
 

 

 

Gespreksleidraad Gert den Boef -  
Hoe gaat het met u? 
 
Kernthema’s: contact houden met anderen; eenzaamheid; gezondheid; 
religie 
 
Introductie 
Vanaf begin maart 2020 leven we in Nederland in een zeer bijzondere 
situatie. De pandemie van het coronavirus heeft in ons land iedereen in 
zijn greep. In april 2020 zijn de Flevolandse bibliotheken, 
Bibliotheeknetwerk Flevoland, Omroep Flevoland en Batavialand samen 
een provinciaal project gestart over wat het coronavirus betekent voor de 
bewoners van Flevoland. Acht Flevolanders zijn geïnterviewd. Daaruit 
zijn korte videoportretten gemaakt en er is een televisieserie uitgezonden 
via Omroep Flevoland. Eind 2020, begin 2021 zijn zeven inwoners 
opnieuw geïnterviewd met de vraag: hoe gaat het nu met u? Uit deze diepte interviews zijn 
gespreksonderdelen uitgelicht en als ‘portretverhalen’ gepubliceerd op www.flevolandsgeheugen.nl. 
Deze gespreksleidraad gaat over Gert den Boef, Gert is ouderenpastor in de Protestantse kerk van 
Dronten. Hij bezoekt en ondersteunt ouderen. Sinds het begin van de coronacrisis kan Gert de 
ouderen alleen nog maar bellen en dat valt hem zwaar.  
 
Doel 
Aan de hand van het verhaal van Gert den Boef gaan inwoners met elkaar in gesprek over hun eigen 
ervaringen met de coronamaatregelen. De kernvraag is: Hoe gaat het met u? 
 
Voor wie is deze gespreksleidraad? 
Deze gespreksleidraad is bedoeld om ouderenwerkers, bibliotheekmedewerkers, vrijwilligers en 
andere professionals handvatten te geven om in gesprek te gaan met (oudere) burgers over hun 
persoonlijke ervaringen met de coronacrisis. Het gesprek heeft als uitgangspunt één van de acht 
portretten van Flevolanders. Door samen te spreken over wat de geportretteerde heeft ervaren tijdens 
de coronacrisis, ontstaat er ruimte om eigen ervaringen te delen en daarop te reflecteren.  
 
Materiaal 
Al het ondersteunende materiaal bij deze gespreksleidraad is online te vinden. U kunt gebruik maken 
van een portretfilmpje van 5,29 minuten over de eerste lockdown (voorjaar 2020) en van het 
vervolgverhaal bestaande uit thematische 11 stukjes over de tweede lockdown periode (eind 2020). 
Hieronder vindt u de links naar de websites. 
  

http://www.flevolandsgeheugen.nl/


 

 

 

Portretfilmpjes van Gert den Boef over de eerste lockdown (2020) 
https://www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl/hoe-gaat-het-met-ons-flevolanders-in-coronatijd/  
 
Portretverhalen 
1. Van Ridderkerk naar Dronten in 1986 

https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9795/gert-den-boef 
2. Een omscholing tot pastor, na pakweg 38 jaar in de watersporthandel 

https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9796/gert-den-boef 
3. Aan het werk als ouderenpastor in Dronten  

https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9797/gert-den-boef 
4. Dan is het maart 2020 en hebben we te maken met de coronacrisis 

https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9798/gert-den-boef 
5. Een openluchtdienst met 65 mensen; elkaar weer zien en weer spreken 

https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9804/gert-den-boef 
6. “Die rotcorona!” https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9799/gert-den-boef 
7. Sommige ouderen vinden corona erger dan de oorlog 

https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9802/gert-den-boef 
8. Eén bezoeker één keer per dag: dat is het ergste van de corona 

https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9803/gert-den-boef 
9. Ouderenpastor zijn en zelf ook tot de risicogroep behoren 

https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9800/gert-den-boef 
10. Door corona ook even stilstaan bij onze wijze van samenleven 

https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9801/gert-den-boef 
11. De digitale kerk, een nieuwe uitdaging en nieuwe kans 

https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9805/gert-den-boef 
 
Voorbereidingen voor het gesprek 

• Zorg voor een open en ontspannen sfeer.  

• Voor het tonen van het portretfilmpje en het fotomateriaal bij de portretverhalen, heeft u een tablet 
of laptop nodig. De gespreksdeelnemers kunnen eventueel ook gebruik maken van de eigen 
smartphone. 

• U kunt de portretverhalen van tevoren downloaden en wanneer nodig uitprinten. 
 
Leidraad – stappen in het gesprek 
Stap 1:  
U (de gespreksleider) introduceert het gespreksthema: Flevolanders in corona tijd: hoe gaat het met 
ons of: hoe gaat het met u?  
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Stap 2:  
U (de gespreksleider) zou kunnen beginnen met het tonen van het portretfilmpje uit de eerste 
lockdown periode. Hierdoor kan het gesprek met enige afstand tot het nu opgestart worden.  
Portretfilmpje Gert den Boef: https://www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl/hoe-gaat-het-met-ons-
flevolanders-in-coronatijd/  
Voorbeeld vragen zijn: 

- Wat herkent u in het verhaal van Gert den Boef? 
- Hoe was het voor u toen de lockdown in ging?  
- Voelt u zich weleens alleen of eenzaam? 
- Bent u angstig geweest in de Corona periode? 
- Gert probeert te helpen en mensen bij te staan waar hij kan, heeft u hulp kunnen bieden? 
- Gert ervaart de lockdown als door hogerhand opgelegd. Bent u het met Gert eens?  
- Het geloof speelt een grote rol in het leven van Gert. Hoe is dat voor u? Waaraan hebt u steun 

ondervonden? 
- Gert behoort zelf ook tot een risicogroep, hoe heeft u dit ervaren? 

 
Stap 3:  
Gert  is in december 2020 nog een keer geïnterviewd. Dit interview is opgedeeld in thematische 
stukjes. U kunt samen met de deelnemers een paar stukjes uitkiezen en daarover verder praten. U 
kunt ook van tevoren zelf een paar stukjes uitzoeken.  
Na stap 4 vindt u een lijst met de thematische stukjes, de linkjes naar de teksten en een aantal 
gespreksvragen. 
 
Stap 4: 
U rond het gesprek af. Daarbij kunt u vragen naar hoe de deelnemers het gesprek hebben ervaren.  
 
Vragen bij het portretverhaal van Gert den Boef over de tweede lockdown 
1 Van Ridderkerk naar Dronten in 1986 
Wat betekent Flevoland [of: uw woonplaats] voor u? Waar komt u vandaan? Hoe lang woont u al in 
[woonplaats] of Flevoland?  
 
2 Een omscholing tot pastor, na pakweg 38 jaar in de watersporthandel 
Wat vindt u ervan dat Gert zich nog op latere leeftijd heeft laten omscholen? Heeft u ooit een 
dergelijke stap genomen? 
 
3 Aan het werk als ouderenpastor in Dronten 
De tijd waarin we zijn opgevoed, en ons geloof, als u gelovig bent,  hebben invloed op ons leven. Hoe 
is dat bij u? Heeft u steun van ervaren van de tijd waarin u bent opgegroeid en/of uw eventuele geloof 
in uw leven?  
 

https://www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl/hoe-gaat-het-met-ons-flevolanders-in-coronatijd/
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4 Dan is het maart 2020 en hebben we te maken met de coronacrisis 
Opeens mogen we vrijwel niets meer. Geen spontane bezoekjes of gewoon iemand even zien. Hoe 
was dit voor u? Hoe heeft u deze periode ervaren? 
 
5 Een openluchtdienst met 65 mensen; elkaar weer zien en weer spreken 
In augustus 2020 was er weer een openluchtdienst. Iedereen genoot van de fysieke ontmoeting. Hoe 
was dit voor u, om weer mensen zien, even een ontmoeting te hebben of om even weer “echt” contact 
met elkaar te hebben? 
 
6  “Die rotcorona!” 
Gert geeft aan het moeilijk te vinden om bezoeken af te leggen. Hoe bent u hiermee omgegaan? Bent 
u op bezoek gegaan bij andere mensen? Heeft u zelf bezoek gehad? 
 
7 Sommige ouderen vinden corona erger dan de oorlog  
Gert hoorde over de oorlog, hoe erg ook, je wist altijd wie de vijand was. Nu weten we wel wat het is 
(Corona virus) maar waar het is, dat weten we niet. Heeft dit gevoel ook ervaren? Voelt u zich ook een 
gevangene van het corona virus? Wat vindt u van de vergelijking met de oorlog? 
 
8 Eén bezoeker één keer per dag: dat is het ergste van de corona 
Gert geeft aan dat je maar één bezoeker één keer per dag in het ziekenhuis mag ontvangen. Hoe 
heeft u dit ervaren? Heeft u hier mee te maken gehad of kent u iemand die ermee te maken heeft? 
 
9 Ouderenpastor zijn en zelf ook tot de risicogroep behoren 
Gert geeft aan het moeilijk te vinden om ouderenpastor te zijn en tot de risicogroepen te behoren. 
Behoorde u tot een risicogroep? Of kent u mensen die er toe behoren?  
 
10 Door corona ook even stilstaan bij onze wijze van samenleven 
Gert heeft in zijn werk veel gehoord over Corona. Dit gebeurt niet zomaar. Alles kon, alles mag in ons 
leven voor Corona. We kunnen een heleboel maar worden nu teruggefloten. Even een pas op de 
plaats. Hoe heeft u dat ervaren of denkt u er anders over?  
 
11 De digitale kerk, een nieuwe uitdaging en nieuwe kans 
Gert ervaart de online kerkdiensten als een nieuwe kans. Mogelijk hebt u zelf ook aan een online 
kerkdienst of een ander soort online bijeenkomst deelgenomen. Hoe was dat voor u? Wat heeft het u 
gebracht? En wat mist u bij een dergelijke bijeenkomst? 
 
  



 

 

 

Tips 
De filmpjes met de portretten van de andere verhalen. Kijk hiervoor op: 
https://www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl/hoe-gaat-het-met-ons-flevolanders-in-coronatijd/ voor de 
portretfilmpjes uit het voorjaar van 2020. 
https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/8096/hoe-gaat-het-met-ons-flevolanders-en-corona voor de 
vervolgverhalen uit najaar 2020, winter en voorjaar 2021. 
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