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Marieke de Vrij voelt sterk de potentie die in de ouder wordende mens aanwezig is. 
Ze is erdoor geraakt dat ouder wordende mensen vaak te gemakkelijk afscheid nemen  
van de mogelijkheden die hen toekomen. Zij wenst hen met dit boek te bemoedigen  
zichzelf waarachtig te tonen en dit te blijven doen omdat de gemeenschap van ouderen  
in onze samenleving belangwekkende toegevoegde waarde hee!.  Dit is een verrijking die  
de samenleving verdient.

Reacties van lezers
Een heel bijzonder boek, dat uitnodigt en uitdaagt tot nadenken en tot het opmaken van een 
balans. De citaten zijn aanmoedigend, hoopgevend en sporen aan tot stilstaan, mijmeren,  
laten inzinken en om verder te gaan. De poëzie van Marieke sluit prachtig aan bij de teksten. 
Mooi, zacht en verdiepend.

B e z i el d  O ud er  Wor d en

Bezield ouder worden 
houdt in op het diepste niveau 

bij jezelf te rade gaan 
naar wat je bezielt, 

om van daaruit te komen 
tot bezield handelen, 
tot bezield spreken, 

en dat je jezelf herkent 
als een diepere aangelegenheid 

dan alleen maar je uiterlijke verschijning. 
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