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Studeren vanuit het hart

Je voelt je aangetrokken tot een opleiding op het gebied 
van spiritualiteit? Dan ben je bij de Academie voor 
Geesteswetenschappen aan het juiste adres.

Je kunt de Academie beschouwen als een 
ontmoetingsplaats. Het onderwijs dat je bij ons volgt, zal 
ontegenzeglijk leiden tot nieuwe inzichten. Veel studenten 
kiezen voor ons vanuit een behoefte tot persoonlijke 
ontwikkeling. Maar de Academie biedt ook nieuwe handvatten 
voor je beroepsleven - of dat nu is in je huidige baan of als voorbereiding op een nieuw vak 
zoals dat van geestelijk begeleider. 

Het valt ons iedere keer weer op dat studenten persoonlijk geraakt worden door de opleiding 
die ze bij ons volgen. We leren samen, van de stof en van elkaar. De Academie biedt ook de 
mogelijkheid en de ruimte om levenservaringen uit te wisselen. De leerstof en het contact met 
je medestudenten zal je helpen bij hetgeen je op je levenspad tegenkomt.

In dit magazine hebben we een aantal (oud-)studenten gevraagd naar hun ervaringen op 
de Academie. De portretten spreken voor zich. Het zijn persoonlijke verhalen van vijf mooie 
mensen. Ze geven je een indruk van wie er zoal bij de Academie studeert, waarom ze dat 
doen en wat de opleiding voor hen betekent.

Je zult ontdekken dat de Academie veel meer biedt dan goed en boeiend onderwijs.

Voel je welkom!

Ellen van Son
Directeur Academie voor Geesteswetenschappen
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Frank Kok

“Ik heb een sterk verlangen om 
meer vanuit het hart te gaan leven”

“Ik heb een verlangen om meer vanuit het hart te gaan leven, om me meer te 
verbinden met anderen. Die behoefte leeft sterk in me, al van jongs af aan. Van 
nature ben ik beschouwend, rustig, graag op mezelf. Ik ben altijd zeer 
geïnteresseerd geweest in wetenschap. Ik heb veel gelezen over sterrenkunde, 
over metafysica. Als kind stond ik al met een kijkertje naar de sterren te kijken. Ik 
was gewend aan het rationele, wetenschappelijke, aardse denken waarin alles 
wat bewezen kan worden ‘waar’ is. Gaandeweg ben ik tot de overtuiging 
gekomen dat er meer is dan dat. Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor, 
maar voor mij is dat bewijs niet per se nodig.

Ik ben gefascineerd door mensen die een bijna-
doodervaring hebben meegemaakt. Mellen-
Thomas Benedict is zo iemand. Hij kan goed 
vertellen wat hem is overkomen. Hij stelt dat we al-
lemaal een stukje zijn van een goddelijke oerbron, 
die zichzelf wil ervaren en ontdekken, in allerlei op-
zichten. Dat voelt goed voor mij. Daardoor begrijp ik 
dat de wereld in al zijn verscheidenheid is geschapen.
   Voorheen vroeg ik me af: waarom sterft de één 
op jonge leeftijd en de ander niet? Waarom leven 
wij in een welvarend land en anderen niet? Waarom 
overkomt de één veel ellende en de ander niet? Als 
je dat rationeel bekijkt, kun je zeggen: dat is nu een-
maal zo. Maar met het besef dat we allemaal uit dezelf-
de oerbron voortkomen - wat dat dan ook precies 

inhoudt, dat is het mystieke - dan zit daar voor mij 
logica  in. Vanuit die oerbron ontstaan mensen die zelf 
een bewustzijn hebben. Ieder van ons gaat dat op een 
eigen manier beleven en ervaren. Die specifieke ervaring 
leidt ertoe dat de een veel narigheid meemaakt en de ander 
niet. Wat je overkomt, neem je mee als levenservaring.

Ommezwaai
Het fascineert me dat er overeenkomsten zijn in 
bijna-doodervaringen, ongeacht geloofsovertuiging 
of achtergrond. Je ziet dezelfde structuren terug in 
de verhalen. De personen die mogen terugkeren op 
aarde laten vaak zien dat ze een ommezwaai hebben 
gemaakt in hoe ze de wereld zien, in hoe ze in het leven 
staan. Ze hebben echt iets nieuws beleefd. Je hoort 
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“Anderen blij 
maken is een grote 

drijfveer in mijn 
leven”

Muziek
Anderen blij maken is een grote drijfveer in mijn leven. 
Het geeft ook zin aan mijn bestaan. Dat doe ik onder 
andere via de muziek. Vanaf mijn tiende jaar heb ik 
een tijd pianoles gehad. Ik heb vanaf bladmuziek leren 
spelen en dat heb ik lang gedaan. Als volwassene 
heb ik het  conservatorium doorlopen. Op 
een gegeven moment begon ik met 
improviseren. Ik begeleidde een 
jongerenkoor in de kerk en als er 
even geen zang was of als de 
pastoor tijdens de kerkdienst 
iets moest wegbrengen of voor-
bereiden, dan speelde ik de tijd 
vol.Dat improviseren is zich bli-
jven ontwikkelen. Het verwondert 
me dat er telkens andere mel-
odieën uit mijn handen komen die 
als vanzelf worden gespeeld. Ik merk 
dat ik bij de start van een improvisatie wel 
eerst een bewuste keuze maak: welk akkoord 
pak ik? Maar dat duurt een fractie van een seconde. 
Daarna dwalen mijn gedachten af en spelen mijn 
handen automatisch een melodie. Daar moet toch 
sturing van buitenaf achter zitten? Dat kan toch niet zo 
maar ontstaan? Ik vermoed dat er een overkoepelend 
bewustzijnsveld is waar ik dan uit put. Zo voelt dat, 
althans. Ik kan me hier heel gelukkig over voelen. 
Regelmatig komen kerkgangers na afloop naar me toe 
om te vertellen dat ze hebben genoten van de muziek. 
Toch fantastisch, dat je mensen zo blij kunt maken?
   Ik kan me helemaal geven in het pianospel. Daarbij 
verras ik mezelf ook vaak: moet je eens horen wat mijn 
handen doen, nu komen deze klanken eruit. Ik sta er niet 
bij stil, het gaat onbewust, het stroomt door me heen.
Vijftien jaar lang heb ik een popkoor gedirigeerd. 
Het is mooi om te zien hoeveel plezier je met 

elkaar kunt beleven aan het samen iets tot stand 
brengen. De synergie – één plus één is méér dan 
twee – van gezamenlijk bezig zijn is dan heel voelbaar.

Ontmoetingen
Ik ben een keer of vijftien als groepsbegeleider mee 
geweest naar Lourdes, samen met mijn vrouw. Eerst 
om jongeren te begeleiden, later om ouderen te 
vergezellen. De ontmoetingen die je dan hebt, vind 
ik zo bijzonder. Je mag horen wat mensen hebben 
meegemaakt, wat ze met zich meedragen. Je kunt 
een luisterend oor zijn. Dat heeft mede mijn om-
mezwaai bepaald naar meer ‘vanuit het hart’ te willen 
leven. Er kwamen ook levensvragen op: zelf kom ik 
uit een stabiel gezin en met mijn vrouw en kinderen 
ervaar ik ook veel stabiliteit. Dat is prachtig. Maar dat 
heeft niet iedereen. Ik ben door de contacten meer 
geïnteresseerd geraakt in de wereld om me heen.

Boeiend
Ik vind de opleiding aan de Academie fantastisch. 
Erg boeiend. De onderwerpen die aan bod komen, 
roepen veel bij me op. De vakken geven nieuwe in-
zichten en leggen nieuwe accenten. Dat vind ik 
mooi. Met klasgenoten heb ik in de pauzes mooie 

Verdieping
Mijn vrouw en ik zijn als vrijwilligers verbonden aan 
Encounter. Dat is een wereldwijde organisatie die 

weekenden organiseert voor stellen die zoeken 
naar liefdevolle verdieping in de relatie. 

Je leert bewust aandacht geven aan 
je partner en je leert hoe je een 

vrijer mens kunt worden 
binnen de relatie. Dat heeft ons 
veel gebracht. Wij begeleiden 
nu zelf ook weekenden voor 
stellen, samen met twee andere 
echtparen. Een van de thema’s 
die we aan de orde stellen, is: 

hoe luister je naar elkaar? We zijn 
allemaal geneigd om vanuit een 

bepaalde gedachte te luisteren, om 
snel te interrumperen of om de uitspraken 

van de ander te pareren. Bij Encounter leer je hoe 
je je luistervaardigheid en het contact met je partner 
kunt verbeteren. Daar zit ook een spirituele kant aan, 
doordat je bewuste aandacht hebt voor elkaar. Ik zie 
hoe afwachtend sommige stellen binnenkomen en hoe 
enthousiast ze de deur weer uit gaan. Dat geeft me 
een enorm rijk gevoel. Wat ik meemaak bij Encounter 
is ook een aanleiding om op zoek te gaan naar meer 
verbinding. Na een zoektocht op internet kwam ik bij 
de Academie voor Geesteswetenschappen terecht.

vaak: deze ervaring is veel ‘echter’ dan dat wat we hier 
op aarde beleven. Dan denk ik: als zoveel mensen 
dat zeggen, dan is er echt wel wat aan de hand.
   Ook de cardioloog Pim van Lommel is ervan 
overtuigd geraakt dat er ‘iets’ moet zijn. Ik ben naar 
een lezing van hem geweest op de Academie. Hij 
heeft de eerste grootschalige klinische studie gedaan 
naar het fenomeen BDE. Vóór zijn onderzoek was 
Van Lommel van mening dat het bewustzijn alleen 
door hersenactiviteit kan worden geproduceerd. Op 
basis van de onderzoeksresultaten werd hem duide-
lijk dat dit niet voor bijna-doodervaringen kon gelden. 
Van Lommel is inmiddels overtuigd: er moet iets zijn. 
Dat houdt me wel bezig. Het geeft zin aan het leven 
en de hoop dat het bestaan na de aardse dood niet 
over is; iets wat ik altijd wel geloofd en gevoeld heb.
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Frank Kok (55) is getrouwd en heeft 
drie kinderen. Hij volgt het eerste jaar 
van de richting Spiritualiteit en 
Zingeving. Hij is de studie begonnen 
vanuit persoonlijke interesse. Frank 
heeft lange tijd als planoloog gewerkt, 
verdiende daarna vijftien jaar zijn geld 
als musicus en werkt nu in een mix van 
deze twee beroepen. Van huis uit is 
hij katholiek opgevoed. Tegenwoordig 
gaat hij naar de kerk wanneer daar een 
mooi koor een uitvoering geeft. Zijn 
binding met de kerk komt meer vanuit 
gemeenschapszin dan vanuit 
geloofsovertuiging. Frank en zijn vrouw 
doen veel vrijwilligerswerk.

“We zijn allemaal 
een stukje van een 
goddelijke oerbron”

gesprekken. Dat is verrijkend. 
Ieder bekijkt de lesstof weer 
op zijn of haar eigen 
manier. De lesuren 
vliegen om en iedere 
zaterdag ga ik geïn-
spireerd en en-
thousiast naar huis.
Ik vind het in-
teressant om 
telkens verder te zo-
eken op het gebied 
van spiritualiteit en zin-
geving. Je komt via je vra-
gen over de wereld ook bij vra-
gen over je eigen bestaan. Ken je het 
begrip fractalen? Dat zijn meetkundige figuren die op-
gebouwd zijn uit onderdelen die een zelfde vorm 
hebben als de figuur zelf. Als je uitzoomt of inzoomt 
op een fractaal, dan zie je telkens dezelfde figuur 
erin terug. Ik denk wel eens dat onze werkelijkheid 
temidden van de oneindigheid hiermee te vergelijken is.
Die oneindige grootte en diepte van het heelal, dat 
fascineert me enorm. Hoe weet iedere cel en ieder 
atoom nu wat zijn rol is? Ik kan me daar enorm over 
verwonderen. Vragen stellen over het leven wakkert 
de levensvlam aan die in je zit, zo is mijn ervaring.”
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Marianne van der  Heiden
“De opleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken brengt me veel: zelfinzicht, 
het besef dat er zoveel meer is dan ons dagelijks leven, het besef dat we allemaal 
met elkaar verbonden zijn. De opleiding voelt voor de meeste klasgenoten als 
‘thuiskomen’, bij jezelf en bij elkaar. Als groep ervaren we een sterke band, we 
zijn bijna familie geworden.

“Al je eenmaal aan de opleiding begint, kun je  moeilijk stoppen”

Iedereen heeft zijn eigen weg afgelegd hiernaar-
toe. Toch zijn er veel overeenkomsten in de levens-
ervaringen. Bijvoorbeeld dat we als kind al bepaalde 
dingen op een andere manier ervoeren dan de meeste 
mensen, dat we in onze jeugd niet begrepen werden 
omdat we ‘dromerig’ waren, dat we vaak de be-
hoefte hadden om ons terug te trekken. Die overeen-
komsten verbinden ons. De opleiding is een plek waar 
grenservaringen ‘normaal’ zijn. Dat maakt het contact 
met klasgenoten intens en intiem. Het geeft kracht. 
   Die verbondenheid is in de klas soms bijna 
fysiek voelbaar. Tijdens een geleide meditatie door 
de docent voel ik de energie rondgaan door het 
lokaal, ik ervaar dan een krachtig energieveld boven 
ons. Alles gebeurt in een groot onderling ver-
trouwen en in een gevoel van vrijheid. Hier mag ik 
zijn wie ik altijd al was. Ik hoef me niet voor te doen 
als iemand anders - of me groot te houden. Er is 
volledige openheid en mooie, krachtige kwetsbaarheid.
Intensief
Ik had deze opleiding al eerder in het vizier maar ik 
vond vier jaar studeren in eerste instantie nogal 
intensief. Ik dacht: ik begin met een korte studie tot 
coach. Daar kwam al snel naar voren dat ik veel 
voel bij anderen. Ik wist daardoor dat ik me meer op 
energetisch werk wilde gaan focussen. Vandaar 
alsnog de keuze voor deze opleiding. Ik merk dat als 
je er eenmaal aan begint, je moeilijk nog kunt stoppen.
Bewustzijn
Bewustzijn is een kernwoord in de studie. Je leert hoe 
dit begrip gehanteerd wordt binnen verschillende cul-
turen en stromingen door de eeuwen heen, van boed-

Marianne van der Heiden 
(57) is getrouwd met Jan. 
Ze werkt bij een 
academisch ziekenhuis als 
managementassistente, op 
een afdeling waar fun-
damenteel wetenschappelijk 
onderzoek wordt gedaan. 
Ze zit in het tweede jaar van 
de studierichting Trans-
persoonlijk & Energetisch 
Werken. Hiervoor volgde 
ze een korte opleiding tot 
coach.
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Praktijkoefeningen
In het eerste jaar van de opleiding krijg je ook 
energetische praktijkoefeningen. Je gaat bijvoorbeeld 
in tweetallen tegenover elkaar zitten, doet een ont-
spanningsoefening, maakt verbinding met je innerlijke 
of hogere zelf, stelt je open voor het energetisch veld 
vol kennis, liefde, verbondenheid en mededogen en 
voelt de aanwezigheid van de ander. Dan gebeurt er 
al heel veel. Daarna kun je de volgende energetische 

“We zijn 
allemaal 

verbonden”

Aanraken
Ik was voorheen niet zo van mensen aanraken en 
knuffelen. Maar in de vorige opleiding tot coach 
leerde ik het. Er waren veel oefeningen waarbij je de 
ander moest aanraken of voor iemand moest gaan 
staan om in stilte elkaars aanwezigheid te ervaren. 
Tijdens deze oefeningen werd ik overvallen door de 
fysieke sensaties die ik bij de ander voelde en door 
de nu en dan heel krachtige emoties die ermee 
gepaard gingen. Ik begreep dat je als coach soms 
geen woorden nodig hebt om echt bij en mét de 
ander te zijn. Door je open te stellen bereik je een 
andere, intense vorm van communiceren. Ik vond 
het bijzonder dat dit naarboven kwam. De aanraking 
bracht me ook dat ik makkelijker bij mijn eigen gevoel 
kan komen. Bij energetisch werk is dat belangrijk.

dhisme en 
Carl Jung 
tot animisme, 
christendom en 
humanisme. Er is 
meer dan alleen het 
functioneren van de hersenen, er is meer dan 
actie-reactie, er is meer buiten het menszijn. Op 
de opleiding wordt gesproken over een groot 
energieveld, een alles verbindend kosmisch veld, ook 
wel Akasha genoemd. Chi, Nirvana, het collectief 
onbewuste of Prana zijn andere benamingen voor iets 
vergelijkbaars. Je bewustzijn maakt daar contact mee.
Ik herken dat. In een gesprek kan ik ineens afhaken 
en gaan staren. Dan komt er van alles binnen. Ik krijg 
dan informatie door over of voor de persoon waar ik 
mee praat. Ik ga dan ‘naar boven’, naar een ‘hoger 
zelf’. Het is geen out of body experience, maar ik ben 
ergens anders. Het voelt als een uitwisseling met een 
groot energieveld waarvan ik de informatie via mijn 
‘dagelijks ego’ de wereld in breng. Pas sinds kort rea-
liseer ik me dat ik dat als kind al had. Het gebeurt me 
tegenwoordig ook vaker. Ik ben me er meer van bewust.

behandeling toepassen: je tast eerst het energieveld 
van het hele lichaam van de persoon tegenover 
je af met je handen, maakt daarna strijkende be-
wegingen op korte afstand van het lichaam, altijd naar 
beneden, ‘aarden’ is heel belangrijk. Vervolgens kun je 
energie meegeven door een platte hand op de rug en 
de buik van de ander te leggen, als de ander dat oké 
vindt. Deze vorm van energetische therapie werkt 
heel intuïtief en dat vind ik fijn. Ik merk tijdens zo’n 
oefening   dat  we   allemaal verbonden  zijn, dat  alles  liefde  is.

Marianne van der  Heiden
“Al je eenmaal aan de opleiding begint, kun je  moeilijk stoppen”
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Wetenschap
Ik werk als managementassistente in een aca-
demische onderzoeksomgeving. Door een collega 
ben ik in contact gekomen met een neurobiologe 
die hersenonderzoek doet naar kinderpsychiatrische 
stoornissen zoals autisme en adhd. Zij is van me-
ning dat binnen de wetenschap een paradigma-
verschuiving gaande is omdat de grenzen van het 
bestuderen van het zichtbare worden bereikt. 
Ze vraagt zich af hoe wetenschappers zowel het 
biologisch-mechanische deel als het bewustzijn in 
hun onderzoeken kunnen betrekken. Dus niet alleen 
kijken naar een biologische verklaring voor bijvoorbeeld 
autisme en naar wat er mis gaat in het leven van deze kin-
deren maar ook meenemen hoe zij hun stoornis beleven. 
   Ik wil me er samen met een medestudente voor 
inzetten wetenschappers bij elkaar te brengen om 
op deze bredere manier onderzoek te gaan doen. 
In de klas hebben we ook discussies over het 
bewustzijn bij mensen met een diagnose volgens DSM-
5, het handboek voor psychiatrische aandoeningen. 
Wat is nu eigenlijk een psychose, een depressie of 
autisme? Is dat alleen een biologisch-mechanisch iets 
in de hersenen of speelt er ook iets op het niveau 
van het bewustzijn? Dat interesseert mij in hoge mate.”

“Hier 
mag ik zijn 
wie ik altijd 

al was”

10



 11 11

“Hier 
mag ik zijn 
wie ik altijd 

al was”
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Diana 
Brosens

“Soms zijn er geen woorden. 
Dan is het goed om er gewoon te zijn”

“Rond mijn vijftigste had ik bijna acht jaar in een hospice gewerkt. Ik dacht: ik heb 
nog zeventien jaar tot mijn pensioen. Wat wil ik nog op het gebied van werk? Hoe 
kan ik mijn baan boeiend houden? Om die reden ben ik in 2011 begonnen aan 
de studierichting Spiritualiteit en Zingeving aan de Academie voor 
Geesteswetenschappen. De meeste mensen gaan eerst een opleiding volgen en 
daarna in de praktijk aan de slag. Bij mij gaat het vaak andersom. Ik doe iets in de 
praktijk en daar zoek ik dan theorie bij. Ik zat in het vierde jaar toen ik door 
omstandigheden de opleiding niet heb afgerond. Recentelijk heb ik de draad 
weer opgepakt. Ik wil graag als gediplomeerd geestelijk begeleider werken.

Ik werk in de ouderenzorg, bij een grote koepel-
organisatie met verpleeghuizen, hospices en 
revalidatie. Ik sta - samen   met   een   collega - op verzoek
bewoners en hun familieleden bij. Daarnaast geef ik als 
daar om gevraagd wordt ondersteuning aan mede-
werkers, soms in teamverband. Ik zie mezelf vaak als 
een vroedvrouw, zoals de theoloog Tjeu van den Berk 
dat omschrijft in het boek “Mystagogie: inwijding in het 
symbolisch bewustzijn”. Sterven is niets anders dan hier 
afscheid nemen en herboren worden aan de andere 
kant. Ik begeleid mensen daarbij, als een verloskundige.
   Ik zie leven en dood als onderdelen van een 
natuurlijk ritme, zoals de seizoenen in de natuur. 
In een mensenleven herken je ook de lente, 
de zomer, de herfst, de winter. Doodgaan is 
een natuurlijk aspect van het gehele proces.
Als iemand overlijdt, ga ik op energetisch niveau soms 

een stukje mee om de weg te wijzen. Voor mij is dat 
normaal. Als geestelijk begeleider ben je dienstbaar 
aan andermans processen. Sterven is iets van de 
hele mens: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. 
Hierbij ondersteunen vraagt kennis, ervaring, intuïtie en 
energetische afstemming van de geestelijk begeleider. 
Mijns inziens moet er van 
nature een bepaald fun-
dament zijn om dit 
beroep te kunnen 
uitoefenen. Je moet 
leren om niet te 
oordelen, om jezelf 
weg te cijferen. 
Tegelijkertijd moet 
je je bewust zijn van 
je eigen grenzen en 

“Je moet leren 
niet te oordelen”
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Zielsniveau
Wat ik doe? Als geestelijk begeleider maak ik 
contact van mens tot mens, van hart tot hart, van 
ziel tot ziel. Ik probeer ervoor te zorgen dat de be-
woner zich veilig voelt door een gevoelssfeer neer te 
zetten en door gewoon aanwezig te zijn. Als er bijvoor-
beeld sprake is van dementie dan kan de ziekte een 
sluier of gordijn leggen over de persoonlijkheid - wat 
het contact bemoeilijkt. Mensen met dementie zijn 
niet altijd in staat om een goed gesprek te voeren.
Ik probeer contact te leggen op zielsniveau, voor-
bij de ziekte. Dan zie je het gordijn soms even open 
gaan. Laatst was ik bij een meneer die ineens zei: 
‘Ik ben het aan het verliezen.’ Ik vroeg: ‘Wat?’ Hij ant-
woordde: ‘Mezelf.’ Daarna   keek   hij   om   zich heen en zag 
de andere bewoners, de situatie waarin hij zich bevond. 
Het besef en zijn pijn waren voelbaar. Op zo’n moment 
kun je een hand vasthouden en troost bieden. Soms zijn 
er geen woorden. Dan is het goed om er gewoon te zijn.

Diana Brosens (57) 
komt uit een groot 
katholiek gezin. Diana 
is getrouwd en heeft 
drie kinderen. Ze 
begon haar loopbaan 
ongeveer veertig jaar 
geleden als algemeen 
verpleegkundige. Al 
snel wist ze dat ze 
beter paste op de 
afdeling oncologie. Hier 
begeleidde ze onder 
andere zelfhulpgroepen 
met extra aandacht 
voor de menselijke 
ervaring, voor de 
impact die kanker heeft 
in iemands leven en 
in het leven van de 
mensen daaromheen. 
Weer later koos ze voor 
palliatieve zorg. 
Momenteel werkt ze als 
geestelijk begeleider 
voor een koepel
organisatie van 
verpleeghuizen en 
hospices.

Fysiek contact
Als verpleegkundige ben ik gewend fysiek con-
tact te hebben met een patiënt of bewoner. Dat is 
minder vanzelfsprekend in mijn rol als geestelijk be-
geleider. Toch zet ik de aanraking bewust in. Aanra-
king in de vorm van een handmassage bijvoorbeeld, 
kun je overigens niet  zomaar doen. Ik vraag altijd 
toestemming. Laatst was ik bij een bewoner die zich 
nogal afwerend opstelde. Ik pakte even zijn hand 
en merkte dat hij dit toeliet en zelf de handdruk ver-
stevigde. Aan het eind van ons gesprek trok hij zijn 
hand uit zichzelf terug. Hij was meer ontspannen.

‘‘Ik zie 
mezelf vaak 

als een 
vroedvrouw’’

Meanderen
Evolutiepsychologie en systemisch werken hebben 
me veel gebracht. Ik herinner me een opstelling - 
vergelijkbaar met de familieopstellingen van Hellinger 
- waarin ik heb ervaren welke kwaliteiten ik in dit le-
ven breng. Ik merkte dat ik tijdens deze oefening langs 
de andere deelnemers in de ruimte meanderde en 
met bij drie mensen uit de groep contact maakte. Na 
afloop bleek dat deze drie personen een doorbraak 
hadden beleefd. Alsof ik hen daarbij had gesteund.
Ik zie hierin een overeenkomst met mijn werk als 
geestelijk begeleider. Ik meander door de organi-
satie, door aanwezig te zijn en door gesprekken te 
voeren. Zo probeer ik voor bewoners en medewerkers 

verschil te maken in het moment, 
zodat ze hun gedachten en 

emoties kunnen uiten, in-
zicht kunnen verkrijgen 
of de balans van het le-
ven kunnen opmaken. 
Soms krijgt iemand zicht 
op wat de betekenis of 

zin van zijn of haar eigen 
leven is of waar een wens 

voor euthanasie vandaan komt.
Ik leg graag verbinding tussen mensen onderling, tus-
sen het medische en het natuurlijke, tussen het zicht-
bare en het onzichtbare. Ik leg snel en makkelijk contact 
en mensen vertellen me dingen die ze nog nooit aan 
iemand anders hebben verteld. Ik kom vaak tot de kern 
bij mensen. Voor mij is dat een vanzelfsprekendheid.

Pittig beroep
Het hele traject van workshops en opleidingen heeft 
voor mij zó moeten zijn. Overal heb ik iets mogen le-
ren en mezelf als mens mogen ontwikkelen. Natuurlijk 
hebben privé-ervaringen daar ook aan bijgedragen. 
Levenservaring en dus ook bepaalde mate van zelf-
bewustzijn zijn onmisbaar als je als geestelijk be-
geleider wilt gaan werken. Het is een pittig beroep 
maar ook één dat veel voldoening geeft, onder an-
dere doordat je heel dicht bij mensen mag komen.”

beperkingen. Je kunt niet voor iedereen de 
aangewezen hulp zijn. Soms kun je beter door-
verwijzen naar een collega of naar een andere profes-
sional. Binnen de ouderenzorg ben je als geeste-
lijk begeleider onderdeel van een multidisciplinair 
team. Dat vraagt kwaliteiten als zelfstandig kun-
nen werken en goed kunnen samenwerken.

“Je moet leren 
niet te oordelen”
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“Ik heb altijd geweten 
dat het niet erg is om 
dood te gaan”

“Mijn oudste herinnering is dat ik op vijfjarige leeftijd mijn ouders verdriet zag 
hebben om het overlijden van een dierbare. Ik vond die treurnis niet nodig 
omdat ik wist dat het niet erg is om dood te gaan. Doodgaan is niet weg 
zijn. De kosmos is niet alleen datgene wat je ziet. Dat ‘weten’ heb ik later in 
mijn leven meermalen gevoeld. Ook toen ik voor mij belangrijke personen 
verloor. Het is nooit veranderd.

Bea Mok 
Burgstede

Ik kom uit een stabiel gezin en ik heb mijn jeugd als 
gelukkig ervaren. Ik ben gereformeerd opgevoed maar 
ik heb geen diepgaand gevoel bij het protestantisme. 
Toch is het geloof wel belangrijk in mijn leven. Mijn 
man en ik zijn in de kerk getrouwd en 
de kinderen zijn gedoopt. Toen de
kinderen klein waren, merkte ik 
dat ik op een gegeven moment 
geen band meer had met de 
kerk, behalve het gemak en 
de gezelligheid van de ge-
meenschap. Ik ging er niet 
meer naartoe. Maar een paar 
jaar geleden heb ik weer con-
tact opgenomen met de predikant 
die onze twee oudste kinderen heeft 
gedoopt. Dat was na het overlijden van onze zoon Bob.

Wintersport
We waren met het gezin op wintersportvakantie. De 
kinderen waren met z’n drieën aan het snowboarden 
en mijn man en ik waren aan het langlaufen. Het 
was nog vrij vroeg toen wij werden gebeld door mijn 
dochter. ‘Er is iets heel ergs met Bob’, zei ze. Tijdens het 
snowboarden was Bob niet naar beneden gekomen. 
Mijn oudste zoon Bram is terug naar boven gegaan 

om hem te zoeken. Hij heeft zijn broer gevonden. Bob 
lag onder de bomen, hij had zijn nek gebroken. Het 
moeten eenzame momenten geweest zijn voor Bram. 
Er is geprobeerd Bob te reanimeren maar dat mocht 
niet baten. Bram is daarna naar beneden gebracht. 

Beneden aan de berg hebben we met z’n vieren 
lang moeten wachten voordat we een voor een 

op een sneeuwscooter naar boven werden 
gebracht. Bram wist toen al dat Bob was 
overleden maar wij nog niet. Eerst zien, 
dan geloven. Ik werd als eerste naar boven 
gebracht. Er was geen twijfel mogelijk: ik 

zag direct dat Bob er niet meer was. Toen ik 
bij hem zat, ervoer ik veel liefde op die berg. 

Dat gevoel klopte precies met wat ik altijd had 
geweten: het is niet erg om dood te gaan. Het licht 
boven hem was heel helder en er viel een gele licht-
kegel over hem heen. Stralend blauwe hemel, zon-
overgoten sneeuwhelling. Soms heb je 
het gevoel dat je door ruimte en tijd heen 
kunt kijken. Dat had ik op dat moment ook.
   Ik had een sterke behoefte om alle gezinsleden bij 
elkaar te hebben, daar op die berg. Eén voor één 
kwamen mijn man en dochter aan, achterop de 
sneeuwscooter. Daar ben ik zo dankbaar voor: 
dat we daar als gezin samen waren. Het was een 

“Spiritualiteit 
betekent voor mij dat 
ruimte, tijd en plaats 
niet vastliggen. Er is 
een extra dimensie” 
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Orde in chaos
Eenmaal thuis vroegen we ons af: wat nu? Ik heb 
onze vroegere predikant gebeld. Hij heeft ons enorm 
geholpen door structuur aan te brengen in de chaos. 
Je kunt je voorstellen dat iedereen erbij wilde zijn om het 
verdriet te delen: vrienden van de kinderen, familieleden, 
onze vrienden, kennissen, buren. Er hing veel liefde 
om ons huis. Iedereen laafde zich aan het samen zijn.
De predikant vroeg naar onze wensen voor de 
begrafenis. Wilden we iets zeggen of iets doen? We 
kozen voor een afscheidsdienst in de kerk. Daar zijn 
de rituelen bekend. Je wilt het beste voor je kind, 
dus de begrafenis wilden we ook zo goed moge-
lijk doen. Dat is gelukt. Je bent heel gevoelig na zo’n 
gebeurtenis. En de mensen in je omgeving zijn dat 
ook. De predikant is tot drie jaar na het overlijden van 
Bob geregeld langsgekomen om ons bij te staan.

Bredere kennis 
Een aantal jaar na het overlijden van Bob kreeg ik 
behoefte aan wijze, oude mannen en vrouwen om 
me heen, aan een bredere kennis over spirituali-
teit, van welke achtergrond of welk geloof dan ook. 
Ik zocht verklaringen, voorbeelden. Ik wilde ergens op 
kunnen steunen, ergens in kunnen wroeten, over-
tuigingen kunnen omkeren. Waar kon ik kennis vinden 
over de verbinding van het hart en het hoofd? Ik kwam 
terecht bij de Academie voor Geesteswetenschappen, 
bij de studierichting Spiritualiteit en Zingeving.

Bea Mok Burg-
stede (56) heeft 
de studierichting 
Spiritualiteit en 
Zingeving aan de 
Academie voor 
Geestesweten-
schappen in 2019 
afgerond. Ze is 
getrouwd en heeft 
drie kinderen 
gekregen: Bram, 
Ellen en Bob. De 
jongste is in 2012 
op 17-jarige leeftijd 
plotseling om het 
leven gekomen. 
En dat terwijl Bea 
houdt van een ‘fijn, 
kabbelend leven’ 
vol stabiliteit: ze 
werkt meer dan 
35 jaar in de ge-
zondheidszorg, 
momenteel als 
neonatologie ver-
pleegkundige en 
lactatiekundige. 
Ze hecht aan 
duurzame vriend-
schappen die 
teruggaan tot haar 
jeugdjaren en ze 
is tevreden in haar 
langdurige huwelijk 
met Hendrik Jan. 
Bea woont sinds 
eind jaren ‘80 in 
de wijk waar ze nu 
nog woont.

“Soms heb je het 
gevoel dat je door 
ruimte en tijd heen 

kunt kijken”

Bijzondere sfeer
De sfeer in de klas was direct bijzonder. 
We werden een hechte groep. Ik 
herinner me dat de tweede 
module ging over de levensloop 
van een mens. Toen heb ik 
een presentatie gehouden over 
pubers en rouw. Ik heb getwijfeld 
of ik de klas over Bob zou ver-
tellen maar ik heb ze toch over hem 
geïnformeerd. Het was het begin van 

Anders kijken
Ik merk dat ik anders tegen de dingen aankijk door de 
opleiding. In mijn werk heb ik meer geduld en meer rust 
om met ouders van vroeggeborenen en met collega’s 
te praten. Ik zoek meer naar de verbin-ding. Spiritual-
iteit betekent voor mij dat ruimte, tijd en plaats niet vast-
liggen. Er is een extra dimensie. Dat weet ik, 
dat zie ik en dat voel ik. Dat heeft de opleiding 
bevestigd. Je  ziet  het in  alle    geloven. We  zoeken  hetzelfde.”

een reeks opdrachten over mijn zoon. Alle opdracht-
en in het eerste en tweede jaar gingen over Bob. 
Het was een uitlaatklep. Het heeft me gered. Ik kon 
ergens tegenaan schoppen en slaan. Ook in 
kennis. De opdrachten waren precies goed voor mij. 
In het derde jaar verbreedde mijn interesse. Niet iedere 
opdracht ging meer over Bob. Ik koos voor een 
scriptie over wederkerigheid in mantelzorg. Hoe kun 
je als mantelzorger plezier blijven houden in de re-
latie met de persoon voor wie je zorgt en hoe kun 
je het goede blijven zien? De vakken autobiografisch 
schrijven, christelijke mystici en de logotherapie van 
Viktor Frankl - ‘Je hebt altijd een keuze’ - spraken mij 
het meeste aan. De Academie is een ‘gevoels’-oplei-
ding, waar je kennis opdoet en verbanden leert leggen.

troostrijke omgeving, vol licht en liefde. Mijn man 
heeft me later verteld dat hij tijdens het langlaufen 
het gevoel had gehad dat hij Bob voorbij had voe-
len komen. Ik heb dat niet ervaren. Voor mij 
stond alles stil na het telefoontje van mijn dochter.
   Vanaf het eerste moment na Bobs overlijden dacht 
ik: gek dat je weet dat zijn ziel verder gaat en dat je toch 
tegelijkertijd zo verdrietig kunt zijn. Rouwen is zo mense-
lijk. De gang van de ziel is veel wijzer en weidser. Die 
gaat door tijd en ruimte heen. Ik weet niet of over-
ledenen ergens naartoe gaan en ik weet niet of reïn-
carnatie  bestaat. Er   is  niet  één  antwoord. Maar ik hoop 
Bob ooit weer te zien. Dat  vind  ik   een  troostende gedachte.
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Marloes van 
Overbeeke
“Ik ben altijd op zoek geweest naar oor-
spronkelijke religiositeit die natuurlijk en 
dichtbij is en die niet per se bij een 
bepaalde religie hoeft te worden 
ondergebracht. Ik herinner me dat ik 
als kind op een dag naar de lucht keek 
en deze ineens een slag helderder zag 
worden, alsof de atmosfeer veranderde. 
Diep van binnen voelde ik blijheid en ver-
lossing, schoonheid en ontroering. Het 
was een ongrijpbare en indrukwekkende 
gebeurtenis, een spirituele ervaring. 
Ik heb me daar lang ongemakkelijk bij 
gevoeld. Het was iets waar je niet over 
sprak. In mijn puberteit las ik het boek 
Het oorspronkelijk visioen van Edward 
Robinson, over religieuze ervaringen in 
de kinderjaren. Het voelde als een erken-
ning van het bestaan van dit soort pure 
ervaringen en het vertelde me ook dat je 
erop mag vertrouwen dat visioenen ‘ei-
gen’ zijn en dat dat goed is.

Verbindend
Wat ik mooi vind aan de opleiding aan de Academie 
voor Geesteswetenschappen is dat hier ook ruimte is 
voor buitenzintuiglijke waarnemingen. Hierdoor komen 
we in de klas ook op een heel andere manier met 
elkaar in contact. Je komt in aanraking met elkaars 
aardse ervaringen van rouw, met elkaars ideeën én 
met zaken die niet zo evident zijn. Je hoort hoe dat 
een eigen verhaal is geworden. Heel verbindend.

Spiritualiteit
Ik volg twee studierichtingen: Verlies-, Rouw- en 
Stervensbegeleiding en Geestelijk Begeleider. Ik 
leer op de Academie op een praktische manier, 
in ontmoeting met de ander, de spirituele 
component aanwezig te laten zijn; om deze in het 

gesprek samen te ervaren en om op zoek te gaan naar 
woorden ervoor, afgestemd op hoe de ander dat ervaart.
    Onder spiritualiteit versta ik een ervaring die je niet kunt 
duiden volgens de logica van de materie. Met materie 
bedoel ik de wereld van de spullen maar ook die van 
je eigen gedachten, van je psyche, van je emoties. 
Ergens anders vandaan komt een ingeving. Die kan uit 
je onbewuste komen of uit het collectief onderbewuste.

Gespreksmodel
Ik ben onder andere blij met de lessen waarin het 
therapeutisch gespreksmodel van Job Smits wordt 
uitgelegd. Smits is geestelijk verzorger en hij is ge-
promoveerd op de methodiek van de geestelijke be-
geleiding. Zijn model van naderen, verdiepen, laten, 
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Marloes van 
Overbeeke

Vrije ruimte
Ik kom uit een gereformeerd gezin met weinig 
dogma’s. Mijn moeder had een innige relatie met God, 
tot op het laatst. Dat had iets warms en authentieks. 
Maar ze was ook kritisch. Ik vond dat mooi. Tot 
mijn veertiende geloofde ik in het bestaan van God. 
Daarna formuleerde ik de hypothese dat God niet 
bestaat. Ik ervoer toen dat het geloof bescherming 
biedt en dat je zonder die bescherming in een vrije 
ruimte komt waar je voor jezelf moet gaan staan. Dat 
vond ik spannend. Ik heb het beleefd als een ont-
moeting met een duivels personage dat me op de proef 
stelde en me uitlachte. Later heb ik gelezen dat ont-
moetingen met een testende Satan in veel religies wordt 
verbeeld. Het is een natuurlijk iets, een soort oerbeleving.
   In de vrije ruimte die ontstond door mijn hypothese, 
kwamen levensvragen tevoorschijn die ik niet uit de 
weg wilde gaan. Als puber twijfelde ik of ik wel een 
goed mens was, of ik wel goed met anderen omging. 
Er was natuurlijk de input vanuit mijn geloof, bijvoorbeeld 
dat je je broeders hoeder bent. Daarnaast was ik ge-
ïnspireerd door de joodse denker Emmanuel 
Levinas. Hij stelde: ‘Ik ben pas vrij in het gelaat van de 
ander’. In het gelaat van de ander ligt de vraag om je te 
verbinden en om te helpen. Mijn moeder leef-
de daar naar en ik beschouw dit ook als een rode 
draad in mijn leven. In mijn puberteit heb ik me van 
de kerk gedistantieerd. Later ben ik ernaar terug-
gekeerd om mijn kinderen te laten dopen. Maar al 
verder lezend en levend ben ik er ook weer uit-
gegroeid. Omzwervingen langs boeddhistische 
retraites, bijeenkomsten van de soefiebeweging in 
Nederland, teksten over esoterie en antroposofie, 
de Veda’s en de Koran maakten dat ik mijn eigen er-
varingen  en  de  christelijke   traditie   beter   ben   gaan   verstaan.

“Diep vanbinnen 
voelde ik blijheid en 

verlossing, schoonheid 
en ontroering”

verbinden en vieren geeft me houvast in wat 
ik wil gaan doen in mijn eigen praktijk.
In de fase van het ‘laten’ is ruimte, 
buiten de logica om, waar je 
emoties en gedachten met el-
kaar verbindt om tot bezinning 
te komen. Iets wat anders mis-
schien aan de aandacht ontsnapt, 
kan dan ook in beeld komen. Dat 
kan iets zijn uit de persoonlijke be-
levingswereld, een gedachte die nieuw 
is voor die persoon of iets uit het onbewuste.
   De fase van het ‘laten’ zit op het spirituele vlak. 
In het geval van rouw kun je in deze fase bijvoorbeeld 
samen het verdriet voelen en dat een plek geven. Als 
de persoon tegenover me gelovig is, dan kan ik de fase 
van het ‘laten’ gebruiken om ruimte te bieden aan de be-
leving rondom God of bijvoorbeeld het geloof in engelen.

Oerlaag
Rond mijn 34e had ik een periode 

van geblokkeerde energie als 
gevolg van uitputting. Ik heb 
een aantal jaar niet gewerkt. 
Toen ik eenmaal kon ervaren 
dat ik een energetisch wezen 
ben dat in verbinding staat 
met een energetische oerlaag, 

herstelde ik. In deze periode 
moest ik veel loslaten op het 

gebied van identiteit en ik begon me 
langzaamaan vrijer te voelen. Ik herinner 

me dat ik op de fiets zat en dacht: eigenlijk ben ik een 
wolkje gezoem waar ik van alles aan hang. De essentie 
is energie. Ik ervoer speelsheid in de energetische 
‘oerlaag’. Hierdoor kwam ik weer in beweging, zonder 
dat ik wist waar ik heen ging. Ik durfde weer te gaan leven.
   Rond mijn veertigste schreef ik in mijn dagboek: ‘Ik 
ben een schepperskind. Ik speel onder zijn handen, in 
zijn tuin. Wij kijken elkaar aan, direct herkenning van ziel 
tot ziel. Zonder te spreken, bén ik. Helemaal en alleen, 
een schepperskind. Meer hoef ik niet te zijn. En zeker 
niet minder. ‘Zijn’ schreef ik met een kleine letter, al voelt 
het nog half als die oude God de Vader uit mijn jeugd. 
Maar het blijft voor mij vaag wie ‘Hij’ is en dat is goed.

Beter voelen
In 2013 is mijn vader overleden, in 2015 mijn moeder, 
in 2016 mijn broertje. Bij alledrie was ik aanwezig op 
het heilige moment van sterven. Begin 2017 kwam ik 
met burn-outklachten thuis te zitten. Ik heb toen onder 
andere therapie gevolgd op het gebied van rouw-
verwerking. Ik vraag me af of ik ontregeld ben ge-
raakt door zo dicht bij het sterven van drie dierbaren 
te zijn. Ik heb toen ervaren dat ik dicht bij de an-
dere dimensie was waar mijn familieleden naar zijn 
overgaan. Daar is een andere energetische trilling. 
Misschien heeft dat me wel zo geraakt, zonder dat ik 
me daar bewust van ben. Op de 
Academie is naast de 
overdracht van weten-
schappelijke kennis ook 
ruimte voor dit soort 
ervaringen. Dat vind 
ik prachtig. In contact 
staan met de onzicht-
bare wereld brengt 
me een gevoel van 
thuiskomen, van terug-
keren naar mijn oor-
spronkelijke waarneming. Ik 
ben blij dat hier op de Academie ook ruimte voor is.

“Veel struggles 
tussen mensen draaien 

uiteindelijk om verbinding 
willen met elkaar”
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Inspirerend
Op een open dag in het voorjaar van 2018 
volgde ik een proefcollege op de Academie over data, 
informatie en kennis. Dat vond ik zo verhelderend en in-
spirerend dat ik zin kreeg om weer te gaan leren. Toen 
ik op de informatietafel dezelfde boeken zag liggen die 
in mijn boekenkast nog op mij stonden te wachten, 
was ik om. Intussen was ik vanwege de burn-out-
klachten opnieuw naar oude patronen uit mijn jeugd 
aan het kijken. Zo is een luisterruimte ontstaan waarin ik 
opnieuw naar mezelf en naar anderen kan luisteren. Ik 
vermoed dat dit een pad naar herstel is. Niet naar hoe 
het was, wel naar hoe het bedoeld was en zeker naar 
een inspirerend leven, dat eigenlijk al begonnen is.”

Marloes van Overbeeke (55) en haar 
partner zijn tien jaar samen. Ze heb-
ben allebei twee volwassen kinderen 
uit een vorige relatie. Tot een aantal 
jaar terug werkte Marloes als ver-
pleegkundige. Vanwege burn-out-
klachten werkt ze momenteel niet. 
Op het moment van het interview 
volgt ze de opleidingen Verlies-, 
Rouw- en Stervensbegeleiding en 
Geestelijk Begeleider. Ze wenst een 
praktijk te openen waarin ze mensen 
gesprekken aanbiedt op het terrein 
van rouwverwerking en zingeving. 
Marloes is de middelste uit een 
gezin van drie kinderen. Haar jon-
gere broer, die in 2016 overleed, is 
gehandicapt ter wereld gekomen en 
dat heeft een grote impact gehad 
op het gezin.
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“Eigenlijk ben ik een 
wolkje gezoem waar ik 
van alles aan hang. De 

essentie is energie”
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Aan dit magazine 
werkten mee:

De Academie voor Geesteswetenschappen verzorgt 
(beroeps)onderwijs op post-hbo-niveau op het gebied van zingeving, 

spiritualiteit en (complementaire) geestelijke gezondheidszorg.

www.academiegeesteswetenschappen.nl
osb@academiegeesteswetenschappen.nl
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