
 
Terugvallen op eenvoud 
 
Wanneer we geconfronteerd worden met 
tegenslagen of wanneer het leven anders loopt 
dan verwacht, kunnen we flink door elkaar 
geschud worden. Onze wereld staat op zijn kop 
en alles komt in een ander licht te staan. Onze 
plannen voor de toekomst kunnen we niet meer 
uitvoeren zoals gewild. Onze vertrouwde 
krachten en vermogens ontglippen ons. We 
kunnen ons vertwijfeld afvragen wat er nog van 
ons vertrouwde leven overblijft. Ons leven lijkt 
opeens onherkenbaar en heel ingewikkeld 
geworden. Waar kunnen we nog van op aan? 
Hoe moeten we nu verder? Wat houdt ons nog 
op de been?  
 
Wanneer we geen grip meer hebben en de 
dingen ingewikkeld worden, is het logisch en 
begrijpelijk dat we weer overzicht en controle 
proberen te krijgen. We proberen de dingen weer 
in de hand te krijgen en daarmee de vertrouwde 
orde te herstellen. Soms lukt dat gelukkig en 
hervinden we onze balans. Maar in andere 
gevallen gaat het niet langer; dan is er een 
nieuwe balans nodig. Grip krijgen werkt dan niet 
goed meer omdat we niet weten hoe een nieuwe 
balans er uit ziet. Dan piekeren we wat af om 
toch oplossingen te bedenken. De nieuwe 
situatie brengt ons vooral zorgen.  
 
Soms kan het juist in zo’n nieuwe en onbekende 
situatie helpen om de grip een beetje los te laten. 
Dat kan eng en angstig voelen en tegen onze 
natuur in gaan. Wanneer we dat toch doen, 
kunnen we ontdekken dat we onvermoede 
krachten in ons hebben. We kunnen dan 
terugvallen op een meer eenvoudige manier van 
leven en in het moment zijn. Die is niet 
gebaseerd op onze grip op een situatie, maar op 
het zien dat er nog veel is waar we van uit 
kunnen gaan. Belangrijke zaken die in we onze 
dagelijkse drukte vaak over het hoofd zien of als 
vanzelfsprekend beschouwen.  

 
 
 
Door terug te vallen op de eenvoud hebben we 
bijvoorbeeld meer oog voor de vele mensen die 
het goed met ons voor hebben en die ons tot 
steun zijn. Ook kunnen we merken dat wij vaak 
van grotere betekenis voor anderen zijn dan wij 
dagelijks denken. Soms wordt ons ook duidelijker 
wat écht belangrijk voor ons is in het leven en 
wat niet.  
 
Soms blijken we onvermoede kanten te hebben, 
meer kracht en doorzettingsvermogen dan we 
ons hadden voorgesteld. Door terug te vallen op 
de eenvoud wordt het ook mogelijk om te 
koesteren wat echt belangrijk voor ons is.  

 

 

 

 

 

 
Martijn Rozing (humanistisch geestelijk verzorger)  

 

Geestelijke verzorging in het IJsselland 

 
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kan aan 
u gevraagd worden of u behoefte heeft aan 
een gesprek met een geestelijk verzorger.  
Ze komen graag bij u langs voor een gesprek 
over wat u bezig houdt. Ze bieden een 
luisterend oor voor iedereen die daar 
behoefte aan heeft, ongeacht 
levensovertuiging of geloof. Het gesprek is 
vertrouwelijk en gaat over wat u van waarde 
vindt.  
 
 
Hierbij stellen we graag onze geestelijk 
begeleiders aan u voor: 
 
Martijn Rozing, Kim van Rijthoven en Jeroen 
de Vos (geestelijk verzorger in opleiding) 

 
 

     
 
Martijn Rozing        Kim van Rijthoven       Jeroen de Vos 
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