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De schrijver is lerend ouderling  in de CGK van Poederoijen en van 1978 tot 2010 werkzaam geweest 
als evangelist in Gent en in de gevangenis. Veel ervaringen uit de pastorale praktijk  met mensen met 
een handicap worden beschreven. Bor zelf komt uit een gezin met acht jongens, waarvan broer Wim 
geboren werd met het syndroom van Down. 
Moeder Bor heeft het levensverhaal beschreven en loopt als een rode draad door een aantal 
bijdragen. De schrijver geeft een aantal aanvullingen hoe hij zelf broer Wim meegemaakt heeft. In 
zijn eigen gezin is er een dochtertje met een ‘hazenlip’ geboren. Het boek bevat 9 hoofdstukken, o.a.: 
Geheiligd vanaf de geboorte; Het onedele van de wereld; Zorg voor het zwakke. Een leven met 
toekomst. 
Het is een goed leesbaar en leerzaam boek, dat met veel passie geschreven is. Vaak ook met 
verwondering wat een zegen iemand met beperkingen kan verspreiden. Van harte aanbevolen voor 
jong en oud, voor ouders, voor degenen die in de hulpverlening werken en voor geestelijke 
verzorgers. Ook geschikt voor de stille tijd. 
 
Ik geef enkele citaten:  
Bij het bezoek aan een blinde vrouw vroeg Bor: ‘Vindt u het niet erg om blind te zijn? ‘Mevrouw: 
‘Gelukkig hoef ik niets meer van de wereld te zien’ (-) ‘Ik ben moe van de zonde en ik heb de Heere 
zo’n verdriet gedaan met mijn ogen. Nu hoef ik niets mee te zien ‘(19).  
 
Als broers van Wim naar bed gingen zonder te bidden dan riep Wim: ‘Jan, Bas, Henk, jullie moeten 
nog bidden!’ ‘Ja, Wim, dat weten we wel. Ga maar gauw slapen, hoor!’ riepen we in koor terug. Maar 
Wim bleef vermanen tot dat we uit bed gingen om ons gebed te doen’ (43/44). 
 
Bor geeft voor het bezoek aan mensen met beperkingen de volgende adviezen, o.a.: Blijf jezelf; Richt 
je op de persoon die een beperking heeft. Kijk hem aan. Richt je niet op het personeel; Ga niet 
fluisteren tegen een ander die er bij staat, zodat hij/zij het gevoel heeft dat men het over hem/haar 
heeft . Dat werkt achterdocht’(60). 
 
Vrouw heeft MS, haar man krijgt ook MS. Bor vroeg hem: ‘Hoe gaat het met je?’ Hij antwoordde: 
‘Wat een rotziekte is dat, zeg’. (-) Korte tijd later kreeg hij ook kanker. Hij moest sterven. Toen kwam, 
de Heere over en boog zijn hart om. En hij zei tegen een vriend: ‘Vertel het maar in het hele dorp dat 
de Heere goed is’ (103/104). 
 
Een indrukwekkend boek! Van harte aanbevolen. 
 
   


