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Voorwoord
VAN DE BESTUURDER

Willy de Groot - van Saane

Weet dat je inzet van belang
en zeer waardevol is! 

Deze uitgave van Wegwijs verschijnt in de lijdenstijd; 
de periode waarin we nadenken en mediteren over het 
lijden en sterven van onze Heiland. Het thema is dan 
ook “lijden”. De personen die hebben meegeschreven 
of zijn geïnterviewd, hebben het thema vanuit hun eigen 
perspectief benaderd. 

Mooi dat we worden meegenomen in de persoonlijke 
levensverhalen van verschillende mensen, zowel jong als 
oud. Dat maakt dit blad elke keer weer boeiend. Ik hoop 
dat het ervoor zorgt dat we elkaar steeds beter leren 
kennen en daardoor ook daadwerkelijk iets voor elkaar 
mogen betekenen. 

Samen met alle medewerkers en vrijwilligers zetten we 
ons dagelijks in om de zorg en het welzijn in het belang 
van onze bewoners in Bethanië en Wicherumloo, in 
de thuiszorg, op het hospice en bij  de dagbesteding, 
zo goed mogelijk te laten zijn. De inzet van dit werk 
is recent beloond door het toekennen van het Gouden 
Keurmerk dat we van Perspekt hebben ontvangen. Een 
groot compliment voor alle collega’s! 

Kwaliteitsplan 2019
In februari hebben we het kwaliteitsplan 2019 van 
Bethanië besproken met onze contactpersonen van 
Zorgkantoor Menzis. We zijn dankbaar dat we kunnen 
melden dat onze plannen zijn goedgekeurd, met als 
gevolg dat de extra inzet van medewerkers gefinancierd 
zal worden. 
Net als voor andere zorginstellingen is het voor ons nu 
ook de uitdaging om voldoende nieuwe medewerkers 
te vinden. Het is hoopvol dat we in de achterliggende 
maanden verschillende nieuwe collega’s mochten 
begroeten. Samen met de nieuwe leerlingen die ook zijn 
gestart, wens ik jullie van harte veel werkplezier toe. 
Weet dat je inzet van belang en zeer waardevol is! 

Van harte hoop ik dat onze bewoners in de dagelijkse 
praktijk gaan merken dat er voldoende tijd en aandacht 
voor hen is. Bij het schrijven van het kwaliteitsplan 
hebben we ons laten inspireren door het kwaliteitskader 

en ons strategische beleid 2018-2020, waarbij we als 
titel kozen: ‘Waardevol leven’.
De rode draad is dat onze bewoners hun leven kunnen 
voortzetten zoals zij dit gewend zijn. Hierbij is een goede 
dialoog van belang tussen de bewoner/mantelzorger 
en de medewerker om met elkaar te kijken welke zorg, 
begeleiding en inzet van het eigen netwerk nodig is om 
dit doel te kunnen bereiken. We stellen daarbij het leren,   
reflecteren en verbeteren centraal.
Om onze bewoners beter te leren kennen, vragen wij aan 
hen en hun familieleden om een levensboek te maken, 
om meer van de levensgeschiedenis van de bewoner 
te weten. Dat helpt ons in te spelen op de wensen en 
behoeften van elke nieuwe bewoner. Daarnaast is een 
levensgeschiedenis, waar mogelijk aangevuld met foto’s, 
ook een mooi houvast om een gesprek aan te gaan. 
Graag hebben we dat gesprek over het levensboek met 
familieleden en mantelzorgers. 

We zijn alweer een eindje op weg in 2019. Er is hard 
gewerkt aan het implementeren van nieuwe systemen 
(planning, salaris, HRM). Veel dank voor alle inzet van 
degenen die deze projecten begeleiden en veel dank 
voor het geduld en de flexibiliteit van alle collega’s. 
Samen zijn we sterk. Ik kijk met jullie uit naar de 
ontwikkelingen in dit jaar; samen bouwen we verder aan 
waardevolle zorg.
Gelukkig mogen we dit doen vanuit de kracht en liefde 
die we ontvangen van God: 
  
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God, zegen mij alle dagen lang! 
(Hans Maat)
 

Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur
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Onze Heere Jezus Christus is 
ons voorgegaan en heeft voor 
ons de weg gebaand naar de 
hemel. Wij kunnen in de hemel 
komen door het geloof in 
Jezus Christus, Die volkomen 
verzoening van al onze zonden 
heeft gedaan. Hij heeft daarvoor 
moeten lijden en sterven aan het 
kruis op Golgotha. Dat is voor 
de Heere Jezus een heel zware 
weg geweest, waar Hij zelf ook 
erg tegenop gezien heeft. In 
de hof van Gethsémané begon 
Hij bedroefd en zeer angstig te 
worden en bad Hij tot God de 
Vader, of het mogelijk was, dat 
de drinkbeker van het lijden aan 
Hem zou voorbij mogen gaan. 
Maar Hij zei erbij: Niet zoals Ik 
wil, maar zoals U wilt. Hij wilde in 
alles aan Zijn Vader gehoorzaam 
zijn. Het bittere lijden hoorde bij 
de weg die Jezus moest gaan. 
Hij kwam in Gethsémané tot de 
volle overgave en was bereid de 
drinkbeker van het lijden leeg te 
drinken tot de laatste druppel toe. 

In Hebreeën 12 vers 2b lezen we 
dat Hij het kruis heeft verdragen 
en de schande veracht.
Hij heeft het kruis verdragen en 
de schande ervan. Het was diep 
vernederend voor Hem om geheel 
ontkleed te worden en naakt 
aan het kruis te hangen. En dat 
te midden van een spottende 
menigte. Wat heeft Hij lichamelijk 
ontzettend moeten lijden. Maar 
ook geestelijk is het uitermate 
zwaar voor Hem geweest. In Zijn 
lijden moest Hij de toorn van God 
dragen over onze zonde en werd 

Hij van God verlaten. Hij kwam in 
de diepste eenzaamheid terecht. 
Wat heeft onze Heere Jezus 
Christus toch onnoemlijk zwaar 
moeten lijden. We kunnen het 
niet goed indenken hoe zwaar 
dat voor Hem geweest moet zijn.
Als we zelf heel erg moeten 
lijden, dan voelen we er iets van 
wat Jezus heeft doorgemaakt. 
Het is goed om bij het eigen 
lijden het oog en hart te richten 
op de lijdende Christus. Dan word 
je daardoor gesterkt en vertroost 
in het lijden. Je kunt het daardoor 
beter volhouden. 

Jezus heeft het kruis verdragen 
en de schande veracht om 
de vreugde die Hem in het 
vooruitzicht was gesteld. Hij 
zou door het lijden heen tot de 
heerlijkheid komen. Hij zou de 
kruisdood sterven, maar na drie 
dagen opgewekt worden uit de 
dood. Hij zou ten hemel varen 
om te zitten aan de rechterhand 
van God de Vader. Hij is nu met 
eer en heerlijkheid gekroond. 
Vanuit het diepste lijden is het tot 
grootste heerlijkheid gekomen. 
De vreugde die Hem in het 
vooruitzicht was gesteld, heeft 
echter niet alleen betrekking op 
Zijn eigen verheerlijking door 

God de Vader, maar ook op allen 
die Hij verlost heeft door Zijn 
lijden en sterven aan het kruis. 
Ze mogen met Hem verheerlijkt 
worden. Wat een vreugde voor 
allen die in Jezus Christus 
geloven. Hij heeft het kruis 
verdragen en de schande veracht 
om ons tot deze heerlijkheid te 
brengen. Dat was voor Hem een 
vreugdevolle zaak. 
Ook al hebben we hier lijden en 
allerlei verdrukking, dan mogen 
we toch door het geloof in Jezus 
Christus een blij vooruitzicht 
hebben. Door het lijden heen 
gaan we immers de heerlijkheid 
tegemoet.

Laten we ons oog en hart gericht 
houden op Jezus Christus, de 
Leidsman en Voleinder van 
het geloof. Zie hoe Hij het 
kruis heeft verdragen en is 
gekomen tot Zijn heerlijkheid. 
In geloofsverbondenheid met 
Hem mogen we zelf de eeuwige 
vreugde tegemoet gaan. Eenmaal 
zullen we uit al het lijden 
verlost zijn en in vreugdevolle 
dankbaarheid zingen van onze 
Heere en Heiland. Zijn Naam zij 
geprezen tot in eeuwigheid.
 
    

Ds. D.C. Floor     

Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en 
de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.  

                                                                        Hebreeën 12 : 2b

Door het lijden heen naar de heerlijkheid

        D.C. Floor

Zijn Naam
zij geprezen

tot in 
eeuwigheid.



“Toen u belde dacht ik: 
  O, er is iets met moeder!”
DE DOCHTERS VAN MEVROUW VAN LINDENBERG ZIJN ERG 
BLIJ MET HUN MOEDER EN MET BETHANIË

Sinds mei 2018 woont mevrouw M. van Lindenberg 
in een appartement in appartementencomplex 
De Platteelhof, pal naast Bethanië. Ik heb een 
interviewafspraak met haar beide dochters die mij 
graag te woord willen staan. Ik wil ze vooral spreken 
over de mantelzorg die moeder nodig heeft. Maar 
al snel gaat het ook over heel andere dingen. Aafje 
en Erika hebben veel mooie woorden over voor hun 
moeder, die wel het een en ander heeft meegemaakt. 
Met name de wijze waarop moeder Van Lindenberg 
kon omgaan met wisselende levensomstandigheden 
maken bij haar dochters blijvende indruk.  
 
HOE BEGON HET LEVEN VAN JULLIE MOEDER?
Aafje: Moeder is geboren in Barneveld op 4 april 1933. 
Ze kwam uit een boerengezin met totaal zeven kinderen, 
waarvan zij de middelste was. 
Erika: Ik weet nog goed dat wij vroeger vaak op de 
monumentale boerderij mochten logeren. Dat was 
bijzonder, realiseer je je later. 
Aafje: Het leven was in die tijd eenvoudig. Moeder moest, 
net als de rest van het gezin, gewoon meehelpen in 
het bedrijf. Daarnaast was er de zorg voor haar jongste 
broertje een ‘mongooltje’, zoals dat toen nog heette. 
Erika: Moeders vader overleed toen hij nog maar 53 jaar 
was. Zij was toen 16 jaar. Vanaf dat moment moesten alle 
zeilen worden bijgezet om het bedrijf overeind te houden. 
Daarom maakte ze de MULO niet af en werkte ze thuis 
mee met al het werk dat voorhanden was. 

HOE LEERDEN JULLIE VADER EN MOEDER ELKAAR 
KENNEN?
Aafje: Ze kregen kennis aan elkaar via de kerk. Moeder 
kon in die tijd kiezen uit meerdere kandidaten, weten we 
wel. Vader viel op haar vanwege haar lieve uitstraling. 
Toen zij 26 jaar was trouwden ze. Om meteen te 
verhuizen naar Weesperkarspel.

DAT IS EEN BIJZONDERE WENDING.
Erika: Dat zit zo: vaders vader was ook boer en in die 
streek was het de gewoonte dat de jongste zoon (vader 
dus) het bedrijf overnam. Om die reden hebben ze daar 
vijf jaar lang, samen met onze opa, de boerderij gerund. 

Het dorp, dat onder de rook van Amsterdam lag, bestaat 
overigens niet meer. Vanwege de stadsuitbreiding en de 
geplande wijk Bijlmermeer werd alle grond opgekocht en 
verdween heel Weesperkarspel. De boerderij is behouden 
en heringericht tot kinderboerderij.

EN TOEN?
Erika: Toen is vader heel iets anders gaan doen. Hij kon 
in Ede een garagebedrijf overnemen. In 1964 is het jonge 
gezin daarom verhuisd naar de Kraatsweg hier in Ede. 
Aafje: Als gezin woonden we boven het bedrijf, met 
garage, benzinepomp en showroom. Vader was dealer 
van het Engelse automerk Humber. Later is het bedrijf 
naar de Waterlooweg verkast en nog weer later, hij 
was nog maar 53, kon vader het bedrijf verkopen. Dat 
had alles te maken met zijn longziekte. Ondanks zijn 
jarenlange ziek zijn was hij een positieve, vriendelijke 
echtgenoot en vader.

HOE WAS MOEDER HIERIN AANWEZIG?
Aafje: Moeder was altijd een rots in de branding. Toen 
vader steeds meer verzorging nodig had, bleek zij in 
staat alles goed op te vangen. Als kinderen hebben wij 
daar totaal niet onder geleden. Moeder deed dat op een 
heel natuurlijke wijze, niet op de voorgrond, maar wel 
doortastend, verstandig en wijs.

KUNNEN JULLIE MOEDER ZO TYPEREN?
Erika: Ja. Ze kan nog steeds wijze dingen zeggen 
over waar we mee bezig zijn hoor. Ze was en is altijd, 
zachtaardig, flexibel, bescheiden en heeft humor. 
Aafje: Ze was en is ook realistisch, nuchter en heeft oog 
voor menselijke verhoudingen. Ze was in staat om altijd 
beide kanten van een zaak te zien.

WAT WAS DE REDEN WAAROM MOEDER HIER IS 
KOMEN WONEN?
Aafje: Vader overleed op 72-jarige leeftijd en moeder bleef 
alleen achter. Als dochters gingen we op heel natuurlijke 
wijze toen telkens iets meer hand- en spandiensten 
verlenen. 
Erika: Na een tweede herseninfarct in 2017 volgde er 
een ziekenhuisopname en een lange revalidatietijd in 

Oosterbeek. Later moesten we omzien naar een permanente oplossing waar onze moeder met plezier zou kunnen 
wonen. Moeder kon niet meer naar huis, hoe graag ze dat ook wilde. 
Aafje: Toen was Bethanië al in zicht, waar we een kennismakingsgesprek hadden gehad. We kwamen tot de conclusie 
dat een appartement in De Oldenhof of De Platteelhof passend zou zijn, maar de appartementen in De Platteelhof leken 
ons wat aan de kleine kant. Toen er juist daar een appartement vrij kwam belde Wilma Bruis ons op en zei: ‘Ga toch 
maar kijken, mogelijk is het passend, ik heb geen zicht op de wachttijd, het is een mooie plek.’

HOE BEVALT HET WONEN BIJ BETHANIË?
Erika: We kregen al gauw door dat ze hier goed zit. Elders was de verzorging ook wel goed, maar hier is iedereen 
veel meer betrokken. Toen u belde voor een afspraak dacht ik gelijk: O, er is iets met moeder! Want elders belde men 
alleen maar als er iets niet goed was. Dat is hier anders. Het personeel denkt met ons mee en handelt ook naar wat 
wordt gezegd. We laten moeder met een gerust hart achter. Er mag echt een dikke plus voor iedereen in het artikel!

EN HET MANTELZORGEN?
Aafje: Ik zou alles wel willen doen voor moeder. We ervaren mantelzorgen als een verrijking van ons leven en zijn blij 
dat we iets terug kunnen geven. 
Erika: We vullen elkaar daarin mooi aan. Ik ben wat zakelijker ingesteld en Aafje is meer van de zorgkant.

IS MOEDER AL WAT GEWEND HIER?
Erika: Ze heeft boven verwachting haar draai gevonden, mede dankzij haar flexibiliteit. Bijna elke dag doet ze mee met 
een activiteit in Bethanië, ook eet ze dagelijks in het restaurant. 

NOG EEN LAATSTE GEDACHTE?
Aafje: Wat wij zo bijzonder vinden aan moeder is dat ze nooit een onvertogen woord heeft geuit bij alle veranderingen 
in haar leven. Ook al zou ze gewild hebben dat het anders was gelopen, ze is altijd tevreden gebleven.
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(door: Silvester van der Pol)

“We laten moeder met een gerust hart achter.”
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ONS GEVECHT MET ANGST
(door: Martin Brand)

De bekende gospelzanger Martin Brand krijgt in juni 2012, twee weken voordat 
hij moet spreken op de EO-Jongerendag, plotseling een hartstilstand. Op dat 
moment is hij slechts 33 jaar. Na een reeks onderzoeken blijkt dat hij een 
erfelijke hartziekte heeft waardoor de kans op herhaling groot is. Een jaar later 
slaat het noodlot opnieuw toe: een tweede hartstilstand. Dankzij de inmiddels 
geïmplanteerde defibrillator kan hij de vier shocks van 2013 nog navertellen.

Martins primaire reactie bleek angst te zijn. De schrik zat er goed in en de 
eerste weken verliepen chaotisch. Martin dacht erg veel na over het gebeurde, 
ging nergens meer heen en durfde zelfs amper boodschappen te doen. Een 
gezinsvakantie in het buitenland werd afgezegd, er kon kortom weinig meer. 
Maar op een bepaald moment ging toch de knop om. Dat gebeurde niet eerder 
dan na maanden. Het was ook een bewuste keuze. Martin wilde per se niet dat 
zijn angst zijn dagelijkse leven nog langer zou gaan bepalen. In plaats van het 
beleven van angst is hij nu vooral dankbaar voor zijn onderhuidse defibrillator. 
Dankbaar voor dit levensreddende apparaat en dankbaar tegenover de échte 
Levensredder. Daarmee is niet gezegd dat het leven alsnog een pleziertochtje 
is geworden voor Martin en zijn vrouw. De strijd blijft. Hieronder leest u zijn 
eerlijke getuigenis daarover.

“We hebben flink wat angst en onzekerheid ervaren, 
maar nu kunnen we erop terugkijken als een lastig 
seizoen in ons leven. Een seizoen dat ons heeft 
veranderd, maar niet verslagen. Ik kan ook getuigen 
dat het geloof in God hierin heel doorslaggevend is 
geweest. Daar wil ik wat over vertellen. Misschien 
gaat u zelf door een tijd van onzekerheid en angst. 
Hopelijk hebt u dan iets aan dit verhaal.

Toen ik wakker werd in het ziekenhuis en pas na 
maanden eindelijk echt begreep dat ik bijna was 
overleden aan een hartstilstand (eerst kon ik deze 
werkelijkheid nog niet bevatten of niet aan, en deed 
ik net alsof die simpelweg niet bestond), begon een 
pittige tijd. Kwetsbaarheid onder ogen zien is namelijk 
best lastig.

Als je jong bent denk je al gauw dat je onaantastbaar 
bent. Ziek zijn en dood gaan is voor oude mensen. 
Niet voor jonge vaders, toch? Als je jong bent, gebeurt 
dat niet. Denk je. Maar de werkelijkheid was voor mij 
anders.

Ik heb tijd nodig gehad om mijn hartfalen te 
verwerken en van alles opnieuw te durven. Alleen 
naar buiten, fietsen, vakantie, weer durven meerijden 
met iemand. Voor mijn vrouw Susanne was dit 
natuurlijk ook een enorm spannend en kwetsbaar 
proces. Zij had alles van dichtbij gezien. Voor haar 
was het heel moeilijk om me weer een beetje ‘los’ te 
laten, en mij met de kinderen alleen te ‘vertrouwen’. 
Want wat als het weer zou gebeuren, bijvoorbeeld 
tijdens het badderen van ons jonge kind? Of tijdens 
het de trap aflopen met ons meisje in mijn armen? Of 
als ik Noah met de auto naar school breng? Als, als, 
als… Dit waren geen ondenkbare doemscenario’s, 
maar heel reële gevaren waarmee wij mee moesten 
gaan dealen. En dat kostte tijd.

JE LICHAAM WEER VERTROUWEN?
Goedbedoelde, maar goedkope adviezen en 
gemakkelijke troost kregen we genoeg. ‘Je moet je 
lichaam opnieuw leren vertrouwen,’ hoorden we meer 
dan eens. Of: ‘Er kan met iedereen altijd wel iets 
gebeuren, misschien kom ik straks wel onder een 
auto’. Zulke opmerkingen irriteerden alleen maar. Ze 
waren zo weinig invoelend. Maar ik besefte wel dat 
ik zelf dat soort dingen vroeger ook  had geroepen in 
vergelijkbare situaties. En het wás natuurlijk wel goed 
bedoeld.

Ja, ik moest op de een of andere manier verder met 
dit lichaam en met deze hartziekte. Mijn lichaam 
vertrouwen, zeiden ze dus. Maar dat was nou net 
wat ik niet kon. Als het aan mijn lichaam alleen had 
gelegen, was ik inmiddels niet meer op aarde. Het 

liet me eerder in de steek. Dus dat vertrouwen zou 
niet snel terugkomen. Want op basis waarvan dan? 
Beloften waren er niet. Zekerheid ook niet meer.

HERBELEVINGEN EN PANIEKAANVALLEN
De eerste maanden waren moeilijk. Ik had 
soms herbelevingen. Nachtmerries. En af en toe 
paniekaanvallen. Overal waar ik maar was. Tintelende 
vingers, hartkloppingen (die vond ik met name 
vreselijk eng), zweten en wachten. Leunen tegen een 
pilaar en hopen dat het over zou gaan. Soms waren 
herbelevingen zo echt, dat ik het ziekenhuis belde 
omdat ik dacht dat ‘het’ weer gebeurde.

Ik had een externe bron van rust en vertrouwen nodig. 
Die bron werd (mijn geloof in) God. Ik heb daarbij 
heel veel gehad aan muziek. Zeker de oude hymnes 
van vroeger waren zo bemoedigend. Ik luisterde er 
voortdurend naar. Het bracht mijn ziel tot rust.

Daarnaast las ik ook in de Bijbel. De tekst uit 
Romeinen 8 Niets kan me scheiden van de liefde 
van Christus gaf me heel veel kracht. Ik zag vaak 
een grote hand voor me. Gods hand. Waarin ik, met 
hartziekte en al, werd vastgehouden. Waarin ik veilig 
was. Een hand waarin ik kon lopen, dansen, zingen, 
werken, slapen. Maar ook een hand waarin ik kon 
vallen als het ‘mis’ zou gaan. Ik moest vaak denken 
aan deze teksten. Zo heb ik de vrede van God, die alle 
verstand te boven gaat, ervaren.

Wees mij genadig, god, wees mij genadig
Want bij u is mijn leven geborgen.
In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen,
Tot het doodsgevaar is geweken.

(Psalm 57 vers 2)

U bent immers gestorven, en uw leven ligt met 
Christus verborgen in God.

(Kolossenzen 3 vers 3)

Was mijn angst nu als sneeuw voor de zon 
verdwenen? Nee. In ieder geval niet helemaal. Maar 
de vrede die God gaf maakte dat ik de moed had om 
(het proces) door te gaan. En ik weet heel diep van 
binnen: wat er ook gebeurt, ik ben veilig. Ik ben niet 
alleen. Er zijn eeuwige armen onder mij. En dat geldt 
ook voor u. Ook u mag uw angst onder ogen zien. 
Dat is belangrijk. Maar ook zwaar en moeilijk. Toch 
zult u zien dat u erdoorheen kúnt gaan. U hoeft niet 
uw leven lang onder de heerschappij van uw angst te 
leven. Gods vrede is er. Want God is er. Zo is zelfs Zijn 
Naam: IK BEN (er). Er komt een nieuwe tijd.”
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“Nu begrijp ik pas echt wat het is om   
alleen achter te blijven.” 
EEN BEZOEKER VAN BETHANIË STELT ZICH VOOR

Een van de vaste rubrieken in Wegwijs is ‘Een bewoner van Bethanië (of Wicherumloo) stelt zich voor’. 
Het leek de redactie een aardig idee om dit keer eens ruimte en aandacht te geven aan een oudere die 
weliswaar niet in Bethanië woont, maar wel een dagelijkse bezoeker is. Die persoon is de heer T. van ’t Veld, 
bij zeer velen bekend als Nederlands Hervormd predikant die twintig jaar lang de wijk Veldhuizen heeft 
mogen bedienen. Ik bezocht hem op de eerste winterse sneeuwdag van 2019 in zijn appartement aan de 
Arnhemseweg in Ede. We kwamen te spreken over heden en verleden. Dominee Van ’t Veld (nu 87 jaar) is 
een erudiet persoon en heeft nog steeds weinig moeite met spreken, ondanks de Parkinson die hem parten 
speelt. Ik sprak met een nog steeds bewogen herder.

WOONT U HIER ALLEEN?
Ja, ik ben vier jaar geleden weduwnaar geworden. 
Mijn vrouw was toen 84 jaar. Nadat we hierheen waren 
verhuisd, heeft ze hier nog vijf jaar gewoond. Na een 
huwelijk van 57 jaar moest ik toen alleen verder.

HOE WAS DAT VOOR U?
Ik werd geconfronteerd met twee problemen. Het 
eerste was dat ik met ingang van onmiddellijk huisman 
werd, het tweede dat ik net zo opeens alleen was. Het 
eerste probleem was ontstaan doordat mijn vrouw en 
ik altijd onze taken goed gescheiden hielden. Ik was 
er drie dagdelen per etmaal voor de gemeente en mijn 
vrouw was er voor alles wat zich in huis afspeelde. 
Huishouding was voor mij dus nog onontgonnen terrein. 
Het tweede probleem was ernstiger: ook al kreeg ik nog 
zoveel aanloop en warme belangstelling, uiteindelijk 
bleef ik alleen achter. Hoewel ik zo’n dertig jaar lang 
begrafenisdiensten heb geleid, kwam ik er toen pas 
achter wat het werkelijk betekende om achterblijver te 
zijn.

IK WIL GRAAG MET U TERUG NAAR DE BEGINTIJD VAN 
UW LEVEN.
Ik ben op 6 april 1931 geboren in Appel, een buurtschap 
tussen Nijkerk en Barneveld. Mijn vader was keuterboer 
en ik de eerste van acht kinderen. U begrijpt dat ik al 
gauw moest meehelpen thuis. De dag begon om half 
zes met koeien melken. Nadat ook al het verdere werk 
thuis gedaan, ging ik bij andere boeren helpen voor het 
daggeld wat thuis zeer welkom was. Onze vader heeft 
zijn kinderen altijd twee dingen voorgehouden: neem dit 

bedrijf maar niet over (wegens geen toekomst) en ga 
studeren. Voor dat laatste was er trouwens geen geld, 
maar het is er op een mooie manier toch van gekomen. 
Rond mijn twintigste wist ik mij geroepen tot de bediening 
van het Woord. Ik had echter alleen lagere school. Toen 
heb ik in mijn vrije tijd een cursus algemene ontwikkeling 
gevolgd en kon ik daarna aanschuiven in de bovenbouw 
van het gymnasium. Omdat mijn vrouw en ik toen al 
acht jaar verkering hadden, zijn we na mijn diplomering 
getrouwd – nog voordat ik de studie theologie aanving.

HOE BEGON DIE VERKERING? 
Ik was met mijn achttien jaar secretaris van de 
jongensvereniging en zij was even verderop secretaresse 
van de meisjesvereniging. Er kwam een moment dat wij, 
vanuit onze functies, een plan moesten maken voor een 
gezamenlijk dagje uit… 

…EN TOEN HEBT U SAMEN GELIJK MAAR EVEN EEN 
HEEL LEVENSPLAN UITGEROLD!
(met een grote glimlach) We hadden elkaar natuurlijk wel 
eerder gezien, en later zelfs bedacht dat we samen op 
dezelfde lagere school hebben gezeten zonder elkaar toen 
ooit bewust te hebben gezien. Het scheelde ook dat mijn 
vrouw vier jaar ouder was dan ik…

HOE GING DAT VERDER: NOG EEN HELE STUDIE VÓÓR 
U ÉN PASGETROUWD?
We kregen voor een habbekrats aan huur een best 
mooie woning in Nijkerk in de schoot geworpen. Verder 
nam ik werk aan voor ruim 30 uur per week bij een 
farmaceutisch bedrijf in Utrecht, waar ik ook studeerde. 

Het was wel flink aanpoten, maar het ging. Mijn vrouw 
stond vierkant achter mijn keuze voor het predikantschap, 
dat scheelde.

NA TE HEBBEN GEDIEND OP GOEREE OVERFLAKKEE 
EN IN WADDINXVEEN KWAM U IN EDE.
Dat was in 1973 nadat ik in Waddinxveen mijn hart had 
verpand aan een nieuwbouwwijkgemeente aldaar. Ik had 
er dus de nodige ervaring mee, voordat ik in Veldhuizen 
begon. Naast mijn gewone taken had ik in Ede twee 
liefdes: De Slunterhof, een woonvorm voor verstandelijk 
gehandicapten, waar m’n grote vrienden wonen, en De 
Gelderhorst, een woonvorm voor ouderen die doof zijn. In 
beide huizen heb ik met enorm veel plezier gewerkt!

HOE KOMT HET DAT U ELKE DAG IN BETHANIË BENT?
Ik kom al 45 jaar in Bethanië en nu zelfs elke dag. 
Om 12.00 uur eet ik dan in het restaurant. Naast een 
heerlijke maaltijd geniet ik ook van het gezelschap. 

Ik hou van mensen. Een predikant moet veel van God 
houden, en veel van mensen. Daarnaast: wat ik als 
predikant altijd heb gepropageerd, wordt nu aan mij 
zelf voltrokken: gemeenschapszin. Toen ik op een dag 
van mijn scootmobiel afstapte werd ik aangesproken 
door een buurman: ‘Dit is de laatste keer dat je dat ritje 
naar Bethanië hebt gemaakt. Wij (hij en drie andere 
buurmannen) gaan jou vanaf nu elke dag naar en van 
Bethanië brengen, met de auto.’ En zo gebeurde het.

GEWELDIG! EN HOE GAAT HET NU MET U?
Ik heb al negentien jaar Parkinson, maar vanwege een 
strak regiem aan fysio-oefeningen red ik het. Daarnaast 
heb ik altijd mijn hobby’s gehad, zoals het schrijven van 
de serie De kerk als moeder, over de kerkgeschiedenis 
van Ede. En nu ben ik bezig met mijn memoires. De titel 
staat al vast: Vita Mea Gratia Deï (Mijn leven is genade 
van God). Want zo is het. Ik ben ten diepste niet alleen, 
mijn God is met mij.

(door: Silvester van der Pol)

“Ik hou van mensen. Van God en van mensen.”



PERSONEELSVERENIGING
Bethanië heeft sinds jaar en dag een personeelsvereniging 
met als doel het bevorderen van het onderlinge contact van 
de personeelsleden van alle locaties van Stichting Bethanië 
tijdens en buiten de werksfeer. Er worden allerlei activiteiten 
georganiseerd en aandacht besteed aan lief en leed. De 
personeelsvereniging ontvangt regelmatig giften. In de afgelopen 
periode heeft de personeelsvereniging de volgende giften 
ontvangen:

1 x 350 euro
1 x   25 euro
1 x 100 euro

Hartelijk dank daarvoor.

 

Mocht u een gift willen geven aan de personeels ver eni ging, 
dan kunt u hiervoor bij de receptie terecht. Zij zullen de gift in 
ontvangst nemen en aan ons doorgeven. Ook is het mogelijk om 
uw gift over te maken.

Het rekeningnummer is:  NL73 RABO 0103 2327 37
t.n.v. Stg. Bethanië Personeelsvereniging

 

Namens de Personeelsvereniging,
Joop Adams

In het vorige nummer van Wegwijs heeft u gelezen dat er overleg 
zou gaan plaatsvinden over de gewenste formatie en de functies 
voor zorg en welzijn. Het overleg over het Kwaliteitsplan 2019 
heeft afgelopen december plaatsgevonden. De cliëntenraad 
heeft waardering voor de concrete en uitgebreide wijze waarop 
de jaardoelen en ontwikkelplannen zijn omschreven. Wij zijn 
vooral blij met de geplande uitbreiding van de basisformatie. Wij 
hopen dat het lukt om dit jaar voldoende medewerkers te vinden 
in de zorg.
Over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
(Wmcz) kan ik u melden dat eind november in de Tweede 
Kamer het wetsvoorstel voor de nieuwe Wmcz is aangenomen. 
Daarmee is de inwerkingtreding een stuk dichterbij gekomen. 
Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer voor verdere 
behandeling. Met dit wetsvoorstel krijgen cliëntenraden 
verschillende rechten. Cliëntenraden in de verblijfszorg, zoals 

verpleeghuizen krijgen de meeste rechten. De belangrijkste 
wijziging voor ons als raad is dat het huidige verzwaarde 
adviesrecht wordt vervangen door instemmingsrecht. Het gaat 
dan om het algemene beleid op het gebied van de kwaliteit van 
zorg, veiligheid, hygiëne, voeding, recreatie en maatschappelijke 
ondersteuning. Kwesties die voor de cliënten van Bethanië van 
groot belang zijn. 
Wat ongewijzigd blijft is dat wij als cliëntenraad van Bethanië ons 
uiterste best blijven doen om de belangen van onze cliënten zo 
goed mogelijke te behartigen.
        

Namens de Cliëntenraad,

Henk Waanders
Voorzitter 

 

VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE 
OMGANGSVORMEN PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS

Als u/jij te maken hebt met ongewenste omgangsvormen 
op het werk bij Bethanië of andere vertrouwelijke zaken, 
stuur dan de klacht schriftelijk per e-mail naar Mevrouw 
L. (Lianne) van Leeuwen-Schepping.

E-mail: vertrouwenspersoon@bethanie.nl

VERTROUWENSPERSOON BEWONERS 

Bij de vertrouwenspersoon kunt u advies vragen of een 
klacht indienen. De vertrouwenspersoon zal u helpen 
zoeken naar een passende oplossing voor uw probleem. 
Ook kan zij u doorverwijzen, raad geven of gewoon naar 
u luisteren.

Mevrouw R. de Korte is telefonisch bereikbaar op 
nummer 0318-621139.
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VERTROUWENSPERSONEN 

 
VAN DE CLIËNTENRAAD

College Tour
met Carla Dik - Faber

Programma 
11 maart: 

14.00-14.30 uur 
Inloop
 
14.30-16.00 uur 
College Tour 

16.00-17.00 uur 
Meet & Greet onder het 
genot van een hapje en 
een drankje

Altijd al wat over de zorg willen vragen?
- Aan een landelijke politicus?
- Aan mantelzorgers?
- Aan professionals?

Dit is de kans! 11 maart staan zij op het 
podium om jouw vraag te beantwoorden!

Onder leiding van  Willem Smouter (jour-
nalist en theoloog) kunnen vragen gesteld 
worden aan onder meer Carla Dik-Faber 
(Tweede Kamerlid voor de Christen Unie).

Je bent van harte welkom!

Ga snel naar www.bethanie.nl voor meer 
info én om je aan te melden. 
 
Let op: beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Adres:
Platteelhof 3 
6711 JK Ede

maandag 11 maart 
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Vrienden van Bethanië
Financieel overzicht 2018

De Stichting Vrienden van Bethanië presenteert u hierbij op hoofdlijnen de inkomsten en uitgaven in 2018. Deze 
uitgaven komen ten goede aan de zorgvragers in Bethanië en Hospice Ede - De Olijftak. Wij zijn blij met alle financiële 
bijdragen, omdat daarmee het welzijn van zorgvragers in de laatste fase van hun leven kan worden vergroot. Natuurlijk 
levert de professionele zorgverlener de grootste bijdrage, maar met extra financiële middelen kan zijn werk nog beter 
worden uitgevoerd. Er komen gelden binnen van vaste donateurs, eenmalige giften uit waardering voor verleende 
zorg, collecten van verschillende kerkgenootschappen en opbrengsten van acties bij bedrijven en instellingen en 
evenementen zoals bijvoorbeeld de Roparun. Alle bijdragen kenmerken de enorme betrokkenheid bij Bethanië en De 
Olijftak. Dat stemt tot grote dankbaarheid.

De Stichting Vrienden van Bethanië werkt voor de besteding van de ontvangen gelden nauw samen met de commissie 
Hospice Ede - De Olijftak. De Vrienden van de Hospice maken deel uit van Stichting Vrienden van Bethanië. U ziet grote 
uitgaven voor het hospice, daarvoor is een aantal jaren gespaard. In 2017 is zelfs een fietstocht georganiseerd op de 
Alpe d’Huez met een opbrengst van bijna 16.000 euro. Met die opbrengst en het gespaarde saldo kon in 2018 een lang 
gekoesterde wens worden vervuld voor een beter lichtplan, nieuwe bedden en nieuw meubilair.
Voor alle bijdragen zeggen wij u hartelijk dank.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Bethanië

Financieel overzicht over 2018 Stichting Vrienden van Bethanië (op hoofdlijnen).

   Inkomsten Uitgaven
Ontvangen donaties en giften € 32.000,00
Opbrengst zomermarkt € 1.912,00

Bijdrage personenbus Bethanië    € 5.000,00
Aanschaf rolstoel met duwondersteuning    € 5.500,00 
Verbetering verlichting De Olijftak    € 22.500,00 
Aanschaf nieuw meubilair De Olijftak    € 21.500,00 
Overname bedden van het hospice    € 4.200,00 

Eind maart wordt de jaarrekening over 2018 op de website gepubliceerd.
Daarin staan alle inkomsten en uitgaven verantwoord.

Afgelopen november heeft de 
‘onverwachte’ audit van bureau 
Perspekt plaatsgevonden in het 
kader van ons kwaliteitssysteem 
Prezo (Prestatiemodel Zorg), een 
hulpmiddel om de kwaliteit van 
zorg en dienstverlening continu 
te evalueren, te verbeteren en te 
borgen.   

Samen met nieuwe manager zorg 
Herbert Westerink heeft de auditor de 
afdelingen De Bosrand, De Herberg, 
De Oase, Zonnedauw en dagbesteding 

De Palmboom bezocht en tenslotte ‘s 
middags Wicherumloo. Tussendoor 
werden we op managementniveau 
bevraagd over de verbeterpunten vanuit 
de vorige audit in 2017. We hebben 
goed aantoonbaar kunnen maken dat 
onze website actueel is, de governance 
code op orde is en dat de strategische 
personeelssamenstelling alle aandacht 
krijgt. 
Deze dag liep een aantal auditoren mee 
op de werkvloer en waren er gesprekken 
met onder meer medewerkers, bewoners, 
de Cliëntenraad, de Raad van Toezicht en 

het managementteam. Naar aanleiding 
van al deze onderdelen heeft Bethanië 
voor de derde keer op rij het gouden 
keurmerk toegekend gekregen. 
Het bericht van deze toekenning 
ontvingen we eind januari, daarom was 
er koffie met gebak voor personeel, 
vrijwilligers en natuurlijk bewoners. 
Op 22 januari werd Bethanië geaudit op 
het onderdeel Hulp bij het Huishouden. 
De uitslag hiervan laat nog even op zich 
wachten, de reacties van de auditoren 
waren echter veelbelovend. We houden u 
op de hoogte.

Eind vorig jaar is het boek Met 
liefde zorgen uitgegeven. Het 
heeft als ondertitel Inspiratie 
voor mantelzorgers. Het is een 
handzaam en vierkant boekje 
met een fraaie omslagillustratie, 
dat is bedoeld voor de vele 
mantelzorgers die Nederland 
inmiddels telt. Met name 
christelijke mantelzorgers 
vormen de doelgroep van deze 
uitgave, die tot stand is gekomen 
in samenwerking met Reliëf, 
de christelijke vereniging van 
zorgaanbieders.   

Het geïllustreerde boekje telt 127 pagina’s 
en begint met een hartverwarmend 
voorwoord, dat het begrip mantelzorg 
in het Bijbelse perspectief zet. 
Daarna worden praktijkvoorbeelden 
beschreven, volgen er praktische tips 
voor mantelzorgers en is er aandacht 
voor de verschillende gevoelens en 

problematieken die hen veelal parten 
spelen. Naast inspirerende verhalen en 
tips staan er ook passende gedichten 
en recepten in en er zijn schrijftips, 
die helpen om de nieuwe realiteit te 
verwerken en de zaken in de goede 
context te kunnen zien en/of zetten. 
Ook voor wie niet van schrijven of 
recepten houdt, kan dit boekje zeker een 
aanwinst zijn. 

Met liefde zorgen – eindredactie Marije 
Vermaas. Uitgeverij Boekencentrum. 
Prijs: € 12,99

Bethanië ontvangt 

voor de derde keer goud

Met liefde zorgen

NIEUWS
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“Ik wilde eigenlijk  
niet naar Bethanië.” 
EEN BEWOONSTER VAN BETHANIË STELT ZICH VOOR

Veel bewoners van Bethanië zijn bescheiden mensen en mevrouw G.W. van Kessel-Hardeman 
(1938) is er daar zeker een van. Daarom viel het nog niet mee om haar voor een interview te 
winnen. Al die aandacht voor haar persoon vond ze eigenlijk maar overdreven. ‘En zo’n grote 
foto van mij in het blad wil ik ook niet,’ zo waarschuwde ze me tevoren. Daarnaast maakte ze me 
erop attent dat ze ook al in het vorige nummer van Wegwijs heeft gestaan. Gelukkig liet ze zich 
uiteindelijk overreden, vooral omdat ze begreep Bethanië hiermee te kunnen helpen. En dát wil 
mevrouw Van Kessel graag. Ze is dan ook meer dan tevreden over onze inmiddels ruim 70-jarige 
organisatie. Sinds vorig jaar woont ze nu zelf op de zesde verdieping van het gebouw dat ze vele 
jaren daarvoor als vrijwilliger al wist te vinden. 

IN HET VORIGE NUMMER VAN WEGWIJS ZEI U EEN 
MOEILIJKE JEUGD TE HEBBEN GEHAD.
Ik was een van de zeven opgroeiende kinderen toen 
in 1947 vader op 54-jarige leeftijd plotseling door een 
ongeluk overleed. Tot die tijd had ik een onbezorgde 
jeugd gehad. Vader is overigens de eerste kerkorganist 
van Ederveen geweest. Muziek was zijn grote liefde. ’s 
Morgens en ’s middags werkte hij als metselaar (ons 
huis aan de Meikade bouwde hij zelf) en waar het kon 
gaf hij ’s middags en ’s avonds orgelles. Het was echter 
geen vetpot thuis. Ik weet nog dat we als kinderen 
vrijdags in de teil gingen. Dan ging ons ondergoed direct 
in de was om meteen te laten drogen, zodat we het 
daarna weer konden aantrekken. Ik ben mede door de 
gezinsomstandigheden jong getrouwd.

HOE HEBT U UW MAN LEREN KENNEN?
Op zaterdagavond gingen we als jeugd vaak fietsen, 
zodat je elkaar kon tegenkomen. Onze buurjongen, die 
niet helemaal spoorde, vond dat ik met hem moest 
trouwen. Omdat ik dat niet wilde pakte hij die avond mijn 
fiets af. Een groep jongens zag dat en een van hen, Wim, 
was zo slim om mijn buurjongen een pepermunt aan te 
bieden in ruil voor de fiets. Hij trapte er nog in ook. Nadat 
hij de fiets aan mij had teruggegeven zei Wim tegen 
mij: ‘Ik heb je gekocht voor een pepermuntje, nu moet 
ik je ook maar naar huis brengen.’ Ik gaf me nog niet 
gewonnen en zei: ‘Ik wil geen twee verjaardagen per jaar 
gaan vieren hoor.’ Hij vroeg: ‘Wanneer ben je dan jarig?’ 
Ik: ‘Op 22 augustus.’ Toen bleek dat hij op 20 augustus 
was geboren. 

HOE VERLIEP UW GEHUWDE LEVEN?
Na onze trouwdag woonden we de eerste jaren in een 
noodwoning in Ederveen. Mijn man was bouwvakker. 
Later gingen we in Ede wonen, in de Ketelstraat. Vanaf 
het moment dat onze twee zoons naar de Cavaljéschool 
gingen, begon ik onder schooltijd te werken als 
gezinsverzorgster en ouderenverzorgster. Nadat zoons 
Wim en Cor zelf waren getrouwd is het vrijwilligerswerk 
in Bethanië begonnen.

HOE KWAM U DAAR ZO BIJ?
Mijn zus Hennie werd gevraagd koffie te gaan schenken 
en vroeg mij erbij. Van het een kwam het ander. We 
gingen ook een keer kijken bij zangkoor Looft Den Heer. 
Ik dacht: al die oude mensen, da’s niks voor mij. Maar 
binnen drie maanden zat ik in het bestuur en ik ben zelfs 
12½ jaar voorzitter geweest. Vooral het sociale aspect 
sprak me aan. Daarnaast kwamen er al gauw allerlei 
andere zaken bij: de Cliëntenraad, de Bijbelkring, de 
Amandelbloesem en de huiskamer. Soms was ik wel 
twintig uur per week hier. Tot 2010.

WAT GEBEURDE ER TOEN?
Mijn man was toen al ziek en ik kreeg op een kwade 
dag een herseninfarct. Ik weet nog dat ik zei: ‘Ik heb 
geen licht meer’. Na een lange ziekenhuisopname werd 
uiteindelijk duidelijk dat een infarct ervoor had gezorgd 
dat beide ogen waren aangetast. Ik zie met rechts 
helemaal niets meer en met links nog maar 16%. In het 
ziekenhuis was ik zelf wonderbaarlijk rustig. Ik had vrede 
met de Heere, Hij zou me leiden, dat wist ik zeker. 

HOE GING HET VERDER?
Bij Bartiméus hebben ze me toen enorm goed geholpen. 
In 2014 overleed mijn man en bleef ik alleen achter. Ik 
kreeg echter steeds vaker valincidenten waardoor ik niet 
meer thuis kon blijven wonen. Toen heb ik gezegd: Ik wil 
niet naar Bethanië hoor!

MAAR DAAR WAS U ONGEVEER KIND AAN HUIS.
Daarom juist. Ik was inmiddels zo veranderd, zo 
afhankelijk, dat ik de aanblik van al die mensen hier niet 
dacht aan te kunnen. Maar er was toevallig nergens 
anders plek. Eenmaal hier protesteerde ik nog steeds 
en wilde per se niet naar De Herberg. Tot het moment 
dat iemand me daar een keer op aansprak. Toen werd 
ik als het ware even stilgezet. Ik kwam helemaal tot rust 
en bedacht: ze heeft gelijk. Ik ben toch wie ik nu ben? 
Ik ben toch niets meer of beter dan een ander? Ik kreeg 
vrede met de Heere en met mijn hele situatie. Toen ben ik 
opgestaan en naar De Herberg gegaan.

WAT EEN MOOI KANTELMOMENT.
Nu overheerst de dankbaarheid. Ik ben heel blij met 
hoe ik nu woon. Ik kan vanwege mijn slechte zicht niet 
meedoen met de activiteiten beneden, maar ik maak 
hier zelf kaarten voor de kerk. Zo heb ik mijn eigen 
activiteit. Mijn zoons en mijn schoondochters en al mijn 
klein- en achterkleinkinderen zorgen geweldig goed voor 
mij. Ik hoef me nergens meer zorgen om te maken. Echt 
fantastisch. En dat geldt ook voor heel Bethanië. Niet dat 
ik altijd zo flink ben hoor, die foto van mijn man daar op 
de schoorsteenmantel krijgt nog wel eens een traantje 
te zien, maar ik krijg de kracht van Boven om het vol te 
houden. Hij is er altijd bij.

(door: Silvester van der Pol)

“Ik dacht: al die oude mensen, 
da’s niks voor mij.”



Hier staan ze dan. Mijn eerste woorden als columnist voor Wegwijs. 
Omdat ik elders in dit blad al uitgebreid geïnterviewd ben, zal ik mij 
hier niet meer voorstellen. Als manager zorg mag ik elke editie iets 
met u delen over wat mij bezighoudt. Leuk om te doen!

Het thema van deze Wegwijs is ‘lijden’. Niet echt een luchtig onderwerp, 
maar wel erg belangrijk om over te spreken. In deze wereld is lijden een 
onderdeel van ieders leven, groot of klein, zichtbaar en onzichtbaar. In mijn 
eerste maanden in Bethanië ben ook ik hiermee geconfronteerd en dat is 
soms pijnlijk om te zien. Ik zie de machteloosheid bij kinderen van ouders die 
steeds verder achteruitgaan in hun proces van dementie en dat raakt me. Dit 
lijden kunnen we niet wegnemen, al zou ik dat graag willen.

Als manager zorg spreek ik veel verschillende collega’s in onze organisatie. 
Dat gaat soms  over de moeilijke kanten van het vak van verpleegkundigen 
en verzorgenden. Ik ben altijd blij als mensen hun kwetsbaarheid durven 
te delen. In al het leed dat er is bij onze bewoners staan zij als professional 
vaak vooraan in het luisteren en begeleiden. Dat is prachtig om te doen, 
maar ook voor hen is dit soms moeilijk. Ik merk dat beroepskrachten het 
lastig vinden om zichzelf te laten raken door situaties. Immers, we zijn 
professioneel en het is ons vak? Toch ben ik er van overtuigd dat het 
juist goed kan zijn om te laten zien dat sommige situaties ons ook raken. 
Zonder onze professionaliteit te verliezen. Dit maakt ons menselijker en 
toegankelijker.

Praten over verdriet en lijden helpt. Dit heb ik in de afgelopen maanden al 
meerdere keren ervaren. Bijvoorbeeld via een verpleegkundige die door haar 
openheid, collega’s in staat stelde haar te helpen. En via een contactpersoon 
van een van onze bewoners, die de pijn liet zien die zij ervoer bij de dementie 
van haar moeder. Hierdoor begreep het team waarom sommige aspecten 
van de zorg voor haar zo belangrijk waren en konden ze samen de zorg nog 
beter organiseren. 

Lukt het u, lukt het jou om pijn en verdriet te delen?

K W E T S B A A R H E I D  E N 
P R O F E S S I O N A L I T E I T

COLUMN
HERBERT WESTERINK
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Ik ben Teuny van Roekel – Bakkenes. 
Sinds 1 november vorig jaar ben 
werkzaam in Bethanië als medewer-
ker catering. Ik ben getrouwd en heb 
twee kinderen en twee kleinkinderen. 
Mijn hobby’s zijn koken, fietsen en 
lekker wandelen in het bos met onze 
hond. En daarnaast leuke dingen doen 
met man, kinderen en kleinkinderen.

Ik ben Tinie Doornenbal, ik ben 53 
jaar en getrouwd met Gerrit Doornen-
bal. We hebben drie kinderen (allen 
zoons) en twee kleinkinderen, waar 
we trots op zijn. We wonen met veel 
plezier in Scherpenzeel. Ik hoop jullie 
binnenkort te ontmoeten op De Bos-
rand waar ik inmiddels aan het werk 
ben gegaan.

Ik ben Annelisa Hekking, 18 jaar 
oud en woonachtig in Ede bij mijn 
ouders en twee zusjes van 11 en 15 
jaar oud. Op dit moment volg ik de 
opleiding verzorgende-IG en zit ik in 
het laatste jaar daarvan. Ik loop nu 
stage in Bethanië en wel op Klein-
schalig Wonen, afdeling Zonnedauw. 
Ik heb het hier erg naar mijn zin! Vanaf 
1 december ben ik als helpende het 
team komen versterken, met name in 
de weekenden en in de vakanties. Ik 
hoop op een geslaagde tijd.

Mijn naam is Sannah van Oord. 
Ik woon in Bennekom en ik ben 
eerstejaars student verpleeg-
kunde aan de Christelijke Hoge-
school in Ede. Afgelopen zomer 
heb ik vakantiewerk gedaan bij 
de huishouding in de Thuiszorg 
en daar ben ik sinds december 
weer terug als oproepkracht. Ik 
hoop op (opnieuw) een leuke 
tijd bij Bethanië.

Mijn naam is Marjon Vogel. 
Vanaf 1 november 2018 ben ik 
als assistent dagbesteding aan 
het werk op De Palmboom en 
De Gaarde. Ik ben getrouwd 
met Cees en we hebben twee, 
inmiddels getrouwde, dochters. 
Sinds 15 jaar wonen we met 
veel plezier in Veenendaal. Mijn 
eerste indrukken zijn erg positief 
en ik hoop op een fijne tijd bij 
Bethanië. 

Mijn naam is Conny van 
Holland, ik ben getrouwd en wij 
hebben samen drie kinderen 
samen. Wij wonen op een boer-
derij in Ede. Sinds 2007 ben ik 
werkzaam in de zorg, en mag 
nu een overstap maken om als 
welzijnsmedewerker te gaan 
werken zowel in Bethanië als in 
Wicherumloo. Ik zie er naar uit 
u te mogen ontmoeten, en waar 
nodig iets voor u te kunnen 
betekenen.

 
NIEUWE MEDEWERKERSMevrouw A. Bol   

Appartement 602

WAAR EN WANNEER BENT U 
GEBOREN?
Ik ben geboren op 1 mei 1921 
in de provincie Groningen in 
het plaatsje Ten Boer, dat per 1 
januari 2019 samengevoegd is 
met de stad Groningen.

WAT DEDEN UW OUDERS 
VOOR WERK?
Wij hadden een grote boerderij 
met koeien en daarnaast een 
nog wat akkerbouw. Als er 
bietjes gezaaid waren, moesten 
wij als kinderen de kleine 
plantjes en onkruid ertussenuit 
trekken, dan konden de grotere 
planten beter groeien. 

HOE GROOT WAS TOEN HET 
GEZIN?
Ons gezin bestond uit zeven 
personen: vader, moeder en vier 
broers, waarvan ik, als meisje, 
het vierde kind was.

HOE WAS UW KINDERTIJD? 
Op school was ik erg goed 
in lezen, ik had daarvoor een 
negen op mijn rapport.
Wij moesten veel op de 
boerderij meehelpen.  

KUNT U IETS VERTELLEN 
OVER UW WERKZAME 
LEVEN?
Ja, ik heb veel thuis gewerkt, 
totdat er in ons kerkblad een 
advertentie stond en mijn vader 
me daar op attendeerde. Er 

werd in Amersfoort permanente 
hulp in de huishouding 
gevraagd in een gezin in 
verband met overlijden van 
beide ouders. Dat heb ik toen 
gedaan. Ik kon dit doen omdat 
ik niet getrouwd was. Het 
was in het begin wel moeilijk, 
maar ik ben nu dankbaar dat 
ik het heb gedaan. Ik word 
nu fijn bijgestaan door mijn 
pleegkinderen waar ik erg blij 
mee ben.

WAAR BENT U GRAAG MEE 
BEZIG?
Ik lees graag, doe graag een 
spelletje op De Oase, onder 
andere de tovertafel vind ik 
prachtig. Ik voel mij hier goed 
thuis in Bethanië.



Op de koffie bij 
de nieuwe manager zorg van Bethanië

(door: Silvester van der Pol)

Herbert Westerink is sinds november vorig jaar de nieuwe manager zorg van Bethanië. Omdat hij nieuw is 
én omdat we manager facilitair Ben van Gils vorig jaar ook een keer hadden geïnterviewd, vond de redactie 
het wel passend om nu Herbert aan een vraaggesprek te onderwerpen. Het is immers altijd prettig iets te 
lezen over iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor een belangrijk onderdeel van Bethanië: de zorg. 
Er is nog een reden waarom we Herbert op deze pagina’s wilden hebben: hij is door de redactie van Wegwijs 
gevraagd vanaf heden telkens een column te schrijven in ons blad. De eerste column was echter nog niet 
geschreven op het moment van interview, dus daarover spraken we niet. Wel over tal van andere zaken.

WIL JE IETS VERTELLEN OVER JOUW JEUGDJAREN?
Heel kort: ik ben in april 1986 geboren in het Groningse Ten Boer. Toen ik vier jaar was verhuisden we naar Roden in 
Drenthe, ongeveer 15 kilometer zuidelijk van de stad Groningen. Daar ben ik opgegroeid. Na de mavo heb ik de mbo-
opleiding administratie gedaan, maar bij stages bleek het vak me te statisch en te theoretisch. Het paste me niet. Ik 
wilde een creatievere en meer mensgerichte kant op. Daarom heb ik gekozen voor een hbo-studie communicatie, hier 
in Ede aan de CHE. 

MAAR DAT HAD NIETS MET ZORG TE MAKEN.
Dat niet, maar tijdens de opleiding vond ik vooral de vakken organisatiekunde, verandermanagement en 
organisatiepsychologie interessant. De mens in de organisatie boeide me. Ik wilde dan ook per se met mensen 
gaan werken. Door persoonlijke omstandigheden liep de studie uit en nam ik mede daardoor een baantje aan bij 
HdS in Barneveld, een christelijke thuiszorgorganisatie. Dat begon eerst toch heel administratief, maar al snel werd 
ik gevraagd voor ander en interessanter werk. Zaken waarbij ik veel moest schakelen met mensen. Dat beviel me 
goed. En nog belangrijker: bij HdS ontmoette ik mensen die bevlogenheid uitstralen voor de zorg, ik zag daar echte 
betrokkenheid en dat sprak me aan. 

KREEG DE ZORG TOEN JOUW HART?
Ja, langzaam maar zeker vielen de dingen op zijn plaats in mijn leven. Veel daarvan heeft natuurlijk ook te maken met 
dat ik mijn vrouw Evelien bij HdS ontmoette: ze werkte er als wijkverpleegkundige. Ik maakte mijn studie af en kwam 
via een omweg terecht bij Icare Thuiszorg. Daar ben ik zes jaar teamleider geweest van diverse wijkteams. 

EN HOE KWAM BETHANIË IN ZICHT?
Het laatste jaar bij Icare/HdS zat ik in de stuurgroep Keten Dementie Gelderse Vallei, waarvan de vergaderingen altijd 
in Bethanië worden gehouden. Daarbij zat ook Willy de Groot. Ik vroeg haar toen eens hoe in Bethanië de christelijke 
identiteit werd vormgegeven. Zo heb ik Bethanië leren kennen. Niet veel later kwam er een vacature en die liet me niet 
meer los. 

MAAR WAT WAS HET PRECIES DAT JE DEED VERANDEREN?
Ik vond de organisatie- en mensvisie mooi verwoord, die sprak aan. Het christelijke geloof is gebaseerd op de 
onvoorwaardelijke liefde van Christus voor ons. Dat is ook de drijfveer van al ons handelen in Bethanië. Ook al is dat 
niet altijd meetbaar, op een bepaalde manier heeft het altijd invloed op hoe je de zorg organiseert. Daarnaast vind ik 
een kleine organisatie prettig omdat ik daardoor een bredere verantwoordelijk heb en de lijnen kort zijn. Ik zie letterlijk 
meer mensen en dus ook meer van de zorg. 

WAT DOET EEN MANAGER ZORG EIGENLIJK?
Ik faciliteer de teams om de zorg goed te verrichten. En ik vertaal ontwikkelingen in de zorgwereld naar de praktijk van 
ons werk. Het is veel vergaderen en overleggen, maar ook goed luisteren, de grote lijn vasthouden en meebewegen. 

Waar zitten mensen (mee) in een proces? Het is vaak vragen stellen, uitdagen en soms confronteren. De collega’s 
moeten geen dingen doen omdat het nu eenmaal moet van de organisatie. 

VIND JE HET LASTIG OM IETS OVER JEZELF TE ZEGGEN?
Ja, maar ik wil heel graag een open persoon zijn. Als het even kan staat de deur van mijn werkruimte open. Ik vind het 
belangrijk dat mensen even kunnen binnenlopen met hun vragen. Daarnaast ben ik mensgericht, zoek waar het kan de 
verbinding en houd ik zeker ook van humor.

MOGEN WE NOG IETS WETEN VAN JE PRIVÉLEVEN?
Ik ben getrouwd met Evelien, die nog steeds als wijkverpleegkundige werkt. Samen hebben we een zoontje van 
anderhalf. We wonen sinds twee jaar in de wijk Kernhem hier in Ede. En de racefiets is mijn grote hobby buitenshuis. Ik 
blijf er fit bij en ik ontmoet andere mensen. Daarbij ben ik lid van de christelijke fietsvereniging De Meesterknecht. Op 
onze shirts staat: Renners die durven dienen. 

EEN BIJNA ONVERMIJDELIJKE VRAAG: HOE LANG BEN JE?
Ik ben twee meter zeven. Ja, dat is goed voor meerdere opmerkingen per dag, zeker als je ergens nieuw bent. En nu 
we toch bezig zijn met abnormaliteiten noem ik die andere twee ook maar even: ik heb nog steeds een lichte stotter 
en ik draag opvallende sokken. Sokken waarvan juf Ank van die bekende tv-serie De Luizenmoeder zou zeggen: ‘Dat is 
niet raar, dat is heel bijzonder.’ (glimlacht) Soms moet je je even weten te onderscheiden van de massa, toch?

“Ik wil graag een open en 
mensgericht persoon zijn.”
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“Heb je wel tijd voor mij?’  
“Ja hoor, ik ben er nu voor u!” 
TWEE MEDEWERKERS VAN DE AFDELING  
BETHANIË THUISZORG

Marina van Veldhuizen (28 jaar) en Paul van Harn (23 jaar) zijn twee van 
de ongeveer twintig medewerkers  die namens Bethanië thuiszorg bieden. 
Wat houdt thuiszorg nu eigenlijk in? Heel kort geformuleerd: het is zorg 
zonder verblijf. Iedereen die thuis bepaalde zorg nodig heeft en daarvoor 
is geïndiceerd, kan deze zorg bij Bethanië aanvragen (of eventueel zelf 
bekostigen). Sinds de oplevering in 2012 van het moderne Bethanië en 
de twee naastgelegen appartementencomplexen De Oldenhof en De 
Platteelhof functioneert deze loot van Bethanië volop. Naast de vele 
cliënten in deze appartementen wordt ook een (groeiend) aantal bewoners 
in de omliggende wijk bediend, met uitzicht op meer. Hoe dat gaat en wat 
er allemaal bij komt kijken weten Marina en Paul goed te verwoorden.  

Marina is inmiddels elf jaar bij 
Bethanië in dienst en heeft de 
ontwikkeling van de thuiszorg van 
begin af aan gevolgd. Paul is sinds 
twee jaar verpleegkundige in de wijk 
van Bethanië en moet soms nog wel 
wat overredingskracht inzetten om 
met name de vrouwelijke cliënten te 
overtuigen van zijn professionaliteit. 
Maar daarover later meer. 

Marina begon als meisje van vijftien 
jaar met vakantiewerk in Bethanië. 
Op die jonge leeftijd ontdekte ze 
al dat de zorg haar hart kreeg. Ze 
noemt zich desgevraagd een doener, 
iemand die graag bezig is. Marina 
realiseert zich dat ze in die elf jaar 
in Bethanië veel heeft bijgeleerd. 
Niet alleen in praktische zin, ze is 
inmiddels EVV’er, begeleidt stagiaires 
en is momenteel bezig met een 
studie voor verpleegkundige, maar 
ook haar (levens-)ervaring spreekt 
een woordje mee.
 

Oog hebben voor ouderen is wat 
Marina drijft. Haar doenersmentaliteit 
hoeft daarbij niet in de weg te 
staan, maar wat belangrijker is 
dan werken en nog meer werken, 
is er gewoonweg voor de mensen 
zijn. Even stil staan en alleen maar 
luisteren, een kort gesprekje aan 
knopen tijdens het werk, na de 
gedane arbeid een stukje lezen 
uit de Bijbel, uit welgemeende 
betrokkenheid vragen: Hoe gaat het 
met u? Onze cliënten zijn allemaal 
mensen met een verhaal, met 
een achtergrond, veelal met een 
heel leven achter zich. En in de 
ontmoeting met hen - van mens tot 
mens - voltrekt zich de thuiszorg die 
Bethanië wil bieden. 

Paul herkent dat ook. Hij is zich er 
terdege van bewust dat hij werkt met 
mensen die bezig zijn hun lichamelijke 
achteruitgang te verwerken. Met alle 
moeite en strijd van dien. Elke keer 
weer iets meer moeten inleveren. Je 

privacy zomaar moeten opgeven, als 
iemand van de thuiszorg jouw domein 
binnenstapt. De eerste keer altijd 
als vreemde, waarmee je nog niet 
direct vertrouwd bent. Die band moet 
groeien, weet Paul. Want zeker als je 
als jonge man in de thuiszorg werkt, 
wekt dat niet zelden bevreemding. 
Soms voelen cliënten een bepaalde 
gêne. Hoe gaat hij daarmee om? Paul 
noemt allereerst dat hij vaak positieve 
reacties krijgt, maar het ook wel 
anders meemaakt. Dan komt er een 
primaire reactie: ‘Wat kom je doen?’ 
Ook merkt verpleegkundige Paul dat 
er twijfels kunnen bestaan over zijn 
kennis en kunde, want hoewel het 
tij nu gelukkig wat keert, is de zorg 
altijd een min of meer vrouwelijke 
beroepsgroep geweest. Opvallend 
is dat men in ziekenhuizen veel 
eerder geneigd is om een ‘broeder’ 
te accepteren dan in de eigen 
thuissituatie. Ook dat begrijpt Paul. 
Thuis hoort het veilig te zijn en als dat 
wordt verstoord door het onverwachte 

kan er iets blokkeren. 
Maar hoe doorbreekt hij dit dan? 
Paul houdt er rekening mee dat niet 
iedereen zijn komst als volstrekt 
normaal beschouwt. Het helpt 
bijvoorbeeld al als hij eerder even 
zijn gezicht heeft laat zien. ‘Meestal 
zeg ik: “U moet het gewoon een keer 
proberen.” Dat is ook wel de regel: 
geen onderscheid, net zomin als die 
in ziekenhuizen er is.
Werken jullie met looplijsten? Ja, 
bevestigen Marina en Paul. Dat heeft 
te maken met de afspraken die er 
zijn gemaakt voor elke individuele 
cliënt. Zorg is tegenwoordig helemaal 
op maat. Per persoon wordt gekeken 
wat waardevol is in het leven van 
een cliënt en hoe de zorg daarvoor 
het best georganiseerd kan worden. 
Daarom kan het voorkomen dat er op 
het ene adres andere dingen worden 
gedaan dan op het andere. Vanuit 
gesprekken met een cliënt indiceert 
de wijkverpleegkundige de zorg die 
nodig en passend is.

Maar gaat door al die afgemeten 
tijd en handelingen juist het oog 
niet verloren voor de mens achter 
die geïndiceerde zorg? Dat is in 
de praktijk juist niet het geval, 
want zowel Marina als Paul nemen 
de tijd die zij nodig achten voor 
hun cliënten, in overleg met de 
wijkverpleegkundige. Juist doordat 
de wijkverpleegkundige indiceert 
past de zorg bij de behoefte van 
cliënt. Marina: ‘Soms zeggen de 
mensen wel eens tegen mij: “Heb je 
daar wel de tijd voor?” Dan zeg ik: 
“Ja hoor, ik ben er nu voor u.” Dat 
geeft rust en vertrouwen. En zo zou 
ik zelf ook het liefste willen worden 
geholpen.’

(door: Silvester van der Pol)
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Marina van Veldhuizen
en Paul van Harn
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Bingo
Eens per maand wordt er op woensdagmiddag in het restaurant een gezellige bingo 

georganiseerd.
Woensdag 6 maart, 3 april en 24 april 

van 14.30 – 16.00 uur.

Luisteren naar een zangkoor
Woensdagmiddag 10 april om 15.00 uur komt kinderkoor Jedaja zingen in de kapel.
Op maandagavond 20 mei zal kinderkoor Immanuël optreden. Deze avond begint om 

18.45 uur. 

Snackmiddag
Lekker een frietje of een kroket eten in het restaurant? 

Dat kan één keer in de maand tijdens een snackmiddag:
Vrijdag 29 maart, 12 april en 10 mei

Van 16.00 – 17.00 uur

Modeverkoop
De volgende kledingverkopen staan weer gepland:

Dinsdag 5 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur CééJéé modeverkoop.
Dinsdag 26 maart van 13.30 uur tot 16. 30 uur Scholten Schoenen.
Woensdag 17 april van 10.00 uur tot 12. 00 uur Lingerie at Home.

Dinsdag 30 april van 14.30 uur tot 16. 00 uur H&A mode.
Dinsdag 28 mei van 13.30 uur tot 16.30 uur Scholten Schoenen.

Bijbelkring
De Bijbelkring is van 19.00 uur tot 20.00 uur in de ontmoetingsruimte naast de kapel.

Woensdag 20 maart 
Woensdag 10 april
Dinsdag 24 april
Woensdag 8 mei
Woensdag 22 mei

Extra activiteiten
Vrijdag 1 maart 15.30 uur: Pianospel in restaurant.

Dinsdag 5 maart (‘s avonds): Toneelstuk door CPJ Bennekom.
Vrijdag 8 maart 15.00 uur: Bruidsmodeshow.

Woensdag 13 maart 15.00 uur: Luisteren naar een gevarieerd muziekprogramma.
Vrijdag 15 maart: Pannenkoekendag met basisschool de Triangel.

Zaterdag 6 april: Oudhollandse spelletjesmiddag samen met kinderen. 
Dinsdag 9 april 15.00 uur: Presentatie van het Kijk en Luistermuseum.

In de loop van de weken worden er nog extra activiteiten georganiseerd. Houdt u 
daarvoor de weekplanningen en de aankondigingen goed in de gaten.

PUZZELPAGIN
A

Bloem  
Lente    
Vogeltjes
Buiten  
Spelletjes    

Vrolijk
Genieten  
Tuinieren    
Zonnig
Gras   

Uitwaaien
Lammetje  
Vlinder 

WOORDZOEKER SUDOKU

VOLG DE STIPPEN...

Oplossing:

Hier beginnen

Dhr./Mw.:

Telefoonnr.:

Gratis Aan Tafel? Puzzel mee!
Maak alle puzzels op deze pagina en win een dinerbon 
voor de eerstvolgende ‘Aan Tafel’. Vul hieronder uw 
 gegevens in, lever dit vel in bij de receptie en doe mee!

4

2

9

6

7

9

6

8

5

4

6

3

9

7

7

1

6

4

6

1

4

8

9

8

5

9

2

S B G E N I E T E N

P T U I N I E R E N

E Z L V R O L I J K

L O E O T E A R M S

L N N R B A E E A L

E N T O W D O R E M

T I E T N L G P J E

J G I I B U I T E N

E U L A M M E T J E

S V O G E L T J E S



Bron van duurzaam wassen

www.springendal.nl

Verkoop van tweedehands artikelen 
voor het onderhoud van de Oude Kerk 
en de andere kerkgebouwen in Ede.

Adres: Veenderweg 118a, 6712 AE  Ede

Openingstijden:
Woensdag 10.00 - 12.00 uur

13.30 - 17.00 uur
19.00 - 21.00 uur

Zaterdag 10.00 - 12.00 uur

De bovenverdieping is alleen op woensdagavond open
van 19.00 - 21.00 uur.

Moeten er goederen opgehaald worden of apparte-
menten en of huizen leeg? Wij halen dit op, als u belt
naar tel. 0318-655222, dan maken wij een afspraak.
E-mailadres is : info@winkelvansinkel-ede.nl

Bellen kan tijdens de openingstijden 
en dagelijks van 17.00 - 18.00 uur. 

Voor meer informatie zie onze website: 
www.winkelvansinkel-ede.nl HOORN 13, 6713 KR  EDE - 0318-241001

info@zorgtotaalgroep.nl - www.zorgtotaalwinkel.nl

ROLLATORS
ZEER RUIM ASSORTIMENT

TOT 7 JAAR GARANTIE

GROTE VOORRAAD

KOM LANGS!

ZAKELIJK DRUKWERK
visitekaartjes, briefpapier, rekeningen, 
enveloppen, complimentscards, mappen

RECLAMEDRUKWERK
folders, brochures, flyers, posters, 
stickers, kalenders, ansichtkaarten

FAMILIEDRUKWERK
geboorte-, trouw-, jubileum-, 
rouw- en uitnodigingskaarten

DIGITALE KLEURENPRINTS
EN KLEURENKOPIEËN

VORMGEVING
logo’s, huisstijlen

DRUKKERIJ

Telefoonweg 68, 6713 AL  Ede • T (0318) 650 250 

E info@vanedendruk.nl • I www.vanedendruk.nl

Uw grafische dienstverlener 

Monuta
Maanderweg 19, Ede
T 0318 - 610 360

E ede@monuta.nl
I  www.monuta.nl/ede

Uw uitvaart is geen onderwerp waar u dagelijks bij stil staat. Toch is het wel verstandig om alvast na te denken 

over uw laatste wens bij overlijden. Want alleen u weet hoe uw uitvaart eruit moet zien.

Een persoonlijk gesprek 
Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om uw wensen te bespreken. Wij kunnen u adviseren over de vele mogelijkheden en 
zullen samen met u uw wensen op papier zetten. Zo creëert u een geruststellend gevoel voor u en uw nabestaanden. Ook 
geven wij inzicht in de kosten van een uitvaart. Zodat u weet waar u aan toe bent. Vindt u het fijn dat de mensen die u dierbaar 
zijn bij het gesprek aanwezig zijn? Dat kan natuurlijk. Neem gerust contact met ons op voor een afspraak: 0318 - 610 360. 

Uw afscheid goed
geregeld in een
persoonlijk gesprek.

Peter Mol, Carin Graveland en Lisa Fokker
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Computercursus
Verzorgd door Bert van de Hoeve

op donderdag in de gang
 voor het  hospice (flexplekken).

Aanmelden bij de receptie en tegen een 
kleine vergoeding.



Snel en gemakkelijk
vanuit huis
bankieren.
Uw saldo checken of een overboeking doen? Via uw computer of
telefoon kunt u bankzaken regelen zonder dat u de deur uit
hoeft. Hoe dat werkt, leggen we graag uit.

www.rabobank.nl/vr of (0318) 660 660

Rabobank Vallei en Rijn

Dijkgraaf 24
6721 NK Bennekom
Tel. 0318 414 451

Eikenlaan 5
6721 DM Bennekom
Tel. 0318 419 407

www.bakkerijtenveen.nl


