor deelnemers vanuit de Volckaert verzorgt pastor Karin Derks de 
intake en evaluatie. Jan Voeten heeft het Levensboek bij de 
Ouderenbonden gepresenteerd. 
 
In het voorjaar 2014 melden we ons met dit project aan voor de KRO 
actie: ‘Bron van inspiratie’. We horen bij de 10 genomineerden en 
worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking in Bergen op Zoom. Ons 
project behoort niet tot de prijswinnaars, maar alle genomineerden 
ontvangen een aanmoedigingspremie van € 50,00. Dit bedrag is 
gebruikt om een deel van de kosten voor een flyer (200 stuks) te 
betalen. 
 
Halverwege 2014 ontstaat (opnieuw) een discussie wat nu de 
bedoeling van het levensboek is en wat de invalshoek is vanuit de 
parochie. We spreken er opnieuw over aan de hand van het 
Projectplan. Het scherpt ons weer en verfijnt de keuzes. 
 
Het luisteren en schrijven vraagt meer werk dan is ingecalculeerd. De 
marges, die we daarvoor hebben gesteld (8 gesprekken à 11/2 uur) 
helpen wel als bewaking van het geheel.  
De schrijvers hebben geen problemen met het extra werk. Zowel de 
schrijver als de verteller ervaren het proces als zeer waardevol. Nu 
echter schrijvers aan een tweede boek zijn begonnen, merken we dat 
de belasting toeneemt. We voelen dat er een zekere rustpauze nodig 
is tussen aanmeldingen.   
 
Conclusie: 
Het project is geslaagd. We kunnen er mee verder als een activiteit, 
die opgenomen kan worden opgenomen in het handboek Vrijwilligers. 
Om de continuïteit te waarborgen moet de werkgroep worden 
uitgebreid met nieuwe leden. 
 

Trudy Frickel, 5 september 2015 
Besproken in de werkgroep 

Verstuurd aan de Parochiebesturen


