
V oor je ligt Pluspunt – een boekje vol 
gedachten over ouder worden. 

Een pluspunt is volgens de dikke van Dale een punt 
in het voordeel van een zaak of persoon, bij andere(n) 
vergeleken.
Die definitie is een prima samenvatting van wat ik 
je in dit boekje mee wil geven. Ouder worden is geen 
optelsom is van wat niet meer kan, vergeleken bij 
voorheen. Integendeel, al lezende mag je ontdekken 
dat deze nieuwe fase in je leven de deur opent naar 
tal van nieuwe mogelijkheden, voordelen zelfs, die 
komen met het klimmen van de jaren en die nu ten 
volle benut mogen en kunnen gaan worden.
Soms is dat het voordeel van ophouden. Van nee 
zeggen. Van loslaten en overdragen. Van rust na 
gedane arbeid.
Soms is dat het voordeel van iets nieuws beginnen, 
iets wat voorheen door alle werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden niet mogelijk was. Onontgonnen 
gebied. Een nieuwe uitdaging.
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En altijd, in goede en slechte tijden, is daar het 
voordeel van de levenservaring, die schat aan 
wijsheid, opgedaan in je omgang met de Allerhoogste, 
die alleen maar in omvang en waarde toeneemt met het 
verstrijken van de tijd.

Pluspunt is een schrijfboek. Het daagt je uit om 
niet alleen te lezen, te kijken, te overdenken en 
te genieten, maar om ook op te schrijven wat je 
bezighoudt. Om je gedachten, vragen en antwoorden toe 
te vertrouwen aan het papier. Jezelf en anderen tot 
zegen!

Tineke Tuinder-Krause
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De pracht van jonge 
mensen is hun kracht, 

de� ier van oude mensen
 is hun grijze haar.

Spreuken 20:29 

1. Mijlpaal1. Mijlpaal



E en getal is maar een getal … toch? 
Maar vooral bij het ouder worden is elke verjaardag 
een belangrijke mijlpaal. Een moment van reflectie. 

Van confrontatie. 

Het kan ook een moment van keuzes zijn. Je kunt ervoor 
kiezen om jezelf af te schrijven en je te richten op wat je 
vroeger nog wel kon en nu niet meer.
Of je kiest ervoor om het beste uit elke dag te halen binnen 
de mogelijkheden en beperkingen die jou zijn gegeven, 
lichamelijk en geestelijk. 

Welke rol speelt God in dit alles? Eerlijk gezegd is dat voor 
een deel afhankelijk van de plaats die je alle voorgaande 
jaren voor Hem hebt ingeruimd. Als Hij werkelijk de Heer van 
je leven is, en dat ook mag blijven nu de jaren gaan tellen, 
geef je Hem daarmee de gelegenheid jou te (blijven) gebruiken 
in de jaren die nog voor je liggen. Vergeet niet dat je 
inmiddels heel wat levenservaring hebt opgedaan waarmee je 
anderen kunt helpen. 

God zegt dat Hij erbij was toen je leven als een klompje 
cellen begon, maar dat Hij er ook bij zal zijn nu je leven al 
zo’n eind gevorderd is. Hij laat Zich niet afschrikken door 
rimpels, krakende botten en grijze haren. Integendeel … 
Voor God is dit gewoon een nieuwe fase in je leven, die als 
vanzelfsprekend volgt op alle vorige, afgesloten fasen. 
Zijn plan, waarin jij een onvervangbare en onmisbare plaats 
inneemt, zal worden voltooid. Jou vraagt Hij daarbij om je 
onophoudelijke medewerking en inzet.

Ook nu je niet meer zo piep bent ...  
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Tot in je ouderdom 
blijf ik dezelfde, tot 
in je grijsheid zal 
ik je� teunen. Wat 
ik gedaan heb, zal 
ik blijven doen, ik 
zal je� teunen en 
beschermen. 
– Jesaja 46:4

 # Hoe ervaar jij het ouder worden? 
 # Zie je daarbij alleen maar deuren dichtgaan,
of ook nieuwe deuren opengaan?
 # Welke rol speelt je geloof in God daarbij?
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Ouderdom is 
geen gevangenis,

maar een balkon van waaruit 
men op het leven kijkt

Darco Juresic
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E erlijk is eerlijk: ik zou geen achttien meer willen 
zijn. Maar ik voel me nog steeds jong van hart. En dat 
kan wel eens lastig zijn. Want dat jonge hart van mij 

huist wel in een lichaam van een vrouw die zich officieel 
senior mag noemen. In een lijf dat de nodige levensstormen 
heeft doorstaan. En in dat lijf, vlak bij dat jonge hart, 
huist ook een ziel die door het leven is gevormd en soms 
misvormd.

Dat totaalpakket, dat ben ik anno nu. Zo ziet mijn omgeving, 
inclusief de jeugd, mij. En dat is maar goed ook. Niemand 
zit te wachten op een overjarige tiener of twintiger die zo 
nodig jong wil blijven en erbij wil blijven horen. 

Maar waar jonge mensen wel behoefte aan hebben, zijn 
vrouwen met de nodige levenservaring, die weten hoe het 
is om jong te zijn, maar ook hoe het is om ouder te worden. 
Die hebben geleerd om jeugdige idealen bij te schaven tot 
realistische verwachtingen. Om te relativeren. Om het leven 
niet alleen in zwart-wit te zien, maar ook in de nodige 
grijstinten. 

Zorg dus dat je jong van hart bent en blijft. Maar met de 
wijsheid van je grijsheid. Kijk met de ogen van je hemelse 
Vader naar de jongeren van tegenwoordig. Geef hun een 
plaats in je hart, je huis, je kerk en je gebed. En weet dat 
God je wil en kan gebruiken om ook voor hen een moeder te 
zijn, een vrouw die leeft dicht bij Gods Vaderhart. 
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Mijn zoon, luister 
naar de lessen van je 
vader, verwaarloos 
niet wat je moeder je 
leert. Hun lessen zijn 
een� ierlijke krans om 
je hoofd, ze zijn een 
ketting om je hals.  
– Spreuken 1:8-9

 # JONGEREN ZIJN NOOIT OUD GEWEEST –– OUDEREN WEL JONG. 
Hoe bekijk je de jonge mensen om je heen? 
Met jaloezie? Met begrip?
 # Denk je dat je iets voor hen zou kunnen betekenen? 
Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe dan?
 # Helpt het om daarbij (eerlijk) terug te denken aan 
je eigen jeugd?
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