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Redactioneel:
Het blijft een inspirerend onderwerp: ‘Daddycation’, toegewijd vader zijn door de betrokken
Abba, Vader in de Hemel, de wachtende Vader op de Verloren Zoon, de rennende Vader, die
die zoon in Zijn armen sluit. Een prachtige parabel van Jeshua Messias, ICHTHUS, Jezus,
Christus, Zoon van God, Verlosser.
In een interview in dit nummer van VaderKracht Centraal benoemt iemand ‘betrokken
vaderschap’ als volgt: ‘vaderschap door Vaderschap’. Dat is mooi gezegd. Daar komt
inspiratie vandaan. Het besef hoe God de Vader bij ons (leven) betrokken is en ons Zijn
Heilige Geest geeft, om Hem na te volgen, om Hem te eren en te danken voor de cadeaus die
Hij geeft: Adem, Genade, Eeuwig Leven, Verlossing, Vergeving van zonde(n), Vrucht van de
Geest.
Joas is de vader van Gideon, en Joas speelt een belangrijke, beschermende rol op een cruciaal
moment in het leven van Gideon. Een voorbeeld van betrokken (beschermend, voor hem
opkomend) vaderschap (Richteren: 6–8).
In dit nummer vindt u ook een aantal boekrecensies, waarin christelijk ouderschap/vaderschap
naar voren komt.
Onder berichten zijn een aantal nieuwsberichten vermeld. Nuttig om te weten. Zeker in een
tijd van toenemende chaos en (stille, verborgen, ontluisterende) armoede; van een onzekere
toekomst en van toenemende klimaatproblemen. Terugtredende gletsjers zoals in Zwitserland,
door de jaren heen (een eeuw om precies te zijn) en de laatste jaren in een steeds sneller
tempo van wegvallen/wegsmelten, door de opwarming van de aarde1 . En dat terwijl gletsjers
op mij altijd een enorme indruk hebben gemaakt: een majestueus beeld, ontzagwekkend,
imponerend; zoals de gletsjer Svartisen in Noorwegen. Het beeld van de terugtredende
gletsjer deed mij opeens denken aan het beeld van de secularisatie (als een soort parabel,
gelijkenis). God/JHWH, die in onze cultuur en maatschappij steeds meer weggedrukt wordt,
met alle gevaren en risico’s van dien.
In de chaos van deze tijd mogen wij ons richten op Abba, Vader, als ‘Onze Vader’. We
mogen in vertrouwen het gebed dat Jezus ons leerde, nazeggen (Matthëus 6: 9-13). Hij is de
Vredevorst, die komt!
Agenda:
• 14-12-2022 > https://www.ouderscentraal.nl/congres-goed-contact-met-prille-ouders/
Congres ‘Goed contact met prille ouders’.

‘Zwitserse gletsjers meer dan gehalveerd sinds de jaren dertig’, met twee foto’s als vergelijkend beeldmateriaal
ND 26 aug. 2022, pag. 8. Het gaat over de Rhônegletsjer in Zwitserland.
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Publicaties:
• VaderKracht Centraal nr. 3; vindplaats:
https://www.bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php > VaderKracht Centraal
en https://dearkgorinchem.nl/betrokkenvaderschap
• You Tube-kanaal, van Bob de Raadt, met diverse video’s:
https://www.youtube.com/channel/UC1Xmtq06KlofGRFNGlqNakQ https://youtu.be/y9WX_gspePw
• https://www.cgmv.nl/blog/moment-van-transitie Bob de Raadt, 02-08-2022, blog:
Pensioen (1) Moment van transitie.
Berichten:
• Deze maand heb ik stilgestaan bij de vader van Gideon, Joas (Richteren: 6–8). Een
bijzonder verhaal over een vader, die slechts in de zijlijn vermeld wordt. Komt hij in
het verhaal voor, dan wordt er gesproken van de vader van Gideon’. Joas is een
belangrijk man: dorpshoofd en beschermer van de overheersende religie, de
Baäldienst. Voor Gideon en JHWH is dit een afgodsdienst. God wordt genegeerd, op
een zinspoor gezet en daar is de Here God het niet mee eens. Lees maar eens het
verhaal van Gideon en hoe hij bezoek krijgt van een Engel des Heren en hoe hij met
JWHW in gesprek gaat. Hij krijgt de opdracht om de gewijde paal en het afgodsbeeld
van Baäl te vernietigen. Als hij dat gedaan heeft, komt de dorpsbevolking in opstand
en komt verhaal halen bij het dorpshoofd. Joas wordt op het matje geroepen en de
bevolking vindt dat Gideon gestraft moet worden. Joas neemt het voor zijn zoon op
door te zeggen: “Als Baäl god is, laat hij voor zichzelf strijden”. Dan rekent hijzelf
wel af met Gideon. Jullie hoeven dat niet namens hem te doen”. Laat Baäl maar zijn
eigen boontjes doppen. De bevolking druipt af.
Mooi om te lezen hoe Joas in deze precaire situatie zijn zoon Gideon beschermt! Een
mooi vaderverhaal.
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•

Lucas Kramer2 (49) verwees in een interview dat hij de laatste tijd vaak moet denken
aan het boek van Michael W. Smith ‘De weg van de Vader’ 3 ,4 mede vanwege het
sterfbed van zijn vader. ”Ik heb mijn vader als voorbeeld. Hij overleed op 56-jarige
leeftijd aan acute leukemie kort na een stamceltransplantatie. Hij vroeg mij te zingen
op zijn begrafenis, maar ik kon vanwege de emoties geen antwoord geven. De
belijdenis op zijn sterfbed speelt nog vaak door mijn hoofd , omdat die diepe indruk
maakte. Hij zei: “Ik zie Jezus. Hij strekt Zijn hand naar mij uit. Hij wil dat ik kom”.
Daar is mijn lied Het is goed op gebaseerd. Door het boek van Michael W. Smith
borrelt alles weer boven. Ik heb trouwens gezongen op zijn begrafenis. Het lied You
raise me up van Josh Groban, zoals mijn vader had gevraagd”.
(Interview in Ned. Dagblad, 06-08-2022, bijlage Zaterdag - zeven deugden; pag. 4-6;
interview door Sophie Geuze: ‘Muziek die raakt is mooier dan muziek die perfect
uitgevoerd is’).

•

Vaderschap

lucaskramer.com
Zie review in VaderKracht Centraal nr. 3

Michael W. Smith, Robert Noland (2021) – De weg van de Vader. Lessen van mijn vader
over het leven en over God; Heerenveen: Ark media – €20.00; pp. 200 - ISBN 978-90-3380308-6.
4
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David, de sterke koning, heeft sommige dingen op hun beloop gelaten. Ook heeft hij
zijn vaderschap niet naar behoren ingevuld. Goed vaderschap betekent: een venster op
God zijn. David moet opgepord worden door mensen in zijn omgeving om de erfenis
van zijn koningschap niet in de soep te laten lopen en te voorkomen dat het aan een
verwende kwast wordt overgelaten. De profeet Nathan, de man van God, en Batseba
spreken David erop aan. ‘Neem je verantwoordelijkheid , spreek’. Als God niet
ingrijpt, wordt de chaos groot. God doet recht. Hij toont goed Vaderschap.
(ND, 16 aug. 2022, pag. 23, rubriek: Eerst dit > over: 1 Koningen 1: 22-40).
* ND-Vraag: Welk vaderschap heb jij genoten? En als je zelf vader bent: hoe betrek je
God bij je rol als vader?
En als Nathan bij ons, bij jou en mij, als vaders komt, wat komt hij dan vertellen of
aankaarten? Hoe zijn wij betrouwbaar? Hoe zijn wij veilig voor onze kinderen en
voor ons gezin? Hoe betrokken zijn wij als vaders?Wat gaan wij verbeteren m.b.t. ons
vaderschap? God heeft ons lief en dat mogen wij dagelijks laten zien en doorgeven.
•

Eerst dit (17 aug. 2022; Ned. Dagblad, pag. 23): 1 Kon. 2:1-12: Opdracht van je
ouders.
De oproep van David op zijn sterfbed aan Salomo om de Here God en zijn beloften te
gehoorzamen, is mooi. Maar ‘Wees sterk en laat zien dat je een man bent’, gevolgd
door een aantal afrekeningen die Salomo in naam van zijn vader moet voltrekken,
noemen we vandaag de dag in de hulpverlening een ‘delegaat’. Een dwingende
opdracht van een ouder, waaraan een kind moet voldoen. Je kunt het ook lezen als een
verhaal waarin uiteindelijk recht wordt gedaan. Een bevestiging dat Salomo gaat in de
lijn van zijn vader.
* ND-vraag: Welke bewuste of onbewuste opdrachten kreeg jij mee van je ouders?
Waarin belemmert je dat en hoe ga jij daarin je eigen weg?
En als een delegaat jou zo in de weg zit, is het verstandig om hulpverlening in te
schakelen, zodat je de invloed en impact van dit delegaat leert kennen, doorgronden
en voor jezelf herstellen tot een leefbare opdracht of levenswijze. Voorbij de
emotionele pijn of een verlammende uitwerking. En je zult niet de enige zijn in jouw
gezin van herkomst: broers en/of zussen hebben ook met dat delegaat te maken gehad
en daar de invloed van ondergaan. Soms tot traumatische ervaringen aan toe.

•

Vakblad Vroeg berichtte over de groeiende zorgen van ouders: ´Ruim een derde van
de ouders maakt zich zorgen over de toekomst van hun kind. Ook ervaren ouders veel
stress bij de opvoeding. Bij problemen met hun kinderen vragen ouders minder vaak
hulp aan familie en vrienden. Dit blijkt uit de Kindmonitor van de GGD Hart voor
Brabant”. 5 (https://www.ouderscentraal.nl/veel-zorgen-onder-ouders-over-toekomstkind/)6 Voor de toekomst maken ouders zich vooral zorgen om de leerprestaties en de
beeldschermtijd van hun kind. Er is meer opvoedstress bij ouders, een hoger
ziekteverzuim onder kinderen, meer huisartsbezoek door kinderen en minder controles
bij de tandarts. Andere gesignaleerde problemen zijn: psychosociale problematiek,
minder weerbaarheid, meer beroep op professionele hulpverlening.
Positieve ontwikkelingen: kinderen eten meer fruit, drinken minder suikerhoudende
drankjes, drinken meer water en spelen vaker buiten. Iets minder dan de helft van de

5

Brabantscan: www.brabantscan.nl - Bron: ggdhvb.nl
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Nieuwsbrief van 11-08-2022.
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kinderen in de leeftijd 4-11 jaar (46%) beweegt dagelijks minimaal 1 uur. Toch vindt
80% van de ouders dat hun kind voldoende beweegt.
•

https://ssl.streampartner.nl/?usertoken=onda461d2f9e8028ec&itemtoken=712ed444e0
b5049c&comments=disable&image=https://www.grootnieuwsradio.nl/wpcontent/uploads/2022/07/progbanner_gemist_Ben_Ketting.jpg
Corrie Kole was te gast in het Groot Nieuws Radio-programma van Ben Ketting.

•

https://www.hartelijkverbonden.nl/wie-ben-ik/ de website van Corrie Kole > Ik

leerde het meeste in de tijden dat het dal al dieper werd!

Ik ben Corrie Kole – de Looff. Mijn passie ligt op het terrein waar het in dit leven
echt om gaat. Dat fundeert zich op de Bijbel.
Ik ben getrouwd met Aart. Ons huwelijk werd gezegend met zes kinderen. Op
latere leeftijd kregen we er nog zes ‘kinderen’ en tien kleinkinderen bij. Mijn eigen
huwelijk met de vele ups en downs is een avontuur van meer dan vijfendertig
jaar. Na het behalen van mijn bevoegdheid voor docent heb ik een opleiding
wandelcoaching gedaan.
Ik ga voor de drie R’s: Rust, Relatie, Realiteit. Meer informatie hierover.
De volgende talenten heb ik ontvangen: verbinder, sensitief, rustgever,
verzorger, innovatief, ontwerper, positieve denker, vitaal en kwetsbaar.
Ik heb veel geleerd van de jongeren anno NÚ in de jaren dat ik op het MBO les
gaf. Alles móet leuker en avontuurlijker zijn. Een relatie moet spannend blijven.
Hierin zie ik dé grote zoektocht naar rust, relatie en geluk die onvoltooid blijft
zonder God.
Ik ben werkzaam geweest in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Mijn
droom om het onderwijs in te gaan is vervuld. Ik gaf les op een algemene
basisschool voor speciaal onderwijs en op het Reformatorische MBO als docent
Zorg en Welzijn.
En nu heb ik een eigen praktijk met de naam Hartelijk Verbonden. Alles draait
om verbindingen in een gebroken wereld. Het uitgangspunt is Gods eigen gebod;
God liefhebben boven alles en de naaste is gelijk aan mijzelf. God de eerste
plaats, jij op de tweede plaats. Vanuit de liefdevolle zorg voor jezelf kun je liefde
schenken aan alle relaties die verbonden zijn met jou.
Ik heb mijn opleiding gedaan om jongeren op te leiden. Waarom heb ik dan
gekozen voor de doelgroep echtparen? De reden hiervan ligt in het begin van de
Bijbel. God begint met het huwelijk. Binnen het huwelijk worden kinderen
geboren, de werkelijkheid van één vlees uit twee mensen, om ze op te voeden
tot Gods eer. Het huwelijk is de basis om kinderen en jongeren te vormen. Wie
de jeugd heeft heeft de toekomst. De toekomst van onze kinderen ligt verborgen
in een liefdevol Bijbels huwelijk.
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Speciaal voor vrouwen en moeders heb ik het dagelijkse METIME programma ontwikkeld. Voor echtparen is de workshop Marriage een
relatie boost met positieve ont-moetings-momenten voor jullie samen. Voor
echtparen die begeleiding en coaching willen, heb ik een speciale aanbieding; het
pakket VITAAL! Wat te denken van een retraite? Er even helemaal tussenuit om
op te laden? Vanuit de genoten rust kun je verbindingen aan.
De retraite en de workshops zijn door mij zelf ontworpen op basis van Gods
woord, de hoogste wetenschap en wetenschappelijke onderzoeken (voor het
huwelijk ondermeer Esther Kluwer). Vanuit mijn didactische kijk op de methodes
heb ik gezorgd dat elke leerstijl aan bod komt.
•

Binnenkort volgt er een gezamenlijk trainings- en begeleidingsprogramma, gericht op
echtparen die tevens ouders zijn. We gaan het dan hebben over echtpaar-aspecten (de
man-vrouw-relatie, communicatie-aspecten, verwachtingen van en naar elkaar, sterke
kanten van elkaar ontdekken, bespreken en versterken) en ouderschapsaspecten
(vader-zijn; moeder-zijn; taakverdeling, betekenissen van vaderschap c.q.
moederschap).

•

Over ‘God de Vader’: https://www.christipedia.nl/wiki/God_de_Vader; uitgebreide
studie.

•

Zie ook: https://dailyverses.net/nl/de-vader en https://www.bijbelwoord.nl/waaromgod-vader-genoemd/ Zie ook: https://abcvanhetgeloof.nl/vader

•

https://eindtijdevangelie.org/2015/03/15/wie-is-god-de-vader/

God de Vader is het Oppermachtige, glorierijke, Goddelijke, Geestelijke Wezen, Die de
Soevereine Heerser is van het universum.
Hij volbrengt Zijn wil door de kracht van Zijn Heilige Geest.
God de Vader, Die alle macht en alle autoriteit heeft, is liefde.
Hij heeft een perfect, heilig karakter en is vol van genade en barmhartigheid.
God de Vader is groter dan Zijn Zoon Jezus Christus, maar deelt alles wat Hij he eft met Zijn
Zoon.
Hij zond Jezus Christus – Zijn Zoon – om de liefde en genade van de Vader en Zijn
indrukwekkende plan voor de hele mensheid te openbaren.
God de Vader roept elke persoon rechtsreeks tot behoud, schenkt bekering en verleent Zijn
Heilige Geest als een verwekking, zodat de persoon een kind van God de Vader wordt.
God de Vader heeft iedere persoon die Hij roept persoonlijk lief en is rechtstreeks betrokken
in het leven van elke persoon.
Hij schenkt voortdurend Zijn liefde, genade, barmhartigheid en zegeningen, zodat hij of zij
Zijn liefhebbende, perfecte en rechtvaardige karakter kan ontwikkelen.
Hij hoort en antwoordt persoonlijke gebeden van al Zijn verwekte kinderen.

•

https://farmfittraining.nl/ Website van Wim de Jong: WAAROM BEN IK
FARM FIT TRAINING BEGONNEN?

Voor mij betekent het: klaar voor wat het leven je te bieden heeft,
kansen die je kan grijpen, omdat je er klaar voor bent. Je bent weerbaar
en veerkrachtig bij tegenslagen. Je kunt voor jezelf en voor je omgeving
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zorgen.
De maatschappij heeft Homer Simpson gecreëerd en moedigt comfort
en gemak aan. Op de bank voor de tv je avonden slijten. We leven in
een maatschappij waar er toch wel voor je gezorgd wordt. Hoe je je
lichaam ook onderhoudt. Dit maakt je afhankelijk. Maar dat hoeft niet!
Het boek van Stefan Aarnio beschrijft dit mooi met de titel: Hard Times
Create Strong Men. Hij gaat uit van tijdsperiodes die hij als volgt
beschrijft.
Hard Times Create Strong Men
Strong Men Create Good Times
Good Times Create Weak Men
Weak Men Create Hard Times
Goede tijden creëren zwakte. We hoeven niet meer sterk te zijn. Alles is
binnen handbereik en moeite hoeven we bijna niet meer te doen. Dit
maakt ons zwak en afhankelijk. Maar het kan ook anders. Je kunt een
leider zijn en klaar zijn voor elke uitdaging. Fit om een boerderij te
runnen. Niet volledig afhankelijk te zijn van voedselvoorziening, maar
zelf je eten te verbouwen. De kracht hebben om zelf je problemen op te
lossen, zware dingen te tillen en je eigen bedrijf te bouwen en
draaiende te houden.
Ik heb Farm Fit opgericht zodat ik mannen kan helpen om weer sterk te
worden. Om vanuit een stevige basis het leven aan te gaan. Lichamelijk
je zaken op orde te hebben. Je startniveau maakt niks uit.
Met de juiste voeding, training en suppletie werken we aan een gezonde
hormonale balans, een sterk immuunsysteem en een gezond
vetpercentage. De trainingen bestaan uit krachttraining afgewisseld met
cardiovasculaire training. We werken met barbells, kettlebells,
zandzakken, bodyweight oefeningen, touwen en andere lompe object.
Dit uiteraard met een doordachte programmering. Eerst werken aan de
basis, en van daaruit verder plannen.
•

https://familyfactory.nu/product/durftedelen/ via
familyfactory@vanveldhuizenstichting.nl
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Geen enkele opvoeding is perfect. Ruzie tussen broers en zussen?
Hoort erbij. Moeite met loslaten? We kennen het maar al te goed.
In het nieuwe Inspiratieboekje #DurfTeDelen vertellen andere
ouders hoe zij ermee dealen en delen grootouders en experts hun
tips.
Opvoedverhalen delen en eerlijk zijn over opvoedzaken in een gezin. Het
brengt menig ouder niet alleen lucht, maar ook inspiratie. Daarom
ontwikkelde de Family Factory met het Inspiratieboekje ook dit jaar
inhoudelijke én praktische bouwstenen om ouders te ondersteunen.
Het Inspiratieboekje gaat dit jaar over delen. Want elk gezin is mooi, maar
geen enkele opvoeding is perfect. Benieuwd wat je kunt verwachten? Bekijk
dan meteen het inkijkexemplaar en/of de flyer!
Welke onderwerpen kun je nog meer verwachten? • Ouders over hun
grootste opvoedissues • De beste opvoedtips van grootouders •
Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont over de impact van delen • Tips voor
meer tijd (voor jezelf en je gezin) • Leuke brooddooskaartjes om uit te delen
• Inspirerende quotes • Luister naar de podcast! 7
Bron: familyfactory.nu
Zie ook:

7

https://www.ouderscentraal.nl/inspiratieboekje-steekt-opvoeders-hart-onder-de-riem/
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•

Inspiratieboekjes van de Family Factory: Ouders zijn de
experts!

•

Online magazine belicht meerwaarde van positief opvoeden
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RECENSIE:
Op de been blijven bij onmacht, angst en
paniek
R ed actie -14 december 20198

Recensie ‘Ik houd je vast. De kracht van aanraking van je kind’ door Bob de
Raadt
“Ik houd je vast!” Dat is mooi! En wie houdt jou vast als je in een
rollercoaster zit, waar maar geen einde aan lijkt te komen? Wie en
wat houdt jou dan op de been? Het boek ‘Ik houd je vast’ staat
dichtbij het alledaagse leven van de schrijfster dat bepaald werd door
onmacht, angst en paniek. Een ervaringsverslag van een moeder die
plotseling geconfronteerd wordt met de vroeggeboorte van haar
zoon. Met alle hectiek die dat met zich mee brengt en die het gehele
gezin in rep en roer brengt.
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https://www.vakbladvroeg.nl/op-de-been-blijven-bij-onmacht-angst-en-paniek/
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Annette Bakker, de auteur, wordt overvallen door
een vroeggeboorte, de angst voor het verlies van de kleine, door paniek en
ontreddering. Opeens liggen zij in het ziekenhuis, zitten zij in een
afhankelijke situatie, verblijft haar kind op de NICU (afd. neonatologie). En
dan al die gesprekken met verschillende artsen, specialisten,
verpleegkundigen. En vergeet niet de reacties van familieleden en bekenden.
Wat betekent dat allemaal en hoe blijf je op de been? In haar boek vertelt ze
over haar verschillende emoties tijdens de plotselinge opname: onzekerheid,
onrust, paniek, tranen, oververmoeidheid.
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Belang van buidelen
Wat zij na de geboorte van haar zoon Daniël bewust wordt, is het belang van
het ‘buidelen 1’. Dat is huid-op-huid-contact (skin-to-skin-contact, SSC), het
kind op de borst van de ouder, zoals dat vanuit de NIDCAPmethodiek2 geleerd wordt aan ouders. Soms urenlang, door moeder, door
vader: zeer intiem, rustgevend, de hechting bevorderend en het stimuleert
de aanmaak van het hormoon oxytocine. Buidelen is één van de topics van
de NIDCAP-methode, naast het geven van borstvoeding, het kolven van
moedermelk, het verpleegkundig verzorgen van de neonaat door twee
personen, het bieden van voldoende ‘holding’ en het letten op de
lichaamstaal van de premature baby. De moeder van Daniël merkt hoe
belangrijk zij dit buidelen vindt; een nieuwe wereld gaat voor haar open. “Dit
gaf mij kracht en Daniël ook! Het gaf zo’n enorme verbondenheid!” Zij
beschrijft ook hoe belangrijk het buidelen voor de vader van Daniël is,
beiderzijds!
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Investeren in partnerrelatie
Het boek staat niet alleen stil bij de moeder-kindrelatie. De auteur beschrijft
ook de impact van een vroeggeboorte op de partnerrelatie. Hoe de ouders op
elkaar moeten leren afstemmen als echtgenoten, tijd voor elkaar nemen, een
open onderlinge communicatie ontwikkelen, elkaar opvangen en aanvullen.
Dat is geen vanzelfsprekende vaardigheid, dat staat onder druk in deze
hectische, medische situatie. Dat vraagt inzet, aandacht, overleg, eerlijkheid,
alertheid. Stilstaan bij emoties, bij gedachten, bij ervaringen, bij valkuilen,
gesprekken samen voorbereiden, taken onderling verdelen, hulp (leren)
vragen, elkaar vragen stellen.

Boeiende gesprekken
Bijzonder informatief is het verhaal van de betrokken grootouders en
overgrootouders voor de kleine Daniël, die als liefdevolle kring om de ouders
van Daniël staan. Dat levert boeiende gesprekken op, over hoe het vroeger
ging en hoe grootouders daar toen mee zijn omgegaan. En hoe beleven zij
dat nu? Zo is de prematuur geboren baby aanleiding om verhalen van
vroeger met elkaar te delen; ouders en grootouders stellen elkaar vragen en
komen met elkaar in gesprek. De verschillende generaties zijn op deze
manier een belangrijke bron van steun.
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Regenboog
Annette Bakker schrijft ook open over haar geloofsleven, dat als een rode
draad door haar leven loopt en wat haar tot steun is. Zij ziet een regenboog
aan de hemel staan en beleeft dat als een teken van Gods aanwezigh eid.
Zoals zij over haar levensbeschouwing vertelt, is het van belang te beseffen
dat dit voor haar een essentiële steunbron is, haar referentiekader, juist ook
in een hectische medische ziekenhuisomgeving, als het wereldje van Daniël
zo klein en kwetsbaar is.

Voor ouders en professionals!
Het is een leesbaar boek, dat meerdere dimensies naar voren brengt. Al deze
dimensies helpen om vast te houden. Daar is Ik houd je vast een sprekend
voorbeeld van. Aanbevolen voor ouders met een prematuur geboren kind en
voor professionals, die werkzaam zijn in dit vakgebied.
Ik houd je vast. De kracht van aanraking van je kind >
Bob de Raadt,
maatschappelijk werker/contextueel hulpverlener.
1. Knuffelen en buidelen: het zorgt voor verbinding, vertrouwen en de band
met je kind. Allemaal dankzij het hormoon oxytocine dat wordt vrijgelaten
wanneer we knuffelen. Oxytocine stimuleert weeën en zorgt bij borstvoeding
voor de toeschietreflex.
2. NIDCAP: Newborn Individualized Development Care and Assessment
Program. Het is een gespecialiseerde vorm van ontwikkelingsgerichte zorg.
Zo kom je erachter wat je baby aankan, wat hij prettig vindt en wat niet en
hoe je je kindje het beste kunt beschermen.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Vaderverhaal: vaderschap door Vaderschap, interview.
Versie 23-08-2022

13

Hoe ben jij gegroeid in jouw vaderschap?
Hoe ik gegroeid ben in papa-zijn is geen lastige vraag, maar het punt is: wat krijg je
van thuis mee voor een opvoeding? En Dyane, wat voor opvoeding heeft zij gehad?
Ik denk dat dat een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling naar ‘vader worden’ toe.
Ook hoe ik ben als persoon zelf? Hoe ik zelf gegroeid ben, is eigenlijk door vallen en
opstaan en kijken: hoe deden mijn ouders het en mijn schoonouders? En wat zou
‘Papa in de hemel’ willen dat ik doe?
Welke ontwikkeling heb je doorgemaakt? Van de oudste t/m de jongste.
Toen Dyane zwanger mocht raken van Fiene (mijn oogappeltje) ging de relatie
onderling langzaam veranderen. De eerste tijd merk je niet veel als ‘vader in spé’. Je
leven gaat eigenlijk gewoon door. Je gaat naar je werk en naar huis. Later ging ik
mee naar zwangerschapscursus en daar leer je de handvatten om de eerste tijd als
je kleine meid er is, te gaan leven als Papa en Mama. Dat vond ik onwijs leuk en
leerzaam. En dan is daar de bevalling, je bent voor het eerst niet meer samen, maar
met z’n drietjes thuis. Achteraf sta je soms verbaasd hoeveel je kan hebben met
bijvoorbeeld korte nachten. Je leert stap voor stap hoe je om moet gaan met Fiene.
Ik deed dat toen door veel te praten met andere vaders en met mijn tweelingbroer
Harm, die de nodige ervaring al had opgedaan als vader.
Bij Gijs was het net zo bijzonder als bij Fiene, al zat daar een verschil in. Fiene is
gepland gehaald en Gijs kwam op een leuk, niet verwacht moment. Allebei wel op de
20e geboren, hoe gaaf is dat?! Dyane ging bij Gijs voor controle naar het Beatrix
ziekenhuis en mocht gelijk blijven. Fiene was toen even naar oma en had voor de
zekerheid al wel een logeertasje mee (Dyane had toch al een klein voorgevoel). E n ik
was gewoon aan het werk. “Als je weet dat je vrouw bijna uitgerekend is en naar het
ziekenhuis gaat voor extra controle, dan let je minder op je werk, haha”
Bij Gijs hadden we al de nodige ervaring opgedaan met het in bad doen, aankleden,
flesvoeding geven en ook met de nodige luiers verschonen. Je moet als vader dan
ook leren aandacht te blijven geven aan je dochter en dat was ook weer leerervaring
opdoen. Maar nu nog: het ene moment reageer je net iets beter dan het andere
moment of als je best moe bent, dan kan je stemgeluid al anders zijn dan als je meer
uitgerust bent. Die ervaring leer je ook gaandeweg als vader.
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Wat is jouw vaderbeeld?
Mijn beeld is eigenlijk gekomen door mijn eigen vader. Die was veel aan het werk
zoals de meeste vaders. Hoeft niet altijd hoor, maar bij mij vroeger thuis wel. Mijn
moeder was vroeger wel aan het werk in de zorg. Toen mijn jongste broertje er al
was en mijn zusje er 2 jaar later bij kwam, stopte mijn moeder met werken en werkte
mijn vader altijd gewoon 40 uur per week. Mijn vader was streng. Dat moest ook wel,
want een tweeling, die niet kan stilzitten en altijd bezig is, daar hadden ze hun
handen soms wel aan vol. En dat zie ik weer terug in Gijs. Vroeger zei mijn vader
altijd: “Wat de pot schaft en op je bord komt, eet je op!” We hadden het niet breed en
we moesten al snel meehelpen in het huishouden.
Later werden mijn ouders minder streng naar mijn jongste broertje en zusje, terwijl
Harm en ik altijd strak gehouden werden. Soms begrepen we dat niet goed. Dus dat
heeft mijn beeld wel gevormd en merk ik dat nu ook terug naar mijn reacties naar
onze kinderen. Dat ik soms te streng ben, zeker als ik moe ben.
Welke invloed heeft jouw vader op jouw vaderbeeld gehad? Het antwoord is
eigenlijk al verwerkt in de vorige vraag.
Op welke manier inspireert hij (jouw vader) jou?
Ik probeer er ook gewoon te zijn voor onze kinderen; na het werk toch even spelen
en lol trappen en hen op bed leggen, daarin doe ik niet veel anders als mijn vader
vroeger. Ik probeer zelf altijd, naast de activiteiten in het weekend, toch tijd te nemen
met de kids, omdat ik veel werk en in de kerk ook actief ben. Tijd te nemen om de
kids een fijne jeugd te geven, samen met Dyane.
'God de Vader': wat betekent Hij voor jou? Hoe zie c.q. beleef je dat?
God de vader zie ik als PAPA in de hemel. Nooit gezien, maar de liefde groeit steeds
meer en “wonderen zijn de wereld niet uit”, wie kent die zin niet?! Ik wel. Elke dag
begint met een cadeautje: je ogen open doen en als je gelukkig getrouwd bent ook
nog eens je lieve vrouw naast je zien liggen slapen!
Sinds ik ook de boeken van Steven Verhorst heb gelezen over de opname 9 , is het
nog meer gaan groeien: de liefde voor PAPA. En ik probeer er bewuster op te letten
in mijn handelen en praten, ook al is dat enorm moeilijk, want binnen een seconde
kan je al een fout hebben begaan. Maar ook het beeld van PAPA naar mij toe,
bepaalt hoe ik naar de kids toe ben, en ze samen met Dyane probeer kennis te laten
maken met onze Vader.
Hoe kijk je terug op moeilijke momenten in jouw vaderschap?
Ik probeer op zulke momenten toch mijn problemen, lichamelijk of soms mijn
geestelijke strijd niet te verbergen voor de kids, want ook mogen ze mijn pijn en
verdriet zien. We zijn immers geen robots. Toch wil ik hen zo gelukkig mogelijk laten
leven, want soms is het ook gewoon niet te begrijpen voor hen. En naast mijn drukke

Steven Verhorst – Opgenomen. De dag dat de wereld veranderde – ISBN 9789083063911 - Tweede
druk - april 2020 - 156 pagina's. Zie ook: www.verhorst.org – www.zijnboek.nl Andere titels:
Schijnvrede en Puntkomma.
9
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bestaan staan de kids en Dyane toch de 2 e plek. Voor mij klinkt dat aan de ene kant
erg, want waarom geen nummer 1? Ze zijn je gezin en dat gaat boven alles. Zeker!
Toch is en blijft God/Papa nummer 1.
Hoe ben jij vader? Hoe gevarieerd vul jij dat in?
Zorgzaam en toch streng, maar ik probeer toch hoe moe ik soms ben, ze uit te dagen
om lekker te stoeien en gek te doen, omdat lachen -elke dag- zoveel kan toevoegen.
En lekker als het bedtijd is om vrolijk en moe het bedje in te gaan.
Hoe zou je willen dat jouw kinderen zich jou als vader zullen herinneren?
Als een gekke, gezellige, zorgzame vader die ook soms tikkeltje bezorgd kan zijn,
maar van lol trappen houdt. Maar ook dat ik probeerde er altijd te zijn voor hen.
Vaderschap en moederschap = ouderschap. Hoe werken jullie daar samen
aan?
Door met elkaar te blijven praten en elkaar de ruimte te geven om z’n eigen ding te
doen en ook samen dingen aan te gaan, want samen sta je sterker dan alleen. En
we lezen Bijbeldagboekjes om God in ons driehoeksverbond, dat we 24 mei 2017
met HEM sloten, te blijven aangaan en te blijven betrekken.
Hoe geven jullie daar samen inhoud aan?
Bijbel lezen, momentjes samen te blijven pakken ook al is dat soms best lastig met
de kids om even na een slopende dag bij te praten.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
RECENSIE: DADDYCATION, door Stephen van der Leij
https://www.ouderscentraal.nl/indringend-boek-zet-aan-tot-nadenken-overvaderrol/ > Door R ed actie -16 juli 2020
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Indringend boek zet aan tot
nadenken over vaderrol

Recensie ‘Daddycation, toegewijd vader zijn’ door Bob de Raadt
Allereerst werd ik direct getroffen door de magnifieke titel van dit
boek. Wat een vondst! Zo treffend: de combinatie van ‘dedication’ en
‘daddycation’: dat wil zeggen toegewijd vader zijn. In de periode dat
de auteur, Stephen van der Leij, dit boek schreef, maakt hij het
overlijdensproces van zijn vader mee en dat heeft een reflectieve
invloed. Van der Leij snijdt op een originele en indringende manier
belangrijke onderwerpen aan en vraagt van de lezer een actieve
houding in het meelezen, overdenken en toepassen van tips. Daar zit
ook het genoegen om dit boek te lezen; zeker als vader en als
christen.
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Stephen van der Leij is getrouwd, is vader van twee
zoons, fotograaf, predikant en pastor op een MBO-opleiding. Dit boek van zijn
hand behandelt de volgende onderwerpen:
Wat is het belang van toewijding? Je wilt het beste voor je kind! Het
vraagt om een beschermende houding, kwetsbaar durven zijn, maatjes
hebben, zorgen voor de ander.
Wie ben ik als vader? Van der Leij stelt vragen aan de lezer: Hoe zie jij het
vaderschap voor je? Wat zegt jouw kind na tien jaar over jouw rol als vader?
In een kader schetst hij een bruikbare functieomschrijving voor vaders.
Hij staat stil bij de vraag: Hoe was jouw vader? “Wat heeft hij aan jou als
erfenis doorgegeven?” De schrijver neemt je mee in zijn verhaal en gaat in
op het belang van loyaliteit. Hij nodigt uit om stil te staan bij de vraag:
“Hoorde jij wekelijks van je ouders: Ik houd van jou?”. Of: “Denk eens rustig
na over je kindertijd en focus op de mooie dingen en herinneringen aan je
vader”. Omdat elke generatie anders is, heeft de auteur een informatieve
tijdlijn van 1925 – 2030 opgenomen om kenmerken van verschillende
generaties aan te duiden. Hij gaat ook in op de factor ‘hechting’.
In onze hedendaagse cultuur komt het thema ‘God als vader?’ op een
persoonlijke en liefdevolle manier weinig aan de orde. Vanuit zijn eigen
innerlijke manier staat de auteur stil bij het belang van ‘onvoorwaardelijke
liefde’. Ook in dit hoofdstuk geeft hij veel denkstof en openende vragen.
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Van der Leij vraagt zich af ‘Hoe ben ik een goede man voor mijn
vrouw?’ Hij gaat in op verschillende factoren binnen de partnerrelatie. Bij
het leren van elkaar. Omgaan met verschillen. Extra inspanningen leveren:
een ‘de tweede mijl’ lopen. Partners spreken verschillende talen en hebben
verschillende behoeftes; hoe leer je die talen te ontdekken, te verstaan en te
gebruiken?
Hij voert een pleidooi voor mannenvriendschappen en vraagt aan de lezer om
na te denken, wat je als vader wilt investeren in de nieuwe generatie en hoe
jij herinnerd wilt worden. Een oproep: “Laten we zorgen dat onze kinderen in
veiligheid, liefde en geborgenheid groot mogen worden”. Aan zijn vader
schrijft hij: “Papa, bedankt dat je mij hebt geïnspireerd met jouw manier van
leven en je volledige openheid in de laatste maanden van je leven. Dit boek
draag ik op aan jou. Ik hou van jou”.
‘Daddycation’ is een inspirerend boek, vanuit een persoonlijk invalshoek; een
aanrader voor (aanstaande) vaders.
Daddycation – Toegewijd vader zijn >>
Bob de Raadt is werkzaam als medisch maatschappelijk werker, methodisch
ouderbegeleider, contextueel hulpverlener bij Erasmus MC-Sophia en als
gastdocent bij Erasmus MC Academie; www.bobderaadt.nl

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Wolven in de kerk – Geestelijk leiderschap in crisis; Onderzoek naar
de oorzaken van de crisis en een handreiking tot herstel van het
geestelijk leidershap binnen de kerk - geschreven door ds. Nico
Catsberg & ds. Arie Jan Visser
(Soest: Uitg. Boek-scout; ISBN 978-04-645-0219-0)
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Een intrigerende titel. Wolven in de kerk, dat zou je toch niet verwachten! Wat wordt daar
mee bedoeld en op welke manier komt dat voor? Ik heb dit boek met gemengde gevoelens
gelezen. Enerzijds de vraag: “Hoe kan dit gebeuren in de gemeente van onze Heer Jezus
Christus?”Anderzijds de vraag: “Hoe kunnen wij als volgelingen van Jezus Messias groeien
in discipelschap, ‘vrucht van de Geest’ dragen, ‘christlike’ leven, barmhartigheid doen, de
Ander/ander zien, luisteren, oprechte vergeving en verzoening (reconciliation) nastreven.
De voorbeelden die in het boek genoemd worden zijn m.i. schrijnend, alarmerend,
verontrustend en beschamend. Dit raakt gemeenten, gezinnen, ouders, vaders, kinderen! Dit
raakt ook de kern van christelijk geloof en als gelovigen samenkomen. Dit raakt de Here,
zeker gezien Zijn grote gebod.
De auteurs doen hun verslag op basis van onderzoek (enquêtes en interviews in het onderzoek
‘Predikanten en werkdruk, uitgevoerd door stichting Room2C). Dit onderzoek gaat o.a. over
de tijdsbesteding van een predikant, persoonlijke eigenschappen, zijn functioneren (naar eigen
beleving), het effect van het predikantschap op de directe omgeving van de predikant, de
opvang voor predikanten en een aantal open vragen. Beiden schrijvers zien veel goedlopende
predikant-ervaringen. Doch er zijn ook uiterst ontluisterende verhalen: ziek makend, burn-out
veroorzakend, ontwrichtend, deprimerend en pijnlijk. U moet de verhalen zelf maar lezen.
Catsberg en Visser bespreken diverse leiderschapsbewegingen en –modellen en geven daar
kritische kanttekeningen bij. Van een predikant wordt in onze maatschappij en in de
kerkelijke gemeente een veelheid van verantwoordelijkheden verwacht, met bijbehorende
capaciteiten. Soms ligt die ‘lat der verwachting’ te hoog en/of ontstaat er kritiek op de
voorganger en wordt die workload te zwaar, met alle gevolgen van dien. Dat is dus niet alleen
ontluisterend en beschadigend voor een predikant/voorganger, dat is ook belastend voor diens
gezin, want hij is ook vader in en voor zijn gezin. De onrust in een gemeente (conflicten,
onvrede, roddels) komen ook het gezin binnen en hebben hun beschadigende bijwerking(en).
Ooit werd de pastorie ‘een glazen kooi’ genoemd.
De auteurs signaleren een belangrijke ontwikkeling, die zeker aandacht verdient en om
preventie vraagt.
Veel predikanten en geestelijke leiders lijden in en aan de bediening. De signalen zijn: hoge
werkdruk, gebrek aan steun en vertrouwen, onduidelijke afspraken, onrealistische
verwachtingen, financiële problemen, tekortschietende kerkgenootschappen en
opleidingsinstituten, gebrek aan ‘respect’ voor het ambt.
De auteurs adviseren om te komen tot preventieve maatregelen:
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-

betere begeleidingsmogelijkheden,
betere doordenking van het ambtsdenken,
studie van Matt. 23:8-11, Marcus 9:32-35 en van Lucas 22:26-27 (dienend
leiding geven, ‘Christike’ dienen)
toerusting aan kerkenraden: training, gavengericht werken en coaching
betere samenwerking tussen predikant en kerkenraadsleden: luisteren naar
elkaar10 , open agenda, duidelijke afspraken en structuur. Reële verwachtingen
van elkaar.

Conclusie: Een schokkend boek en een oproep tot een betere omgang met elkaar als
gemeenteleden en als volgelingen van Jezus Messias. Een oproep tot nederigheid,
gezeglijkheid, dienstbaarheid, vrijwilligheid, rechtvaardigheid en onbaatzuchtigheid; geduld
en onderlinge liefde, door Zijn genade en verzoening met God.
Een duidelijke oproep. Om die reden is dit boek belangrijk om door kerkenraden,
oudstenraden, gemeenteleden, kerkelijke organisaties gelezen te worden. De verhalen, het
onderzoek op basis van enquêtes, de conclusies en de aanbevelingen dienen nadere aandacht,
uitwerking en navolging te krijgen.
Deze analyse kan dan in de toekomst veel (onchristelijk) leed voorkomen: in het belang van
de kerkelijke gemeenten, in de levens van predikanten/voorgangers/leidinggevenden en dus
ook in hun gezinnen. Ook dit vraagt om besef van de VADER en van vaders in de gemeente.
Dat is een gemeenschappelijke factor.
Boeiend boek, goed leesbaar, met veel casuïstiek, grondig onderzoek (pag. 218-236),
duidelijke analyse en aanbevelingen, bevat een uitgebreide literatuurlijst.
Van harte aanbevolen! Een must-read voor de kerkelijke gemeente(n) en hun
gemeenteleden; voor predikanten en voor kerkenraden.

Samenvatting11
Dit boek is gebaseerd op een diepgaand onderzoek naar het functioneren van predikanten e n is
er een die de ogen opent. Met dit onderzoek werden problemen in het geestelijk leiderschap
blootgelegd die al lang spelen, maar waar weinig over gesproken wordt, of die vaak niet aan het
licht komen voor een breder publiek. Predikanten, kerkelijk werkers en steeds meer
kerkraadsleden en vaak ook hun familieleden maken crisissen mee in de kerk. Iets wat ook de
schrijvers persoonlijk is overkomen. Het onderzoek vertaalt zich in interessante resultaten die in
het boek door het gebruik van vele tussenkopjes uitgewerkt en toegelicht worden. De tabellen en
grafieken van de enquêtes van het onderzoek zijn een mooie aanvulling, net als de vele
voorbeelden die aangehaald worden.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Bron: https://www.cgmv.nl/blog/moment-van-transitie
Auteur: Bob de Raadt
Publicatiedatum: 2 augustus 2022 14:36

Pensioen (1): een moment van transitie
10

Zie bijvoorbeeld de oproep van rabbijn Lody van de Kamp om naar elkaar te luisteren, zoals Amos Oz en
rabbijn Jonathan Sacks dat hebben gedaan; in https://www.nd.nl/opinie/columns/1138187/naar-elkaar-luisterenis-een-belangrijke-stap-naar-vrede; column in Ned. Dagblad (22-08-2022); inspirerende column.
11 https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=12817
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Met pensioen gaan is best een event, een schakelmoment in mijn leven. In oktober
2021 heb ik de Pensioen Aftrap Dagen (PAD ) gevolgd en dat is voor mij erg zinvol
geweest. Ik heb zicht gekregen op de financiële aspecten van de pensioenaanvraag en
dat gaf meer overzicht.
Ik heb op mijn werk aangegeven dat ik graag een aantal uren betaald verder wilde gaan na mijn
pensioendatum, doch daar was geen budget voor. Ik ben mij gaan richten op de feitelijke
pensioendatum. Ik ben in mijn gesprekken als medisch maatschappelijk werker op de afdelingen
Verloskunde en Neonatologie in het Erasmus MC Sophia te Rotterdam gaan aankondigen dat ik
met pensioen zou gaan. Dat gaf duidelijkheid en ruimte om af te bouwen. Ik vond het best lastig,
want gewoonlijk is de begeleiding intensief, vanwege de kwetsbare medische toestand van
moeder en kind. Afbouwen betekent minder kunnen doen dan ik gewend was om te doen. Met
pensioen gaan betekent afscheid nemen van collega’s, patiënten en vertrouwde werkritmes.
Loslaten is een emotioneel werkproces.
Afscheidssymposium
Ik heb gevraagd om een middagsymposium als afscheidscadeau en daar is volop de schouders
onder gezet. Het is een prachtig minisymposium geworden met de toepasselijke titel: ‘Ode aan het
vaderschap’!1 Vaak blijft de biologische vader te veel buiten beeld, om verschillende redenen. We
hebben meer accent gelegd op het betrekken van de vader(s) bij de zwangerschap en de
begeleiding van beide ouders. Ik heb een vragenlijst ontwikkeld om vaders meer vanuit hun hart
hun betrokkenheid te helpen verkennen. “Hoe was het om voor de eerste keer de harttonen te
horen tijdens de echocontrole?” Dan reageert een vader vaak met een glimlach op zijn gezicht. Dat
is een teken van vaderbetrokkenheid, van binnenuit!
Vaderbetrokkenheid
Ook tijdens de fase van de begeleiding op de afdeling neonatologie is de aandacht voor de vader
erg belangrijk. Hij moet veel ballen in de lucht houden: geboorteaangifte doen, heeft z’n zorgen
om zijn vrouw en het kind (vroeggeboorte, laag geboortegewicht, medische zorgen), moet
rekening houden met de thuissituatie (andere kinderen, huishoudelijke taken) en afdelingsregels,
contact houden met familie, werk en organisaties, boodschappen doen en tijd nemen om te
rusten. Kortom: een verantwoordelijke en intensieve klus. Help hem m aar om juist daarover te
vertellen. Die aandacht maakt hem sterker.
Nieuwe activiteiten
Ik heb in mijn kerkelijke gemeente bijbelstudie-avonden mogen verzorgen over het thema: ‘God de
Vader, Jezus de Zoon en betrokken vaderschap’. Naast de inhoudelijke studies was het ook prettig
om andere vaders te spreken over hun vaderschap en hun relatie met God de Vader. Vanuit dit
initiatief is ook het digitale magazine ‘VaderKracht Centraal’ ontstaan2 ; de verbondenheid tussen
God de Vader en betrokken vaders in hun vaderschap.
‘Ode aan het vaderschap’
Het versterken van de vaderpositie, het belang van vaderemancipatie en het verbeteren van de
vaderbetrokkenheid kwam vaak als thema voorbij op het afscheidssymposium. Met bijzondere
sprekers: directe collega’s, met wie ik veel heb samengewerkt, een collega-hulpverlener, die ik
vroeger als patiënt begeleid heb en die vaderschapsbetrokkenheid op Aruba onderzocht heeft.
Mijn eigen dochters, die een verhaal hielden over da(a)dkracht. Heel bijzonder en persoonlijk, over
mijn vaderschap!
De overgang naar pensionado (toch een enorme transitie om mee te maken, van de ene op de
andere dag!) is mij toch uiteindelijk meegevallen. Door de warme afscheidswoorden. Ik heb
meegewerkt aan een webinar van de Hogeschool Rotterdam over het thema ‘vaderschap’ 3 en ik
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heb een preek mogen houden over ‘God de Vader’ op vaderdag, 19 juni jl. Bijzonder! Al deze
activiteiten hebben mij geholpen om de transitie naar gepensioneerde met voldoening te maken.
Tot slot
Heel bijzonder is een geheel andere transitie, die in de eerste maand van mijn gepensioneerd-zijn
heeft plaatsgevonden: ik ben voor het eerst opa worden van een kleinzoon. Die verwondering en
ontroering is weer een andere, intense ervaring.
Ik heb in ieder geval genoeg invulling kunnen geven aan de eerste weken van het gepensioneerd
zijn. En daar hoort dit blog ook bij.
In Hem verbonden,
Bob de Raadt.
Reacties op deze blog zijn welkom op: bobderaadt@live.nl.
1 Zie op www.bobderaadt.nl/socialeverloskunde.php > odeaanhetvaderschap
2 www.bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php > VaderKrachtCentraal
3 Zie op www.bobderaadt.nl/connect2fathers.php > thema dossier vaderschap

Bob de Raadt was werkzaam als medisch maatschappelijk werker op
de afdelingen Verloskunde en Neonatologie in het Erasmus MCSophia te Rotterdam. Sinds kort is hij met pensioen, maar hij blijft
actief op het gebied van verloskunde. Zo geeft hij gastlessen, is hij
vader & vadercoach en geeft hij pastorale counseling. Zie
ook www.bobderaadt.nl.
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