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Met verdriet en vol respect ontvingen wij het droevige 
bericht van het overlijden van mevrouw  
 

Nel Coumans   
 

Een belangrijk deel van haar leven besteedde Nel aan de 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.  
Eerst als Bestuurder van de  Stichting Welzijnszorg voor 
verstande lijk gehandicapten Oostelijke Mijnstreek en later 
in Zambia. Daar zorgde zij ervoor dat dagcentra voor 
kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke 
beperking werden opgezet. Om het mooie werk van de 
centra mogelijk te maken, werd Stichting Jonathan 
opgericht. Nel was de moeder en voorzitter van onze 
stichting, van 1989 tot 2008.  
Ook nadien bleef zij als adviseur aan onze 
stichting verbonden. Wij zullen haar 
inbreng missen, maar zetten haar werk 
voort in haar geest. 
 

Namens Stichting Jonathan, 
Anneke Schoonbrood-Lenssen, voorzitter.

stichting

kleinschalige projecten 
voor kinderen en 
jongvolwassenen met 
een verstandeli jke 
beperking in Zambia

De moeder van Stichting Jonathan

Op 19 maart jl. overleed op 94-jarige leeftijd mevrouw Nel Coumans, de moeder van onze stichting. 

Met een tot in de puntjes verzorgde viering werd in de O.L.V. Vrouw van Lourdeskerk in Maastricht 

afscheid genomen. Pastoor Mattie Jeukens ging op inspirerende wijze voor in de dienst en bood 

familie, vrienden en Stg. Jonathan veel ruimte voor uitgebreide afscheidswoorden. Bovendien bracht 

het koor met overgave een twaalftal liederen ten gehore. Al met al duurde de viering bijna twee uur. 

De bezoekers toonden zich onder de indruk over het sfeervolle afscheid. Dit nummer van Jonathan 

Nieuws is nagenoeg geheel gewijd aan Nel’s afscheid.

Links: Nel Coumans tijdens haar dankwoord bij het 25-jarig 
bestaansfeest van Stg. Jonathan in december 2014.  
Beneden: Nel’s overlijdensadvertentie van Stg. Jonathan in 
Dagblad De Limburger. 
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- door Cees Schouten -  

 

Op 27 april 1989 namen mijn vrouw en ik (Cor en 

Cees Schouten) het vliegtuig naar Zambia voor een 

verblijf van 3 maanden in Ndola, niet als toerist, 

maar uitgezonden door de P.U.M.(Project uitzending 

Managers). Mijn opdracht was het organiseren en 

verbeteren van de productie van het confectie 

bedrijf Bonar Colwijn. 

 

Bij aankomst in Lusaka, ontmoetten wij Karel en Maria 

Langemeijer. Via hen leerden wij Nel kennen. Wij 

mochten met haar mee op huisbezoeken, Bemba-mis-

sen bijwonen. We leerden shima eten en deden in-

kopen op de fleurige markten. De meeste indruk op ons 

maakte echter het bezoek aan de dichtbevolkte com-

pounds en de woon- en leefomstandigheden van de 

mensen daar en de situatie van de gehandicapten.  

Wij dachten goed voorbereid te zijn op deze reis, maar 

Nel liet ons de echte Afrikaanse sfeer ervaren en door 

haar ogen zagen wij hoe deze mensen elke dag, vanuit 

hun armoede, wisten te overleven. 

 

Wij kregen steeds meer bewondering voor Nel, hoe zij 

het C.B.R.-project wist op te bouwen, samen met de 

ouders en de plaatselijke gemeenschap. Het was een 

hele klus om de mensen ervan te overtuigen dat ook 

deze kinderen waardevol zijn en recht hebben op een 

toekomst.  

 

Terug in Nederland ben ik gevraagd om bestuurslid te 

worden van Stichting Jonathan, om daardoor bij te kun-

nen dragen aan het geluk van deze kinderen.  

We denken met veel respect en dank terug aan Nel en 

aan wat zij voor deze mensen heeft betekend.

Bewondering en respect voor NEL

Wijziging Postadres Stichting Jonathan 
 

Onze secretaris Anneke Veen vertrekt begin april met haar man Piet voor tenminste anderhalf jaar naar 

Zuid-Afrika, in verband met zijn werk. Dat betekent gelukkig niet dat zij het bestuur van Stichting 

Jonathan gaat verlaten. Integendeel. Zij blijft onze contactpersoon voor ons project in Ipafu, Zambia en 

zal in de tijd dat zij in Zuid Afrika is zeker ook het project bezoeken.  

En via de digitale wereld zullen we nauw in contact met haar blijven. Wij wensen Anneke en Piet een 

goede tijd toe in Zuid Afrika en een gezonde terugkeer naar Nederland. 

Wel brengt dit met zich mee dat vanaf 1-01-04-2019 het postadres van Stichting Jonathan wordt 

gewijzigd in: Mv. E. Aalders, Oranjesingel 8, 6191 XT Beek. Telefoon: 06-18769086

Colofon 
 
Jonathan Nieuws © is de periodieke  

nieuwsbrief van Stichting Jonathan. 

Secr. Oranjesingel 8 , 6191XT Beek. 

T   06-18769086 

E  stichtingjonathan@xs4all.nl 

W  www.stichtingjonathan.nl 

Productie  Hein Berendsen [hbpr.nl] 

Druk  hoenenenvandooren.nl 

Donaties  Stichting Jonathan kunt u 

ondersteunen via een sponsor activiteit of 

een financiele bijdrage op bankrek.:   

IBAN  NL53 rabo 0138 7468 34. 

BIC  rabo nl24.  

IBAN  De Belasting dienst erkent Stg. 

Jonathan als ANBI-instelling.  

Uw gift is daardoor fiscaal 

aftrekbaar.  

RSIN-nummer: 816182516.

Wij wensen u mooie paasdagen 



Mijn zus Mariet en ik willen graag samen terugkijken 

op het lange leven van Nel Coumans. Onze tante Nel 

is de jongste van de kinderen Coumans. Na Stina, 

Anneke en Grad kwam er nog een klein zusje op 29 

juni 1924 op Tongerlo in Sevenum. ‘Tongerler en 

Zaerum’, waar ze zoveel van hield en waar ze tot in 

haar laatste dagen nog steeds over praatte. Ze wilde 

naar ’hoes’, naar huis. 

 

Toen Nel 8 jaar was, overleed haar vader en stond haar 

moeder er alleen voor met 4 kinderen en een boerderij. 

Zoals toen gebruikelijk was, kwam een broer van haar 

vader inwonen en meewerken op de boerderij, totdat 

Nels broer, Grad, oud genoeg was om de boerderij te 

gaan beheren. Omdat ook haar moeder veel ziek was, 

waren het geen gemakkelijke jaren. Maar er was een 

grote verbondenheid in het gezin. Nel zat op de lagere 

school bij de zusters van de Goddelijke Voor zienigheid. 

Een pater vertelde op school over de missie en hoe de 

zusters soms weeskinderen opnamen, die door arme 

ouders op de stoep van het weeshuis werden achter-

gelaten.  

waarvan de laatste vier jaar als 

directrice. 

 

In 1957 overleed haar moeder. Het 

was een hard gelag voor Nel dat 

ze, vanuit haar orde, haar moeder 

niet mocht bezoeken en dat ze ook 

niet naar de begrafenis mocht. 

 

Van 1959 tot 1964 was Nel directri-

ce van de Huishoudschool in 

Tegelen. Ze hoopte nog steeds dat 

ze naar de missie kon gaan. Toen 

de congregatie ook een huishoud-

school startte op Aruba, zag ze 

haar kans. Maar helaas werd een 

collega daar benoemd. 

 

Onze uitstapjes naar tante zuster 

herinner ik me nog goed. Eerst 

naar Spek’hei en later naar Steyl, 

dat klooster met die prachtige tuin 

aan de Maas. En de enkele keren 

dat ze naar huis mocht. Ik weet 

nog dat ze een keertje, samen met 

een paar zusters met de fiets, bij 

ons langskwam, maar ze mocht 

niet binnen komen. We dronken 

daarom de koffie maar buiten. 

Onze tante zuster Nel was een vro-

lijke, gezellige humoristische zus-

ter. Tongerlo, waar haar broer Grad 

en zus Anneke nog woonden, bleef 

haar vaste thuisbasis.  

 

Na Tegelen kreeg Nel de taak om 

als directrice in Rotterdam samen 

met een aantal zusters een tehuis 

op te zetten voor voogdijkinderen, 

met een verstandelijk beperking. 

Het was boeiend, maar moeilijk 

werk. Nel ging in die periode met 

’haar’ kinderen op vakantie in het 

klooster van de paters Oblaten in 

Evertsoord, de plaats waar ook 

haar zus Stina, onze moeder, 

woonde.  

 

In die tijd kwamen er ook in het 

kloosterleven veranderingen op 

gang. Het was niet altijd gemakke-

lijk om de juiste middenweg te vin-

den. In mei 1968 besloot Nel even 

afstand te nemen om te bekijken 

Het levensverhaal van NEL, verteld 
door haar nichtjes TRUUS en MARIET

De zussen Truus Lenssen en Mariet Raedts, 
nichtjes van Nel, schetsten tijdens de afscheids-
dienst Nel’s levensverhaal. 

Boven: de overlijdensadvertentie van de 
familie in Dagblad De Limburger.  

 
De missiegedachte werd extra 

levendig gehouden door het toen-

malige tijdschrift ’De Kleine 

Apostel’ en het werk van het mis-

siethuisfront, de ‘H. Kindsheid’.  

 

Nel wilde later naar de 

missie. De enige weg 

daartoe liep toen via een 

kloostergemeenschap. 

 
Nel ging eerst naar de mulo, heel 

bijzonder in die jaren, en op 2 

februari 1942 trad ze op 17-jarige 

leeftijd in bij de congregatie van de 

Goddelijke Voorzienigheid in Steyl. 

Na haar noviciaat mocht Nel naar 

Posterholt, voor de opleiding tot 

huishoudlerares. Ze kreeg een 

benoeming aan de Huishoud school 

in Spekholzer heide, waar ze van 

1953 tot 1959 werkzaam was, 
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 22nd  March 2019 
     
        MESSAGE OF CONDOLENCES 
 
On behalf of the Persons with Special Needs, the Sisters of St John the   
Baptist here in Zambia and on my own behalf, we wish to convey our    
heartfelt condolences to all the relatives, friends, and indeed to all  Jonathan 
Foundation Members, on the passing on of Mrs Nel Coumans on Tuesday 
19th march 2019. Mrs Coumans is one person who played a big role in the       
initiation of Jonathan Foundation  Organization here in Zambia.  
 
We will therefore, continue to emulate her PASSION and LOVE that she 
had for the Vulnerable Persons, especially the Persons with Intellectual       
Challenges. We do not have suitable words to comfort you, but we  assure 
you of  our spiritual support through prayer at this moment.  
     
  MAY HER  SOUL REST IN ETERNAL PEACE. 
     

     With deep sympathy, 

 

 

Sister Florence  Ngosa CSJB 

 

Zambiaanse Zusters blijven  
Nel’s PASSIE en LIEFDE uitdragen

Nel’s overlijden drong door 

tot in Zambia. Waar Westers 

geduld anders nogal eens op 

de proef kan worden gesteld, 

lag er nu binnen 24 uur een 

condoleance in de mailbak 

van onze secretaris Anneke 

Veen.  
 

De boodschap werd opgesteld 

door zuster Florence, die 4,5 jaar 

geleden persoonlijk aanwezig was 

bij de viering van ons 25-jarig 

bestaan. Daarbij had ze ook uit-

gebreid contact met Nel.  

 

Beneden: zuster Florence en 

rechts mw. Majorie Nakaponda 

Kashinka, vertegenwoordiger van 

de Zambi aanse Ambassade in 

Brussel. Beide foto’s werden vier 

jaar geleden gemaakt in Maas -

tricht, in het kantoor van Radar,  

tijdens de viering van het 25-jarig 

bestaansfeest van Stich ting 

Jonathan. Zuster Florence had 

destijds de leiding over ons project 

in Zambia.



6 3

hoe het verder moest met haar 

roeping en haar leven. Ze mocht 

in een huisje bij het klooster van 

de Oblaten in Everts oord logeren. 

Daar hoorde ze dat Frans van 

Lieshout met een groep leken pro-

jecten wilde opzetten en begelei-

den in de derde wereld. Haar nog 

steeds niet gedoofde liefde voor 

de missie kwam boven en ze 

besloot zich bij die groep aan te 

sluiten. Eind 1968 trad ze uit uit 

de congregatie. De groep vond, 

onder leiding van Frans, het 

klooster in Spekholzerheide, dat 

gehuurd werd van de zusters van 

de Goddelijke voorzienigheid.  

 

Hoe kan het leven lopen, Nel was 

weer terug op haar oude plek, 

maar nu als leek. Haar nieuwe 

leven als lid van het Centrum 

Ontwikkeling der Volkeren, het 

COV, was begonnen. De dag na 

haar verhuizing begon zij meteen 

met een nieuwe baan: directeur 

van de Levens school voor 

Meisjes in Roermond. Daar gaf ze 

ook les en ging ze met de jonge 

meiden op kamp. Ze konden hun 

eigen verhaal volop bij haar kwijt.  

 

Haar volgende baan was directeur 

van Stichting Welzijnszorg voor 

verstandelijk gehandicapten in de 

Oostelijke Mijnstreek, de ’Ruijs’. 

Onder Nels leiding kwamen er 

kinderdagverblijven, dagcentra en 

gezinsvervangende tehuizen voor 

kinderen en volwassenen met een 

verstandelijke beperking.  

 

Nel voelde zich zeer betrokken bij 

deze doelgroep en bij de werk-

nemers. Nog op haar 90e verjaar-

dag kreeg ze van een van hen 

nog post, waarin haar zorgvuldig-

heid werd benoemd. Een groot 

aantal contacten van toen hielden 

gedurende haar hele verdere 

leven stand.  

 

Naast haar werk studeerde ze 

nog Sociale Pedagogiek MO-A en 

MO-B. Ook was ze heel actief bin-

nen het COV met beleid, thema -

weekenden, cursussen, uitzen-

ding van mensen naar ontwikke-

lingslanden, en het bezoeken van 

projecten in Tanzania, Bhutan, 

Kame roen, Namibië, Botswana en 

Zambia.

Nel was een vrouw  

IN de wereld en een 

vrouw VAN de wereld. 
 

Door haar hebben wij de ontwikke-

lingsproblematiek en hun landen 

beter leren kennen. In het COV 

hebben we talloze mensen ont-

moet en hun verhalen ge hoord, 

vaak mochten we daar meegenie-

ten van enorm gezellige feesten.  

 

Tijdens onze vakantie in Zambia 

vroeg de bisschop haar of ze 

onderzoek wilde doen naar de situ-

atie van kinderen met lichamelijke 

en verstandelijke beperkingen. Ze 

leerde Engels, ging 3 jaar later met 

vervroegd pensioen en vertrok op 

haar 64e naar Zambia. Haar jaren-

lang gekoesterde wens - werken in 

een ontwikkelingsland - ging als-

nog in vervulling. Voor het eerst in 

haar leven had zij een eigen huis, 

bewaakt door een nachtwacht. 

Piet, Anneke en de kinderen woon-

den dichtbij.  

 

Al snel stond zij daar bekend als 

de witte dokter voor de mensen 

zonder verstand. Hier moest ze 

vreselijk om lachen. Zij wist maar 

al te goed dat deze mensen, zij het 

in beperktere mate, wel degelijk 

verstand hebben. Met een lokale 

bewoner bezocht ze de mensen in 

hun hutten. Ook reed ze daar 

alleen rond, vaak tot diep in de 

duisternis. Soms waren dit heel 

spannende ritten. 

 

Tijdens haar verblijf in Zambia 

werd Stichting Jonathan opgericht, 

waarvan zij na terugkeer voorzitter 

werd. Ook haar activiteiten voor het 

COV en het kantoorwerk pakte zij 

weer op. Zij had en hield veel con-

tact met bewoners en oud bewo-

ners van het COV. Ze bleef begaan 

met mensen die hulp nodig had-

den. Ze was dol op kinderen. Voor 

al haar inzet voor ontwikkelings-

werk kreeg Nel een koninklijke 

onderscheiding: lid in de Orde van 

Oranje Nassau. 

 

In 2004 verhuisden zij, Diny, Mia, 

Ine, Toos en Maurice, naar het 

Aldegondaplantsoen. Afscheid van 

haar grote huis en tuin in Cadier. 

Op haar 80e kreeg ze in Neder -

land haar eerste eigen voordeur 

en haar eigen keuken. Aanvan -

kelijk aten ze nog samen en vaste 

tijden van gezamenlijk koffiedrin-

ken bleven. Weke lijks werd er 

gekaart. Nel genoot van de bloe-

men op haar balkon, volgde de 

politiek, las vele boeken, wandel-

de en toerde graag door het 

Limburgse land. 

 

Ze genoot van bezoek dat altijd 

welkom was. ’Je kunt ook blijven 

slapen’, zei ze vaak. Talloze kop-

jes koffie heeft zij ingeschonken 

en ontelbare koekjes en vlaai uit-

gedeeld. En een wijntje hoorde er 

op zijn tijd bij. Bang als ze was 

om ooit dement te worden, repe-

teerde ze onder meer de namen 

van familie en vrienden, volgde ze 

in gedachten routes door het 

Limburgse land en schreef ze veel 

op. Helaas ging het na haar 87e 

steeds minder goed met haar. 

Buurtzorg werd ingeschakeld. Ze 

vertelde hen en haar bezoek veel 

verhalen over vroeger. Veel van 

de hier aanwezigen kunnen deze 

verhalen bijna zelf navertellen. 

 

Haar geheugen werd steeds kor-

ter, haar leven steeds kleiner en 

toch deed Nel ons nog versteld 

staan. 4,5 Jaar geleden trad ze  

tijdens de viering van het 25 jarige 

bestaan van Stichting Jonathan 

naar voren en hield een prachtige 

speech uit het vuistje. Indruk -

wekkend en ontroerend.  

 

Haar angsten werden te groot. 

Onvermijdelijk kwam 1,5 jaar 

geleden de opname in een ver-

pleeghuis. Haar laatste jaren 

waren zwaar, toch kwamen haar 

humor en spitsvondigheid nog 

naar voren. Als ze bezoek kreeg, 

zei ze altijd: ’Wat fijn det ze geko-

men bis’.  

 

Maandag 19 maart om 10 voor 12 

ging ze, toch nog wat onverwachts, 

van ons heen. Precies op het 

moment dat pastoor Mattie 

Jeukens haar een kruisje gaf op 

het voorhoofd, blies ze heel rustig 

haar laatste adem uit. 
 

Wij wensen Nel toe dat ze in het 

Licht is opgenomen.

Vervolg van vorige pagina:  
 

NEL kon denken met haar hart 
 

 
voor je. De eerste woensdagen dat ik je kwam 

opzoeken, luidde jouw steeds weer terugkerende 

vraag: ‘Mag ik met je mee, kunnen we niet samen 

vluchten, waarom zit ik hier? Hartver scheurend....  

Maar gelukkig heb je uiteindelijk je plekje toch wel 

gevonden. 

 

Ik ben blij en dankbaar Nel, dat er tot op het laatste 

moment herkenning is geweest. Namen waren niet 

meer belangrijk, je herkende me aan onze speciale 

gewoontes en aan mijn stem, en dan was er telkens 

weer die glimlach. 

 

Woensdag 13 maart, mijn laatste bezoekje aan jou, 

begon je wat onsamenhangend te mompelen, maar 

je wist duidelijk uit te brengen dat het leven gedaan 

was. Vanaf dat moment ging het ook niet meer. Je 

belandde in bed om daar op de 19e maart te over- 

lijden.   

 

Bedankt  Nel dat je er was en bedankt voor alles. 

Reken er maar op dat je niet vergeten zult worden, 

dat is onmogelijk, want er zijn nog zoveel verhalen 

niet verteld, die steeds weer verteld zullen worden. 

 

Dag lieve Nel!

- door Frans Wilms -  

 

Van jullie mocht ik de droevige mededeling ontvangen 

van het overlijden van mw. Nel Coumans. Wat attent dat 

jullie me dit lieten weten. Met veel waardering heb ik de 

condoleance gelezen. Heel mooi. 

 

Zelf bewaar ik ook heel fijne gevoelens aan haar.  

Als voorgangster van mij bij Radar heb ik haar mogen 

bezoeken.  

 

Ik was (en ben nog altijd) diep onder de indruk van haar 

passie en warmte. Ze is voor heel veel mensen van bij-

zondere betekenis geweest.  

 

Ik zie haar als een inspirerend voorbeeld. Het doet goed 

om te zien dat jullie haar inspiratie in jullie werk bij de 

stichting Jonathan voortzetten! 

 

Met hartelijke groet, 

 

Frans Wilms

RADAR: Nel inspiratiebron voor velen

Via deze overlijdensadvertentie in Dagblad De 

Limburger was het mooi om te zien dat ook 

RADAR Nel Coumans na al die jaren nog steeds 

niet vergeten heeft... 

 

De Stichting Welzijnszorg voor gehandicapten in de 

Oostelijke Mijnstreek was een van de  voorlopers 

van het huidige RADAR. Nel was vele jaren direc-

trice bij de stichting.  

 

Nel was voor VEEL mensen  
van BIJZONDERE betekenis
De heer Frans Wilms was tot voor kort bestuur-

der van Stichting Radar. Hij bewaart fijne gevoe-

lens aan zijn contacten met zijn voorgangster. 

Het was mooi dat hij dit tot uitdrukking bracht 

met een persoonlijk woordje aan ons. Onlangs 

is hij bij RADAR opgevolgd door mw. Monique 

Heffels. Ondanks zijn vertrek heeft Frans Wilms 

te kennen gegeven als ambassadeur voor 

Stichting Jonathan te blijven optreden. 



4 5

Toen Nel na haar pensionering ont-

dekte dat er in Zambia nog hele-

maal geen zorg werd geboden aan 

mensen met een ernstige verstan-

delijke beperking en hun gezinnen 

ging zij hard aan de slag. Vanaf het 

begin gaf zij vorm aan deze zorg, 

vanuit het principe van Community 

Based Revalidation (CBR) zorg en 

ontwikkeling in en door de 

gemeen schap, om een waardige 

plaats voor deze mensen in de 

maatschappij te realiseren.  

 

Stichting Jonathan werd opgericht 

om de CBR-projecten financiëel 

mogelijk te maken en Nel werd 

uiteraard voorzitter. De stichting 

werd genoemd naar de eerste jon-

gen met een verstandelijke beper-

king die Nel in Zambia zag: 

Jonathan.  

 

Toen Nel in 2008 stopte als voorzit-

ter werd ik benaderd om haar op te 

volgen. Er kwam eerst een sollicita-

tiegesprek en daarbij lette Nel op 

vakkennis en technische vaardig-

heden om leiding te geven aan 

Stichting Jonathan. Maar hoewel zij 

dat niet verwoordde, keek zij ook 

naar echte betrokkenheid bij men-

sen met een verstandelijke beper-

king en met name in Afrika.  

 

Ik werd dus voorzitter en dat was 

in het begin nog niet zo gemakke-

lijk. Maar Nel was een wijze 

vrouw. Hoewel zij als adviseur 

aanwezig was bij de vergaderin-

gen liep ze me niet voor de voe-

ten en gaf zij mij vaak positieve 

feed back na de vergadering. 

 

In de loop der jaren hoorde ik 

steeds weer hoe Nel ’haar ver-

haal’ vertelde bij verschillende 

gelegenheden en dat verhaal 

maakte iedere keer weer indruk 

op mij.  

 

Tijdens de officiële viering van het 

25-jarig jubileum van de stichting, 

toen zij geestelijk al veel had inge-

leverd, ging zij plotseling achter 

de microfoon staan. Ik hield mijn 

hart vast; ik wilde haar immers 

een afgang besparen. Maar nee, 

hoor, het was of er een luikje 

openging: Nel vertelde ‘haar ver-

haal’ duidelijk en samenhangend.  

 

Nel, een vrouw met een groot hart
- door Anneke Schoonbrood, 
voorzitter- 
 
Nel, een vrouw met een groot 

hart. Met daarin een speciale 

plek voor mensen met een ver-

standelijke beperking. Als direc-

trice van Stichting Welzijnszorg 

voor geestelijk gehandicapten in 

de Oostelijke Mijnstreek had zij 

een duidelijke visie hoe de zorg 

er voor mensen met een verstan-

delijke beperking uit moest zien: 

kleinschalig en in de gemeen-

schap, met integratie en partici-

patie. Vanzelfsprekend was dat 

niet in die dagen. De meeste 

zorg werd nog geboden door 

grote instellingen, op een instel-

lingsterrein met nog weinig 

invloed vanuit het dorp of stad.

Boven: Links Nel Coumans en rechts 
Anneke Schoonbrood tijdens de ope-
ning van de jubileumviering ruim vier 
jaar geleden.  
 

Wij willen het haar graag nog een-

maal laten vertellen. ‘Haar verhaal’, 

zoals zij het vertelde in het jubi-

leumboek bij het 25-jarig bestaan 

van Stichting Jonathan vindt u 

daarom terug in deze extra 

Nieuwsbrief. 

 

Lieve Nel, je was een bijzonder 

mens: inspirerend, kundig en met 

een groot hart voor mensen met 

een verstandelijke beperking. Je 

hebt niet voor niets geleefd. Wij 

zullen jouw levenswerk zo goed 

mogelijk voortzetten. Lieve Nel, 

dank je wel.

Nel, je was een mens van binden 

en verbinden, spontaan, recht door 

zee, ruimdenkend, en sociaal 

bewogen, maar boven al kon jij  

denken met je hart. Waar je hart 

naar uitging, wilde je ook verdedi-

gen met heel je verstand, je hebt 

op veel mensen een onuitwisbare 

indruk gemaakt, door je houding en 

je uitstraling, door je mens zijn. 

Iedereen was altijd bij je welkom 

en bij het weggaan was het steeds: 

‘Je komt toch wel weer terug hè?’ 

 

We hielden allebei van gedichten 

en tegeltjeswijsheden, die dan ook 

vaak aangehaald werden of op 

onze wijze gedeclameerd. Dat 

variëerde van ‘Denkend aan 

Holland zie ik brede rivieren’ tot ‘De 

mensen van voorbij’. En vals zin-

gen! Vooral de bekende Limburgse 

liedjes, het was niet erg dat het 

vals was, niemand hoorde ons. 

Er was geen onderwerp dat niet 

besproken werd, alles kwam aan 

de orde, je wilde b.v. graag weten 

hoe het ging in relaties, het leek je 

niet altijd gemakkelijk. Je vertelde 

dat je het toch wel jammer hebt 

gevonden dat dit jou niet is overko-

men en dat je het wel graag gewild 

had. 

 

Ik koester deze gesprekken, Nel, 

ze gingen altijd ergens over. De 

laatste jaren hadden we het regel-

matig over de dood en doodgaan. 

Je was niet zo zeer bang om dood 

te gaan, hoewel het wel eng en 

onbekend was, maar je had al 

zoveel mensen in je omgeving naar 

hun laatste plek gebracht en bij 

velen een afscheidswoord gehou-

den, dat je je afvroeg: wie blijft er 

over, wie komt er nog naar mijn 

begrafenis, wie houdt er bij mij nog 

een laatste woordje? Waarop 

prompt de duidelijke vraag aan mij 

kwam: wil jij dat alsjeblieft doen! 

Jankend heb ik gezegd: ‘komt goed 

Nel, dat doen we’. 

 

Wat hielden wij van onze weekend-

jes weg met z'n tweeën, het zijn 

dierbare herinneringen. Met warme 

gevoelens denk ik terug aan Fries -

land, bij Trienke. Gezellig kletsend 

en lang ontbijten.en daarna Fries -

land en zijn mooie en leuke plek-

ken  ontdekken. Samen naar de 

Bed & Breakfast van Meerie in 

Bergen op Zoom. Lekker eten en 

gezellig aan de wijn. Leuke 

gesprek ken. Ook weekendjes in 

Duitsland, Belgie en zelfs Engeland 

en Polen...  

 

Onvergetelijk wat een reis was dat. 

Bij de visumaanvraag moest je 

toen nog aangeven hoe laat je de 

grens naar Polen wilde passeren. 

Natuurlijk waren wij veel te vroeg, 

mochten er niet door en moesten 

wachten tot de volgende dag. We 

moesten onze paspoorten inleve-

ren en zagen ze verdwijnen op een 

lange lopende band; zouden we 

die ooit nog terugzien? En waar we 

ook naar toe gingen, de spelletjes 

rummikub en triomino moesten 

altijd mee. 

 

Maar de meest dierbare herinnerin-

gen heb ik wel aan Zambia dat is 

een verhaal apart. De rode draad 

in ons leven. 

 

Later verhuisde je samen met een 

aantal COV’ers naar het Alde gon-

da plantsoen in Maastricht. Jij 

woonde beneden en bijna iedereen 

die er binnen kwam, keek en kwam 

eerst even bij jou buurten. Maurice 

woonde naast je en je vond het wel 

fijn om een beetje voor hem te zor-

gen. Vaak stonden jullie voordeu-

ren allebei open. Maurice was ast-

matisch, had het vaak benauwd en 

hij liep dan graag even bij jou bin-

nen.  

 

Nadat Maurice overleden was, lie-

pen we af en toe samen naar de 

begraafplaats, jij zorgde ervoor dat 

zijn plekje er netjes uitzag. En 

straks, Nel, brengen we jou naar 

diezelfde begraafplaats, ik hoop 

dat jullie samen een beetje zullen 

spoken. 

  

Helaas Nel ging het de laatste peri-

ode niet goed met je, het zelfstan-

dig wonen werd moeilijk, de jaren 

eisten zijn tol en de de ‘Baas van 

Het Grote Vergeten’ kwam eerst af 

en toe, maar later steeds vaker bij 

je op bezoek. Hij wist wel dat hij 

niet echt welkom was, maar hij 

moest toch echt bij jou zijn. Het 

verhuizen naar Hagerpoort was 

onvermijdelijk, maar wat vond je 

het verschrikkelijk. De nieuwe om -

geving was behoorlijk wennen.>>  

 

Nel kon denken met haar hart...

- door Hanneke Aalders - 
 

Lieve Nel, ik denk dat we elkaar al zo’n 40 

jaar kennen. Je was mijn baas en we wer-

den vrienden. Wat is er veel gebeurd in al 

die jaren, we hebben werkelijk lief en leed 

gedeeld. We deelden een soort humor die 

niet voor iedereen te begrijpen viel en dat 

was okay, het was immers onze humor. 

Misschien wordt dit een ietwat rommelig 

verhaal maar er zitten zoveel herinneringen 

in mijn hoofd, ik zou er uren over kunnen 

praten. Graag wil ik enkele speciale herinne-

ringen met jullie delen.


