
Magere jaren 

Pastorale brief voor partners van mensen met dementie 

 
U had het heel goed met elkaar. Maar nu verandert alles. De vette jaren zijn 
voorbij. Vergeetachtigheid en kleine irritaties die er zo nooit waren. We 
gaan naar de huisarts, onderzoeken volgen. De uitslag is zoals wij 
verwachtten: een vorm van dementie. Al snel hierna komt de casemanager 
over de vloer. Casemanager – mooi dat ze er zijn, maar het is het begin 
van een nieuwe fase. Ons leven is voorgoed anders. We zijn samen, maar 
het is niet meer wat het was. Zijn dit de magere jaren? 
 
Deskundigen staan u bij, hopelijk met veel begrip en invoelingsvermogen. 
Eerst kan alles nog thuis, maar daarna mogelijk in een zorginstelling. Het 
lijkt een onomkeerbaar proces. U leeft mee, u zorgt mee, u lijdt mee. U 
doet wat u kunt. Voorgoed anders. Mager. 
 
Een en ander roept het beeld op van de dromen van de 
Farao. Vette en magere jaren. Ik lees in Genesis 41:55 dat 
er honger is in Egypte en Israël. Na vette jaren breekt een 
tijd van hongersnood aan. God, de Schepper, heeft in deze 
nood voorzien door Jozef op een wonderlijke manier 
onderkoning van Egypte te maken. Jozef zorgt in een tijd 
van overvloed voor volle schuren. Wanneer de honger 
komt, opent hij de voorraadschuren. Wat zegt de Farao? ‘Ga naar Jozef!’ 
 
Magere jaren zijn mager, maar er is door te komen. Niet alleen, maar met 
de God van Jozef, Die machtiger is dan de Farao. De God en Vader van 
Jezus Christus, Die meer is dan Jozef, weet van uitkomsten. Hij kan honger 
stillen en tranen drogen. Hij kan kracht geven bij het dragen van een zware 
last. Hij kan leren het kleine te waarderen en maakt in zwakke momenten 
sterk. Daarom: ‘Ga tot Jozef!’ of: ‘tot Jezus’. Hij baant een weg en geeft 
leven. Hij weet raad. Zijn oog is over u.  
 
Magere jaren. Je doet er niets aan, het is nu eenmaal zo. Toch is er 
doorkomen aan. Niet in eigen kracht, maar door Hem. Er is geen Heiland 
zoals Hij. Door rivieren, door het vuur, door angst en zorg. Hij weet raad 
en laat nooit in de steek. Ik ben met u alle dagen, tot aan het meest bittere 
einde. Dan maakt Hij alles nieuw. Ga tot Hem in deze magere tijd. 

 
Ga tot Jozef. Bid tot de Vader van Jezus 
Christus, Die ook uw Vader wil zijn. 
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