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Voorwoord
VAN DE BESTUURDER

Van harte een fijne decembermaand toegewenst, 
vooral vol van de liefde en trouw van onze God!
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Voor u ligt alweer het laatste 
Wegwijsnummer van 2018.  

We kijken dankbaar terug op een prachtig jubileumjaar! 
De laatste kwartaalbijeenkomst voor onze medewerkers 
van dit jaar sluiten we af met een extra feestelijk tintje, 
waarin de kerstgeschenken overhandigd zullen worden. 
Ik ben erg dankbaar voor de dagelijkse fantastische inzet 
van onze medewerkers! Zij staan dag en nacht klaar 
voor onze bewoners en cliënten in de thuiszorg; zowel 
in Ede als in Wekerom. Tijdens de Dankdagdienst van 7 
november jongstleden hebben we de Heere gedankt voor 
hun zorg en liefde en de manier waarop ze zich inzetten. 

Ook onze vrijwilligers willen we in de december maand 
bedanken voor hun trouwe inzet voor  Bethanië!

In deze Wegwijs leest u dat deze maand lang niet voor 
iedereen een fijne maand is. Gedachten kunnen zich 
vermenigvuldigen en met verdriet denken we terug aan 
hen die ons zijn voor gegaan.
 
Persoonlijk vind ik het bijzonder dat we juist in Bethanië 
elkaar dan mogen opbeuren door te wijzen op het Licht 
van de wereld: de Zoon van God. Hij is naar deze aarde 
gekomen om vrede te brengen voor de mensheid. 
Ik hoop van harte dat u zich (vooral op de eenzame 
momenten) omringd weet met Zijn liefde en Zijn 
nabijheid! Laten we proberen om aandacht te hebben 
voor elkaar; samen te zingen en elkaar op te dragen aan 
God.

In de laatste maanden van het jaar bereiden we ons op 
verschillende manieren voor, op 2019.
 
Plannen worden geschreven om de zorg kwa li  tatief te 
verbeteren; de medewerkers te onder steunen door meer 
collega’s te werven en we maken uiteraard een 

begroting met als uit gangs punt dat we een financieel 
gezonde organisatie willen behouden. Mooi, maar 
intensief werk om te mogen doen! 

In deze Wegwijs komen onze welzijnsmedewer kers aan 
het woord; graag willen wij de mooie uit gangs punten die 
door de overheid in het Kwaliteitskader zijn beschreven 
steeds meer onderdeel laten zijn van onze dagelijkse 
activi teiten. Welzijnsmedewerkers, zorgmedewerkers, 
onze collega’s van de huishouding en de horeca willen 
er alles aan doen om u als bewoners van Bethanië 
en Wicherumloo en u als cliënt in de thuiszorg of als 
gast in ons hospice, te laten merken dat u waardevol 
bent! Ik wens u veel leesplezier; van harte een fijne 
decembermaand toegewenst, vooral vol van de liefde en 
trouw van onze God!
 
Ter bemoediging sluit ik af met een gedicht: 

Wit is het stralende licht
waarheen Gods Zoon ons geleidt,
Ons uit het donker bevrijdt,
Kerstfeest- een hemels bericht!
In Jezus’ licht zien wij met 
nieuwe ogen
Zijn open hand
Zijn open hart
Zijn open graf. 
Een feest begint met de verwachting ervan.  

(van Nel Benschop)
 

Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur

Voorwoord
Willy de Groot - van Saane



En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? 
                                                                        Genesis 3 : 9

Waar bent u?
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Wij bereiden ons weer voor 
op het Kerstfeest waarop wij 
de komst van de Heere Jezus 
Christus gedenken. Zijn komst is 
voor ons een blijde boodschap. 
Want Hij is gekomen om 
ons te redden. Deze redding 
hebben we allen nodig sinds 
de verschrikkelijke zondeval in 
het paradijs. In het begin van 
de schepping was de relatie 
met God nog goed. Onze eerste 
voorouders Adam en Eva gingen 
heel vertrouwelijk met God om 
in het paradijs. Er was vrede en 
harmonie in heel de schepping. 
Het was werkelijk goed. Naar 
die paradijselijke toestand 
kunnen we terugverlangen. 
Zij is er echter niet meer. Er is 
door de zondeval een ernstige 
breuk gekomen tussen God en 
de mensheid. God en mens zijn 
niet meer met elkaar verbonden 
in een liefdevolle relatie. Er is 
vervreemding gekomen. De 
oorzaak ligt bij de mens zelf. Hij 
is ongehoorzaam geworden door 
het gebod van God te overtreden. 
Niet langer werd naar de stem 
van God geluisterd, maar wel 
naar de stem van de duivel die 
door middel van de slang tot de 
mens sprak. We kennen allen 
de droeve geschiedenis, die 
beschreven staat in Genesis 3. 
Daar is de ellende in deze wereld 
begonnen en de gevolgen ervan 
zien wij nog dagelijks om ons 
heen. Mensen zijn niet alleen 
van God vervreemd geraakt, 
maar ook van elkaar in allerlei 
verstoorde relaties. De liefde is 
vaak ver te zoeken, er is haat 

en nijd onder elkaar. In zo’n 
wereld leven we. We zijn in onze 
natuurlijke aard niet beter dan 
de wereld. We hebben allen 
gezondigd en missen de nabijheid 
van God. We zijn door onze zonde 
niet meer dichtbij God, maar ver 
van Hem vandaan. 
Adam is ook niet meer in Gods 
gemeenschap. Hij is zelfs op de 
vlucht voor God. Hij durft God  
niet meer onder ogen te komen. 
Hij verbergt zich voor Hem. 

God laat hem echter niet in deze 
ellendige toestand zitten. God 
zoekt in Zijn genade Adam juist 
op. Dat is Gods grote liefde die 
mensen zoekt te behouden. Al 

heeft de mens God losgelaten en 
de band met Hem verbroken, dan 
is daar nog steeds Gods liefde die 
hem terug wil hebben. God roept 
de mens terug. En de HEERE 
God riep Adam en zei tegen hem: 
Waar bent u? 
Laten we er verwonderd over 
zijn, dat de HEERE de mens 
roept. De HEERE had ons in de 
ellende kunnen laten omkomen. 
Dat zou verdiend zijn. Maar de 
HEERE doet dat niet. Hij laat Zijn 
roepstem horen, opdat wij tot de 
HEERE zullen terugkeren. 

Een zeer indringende vraag: 

Waar bent u?

Natuurlijk weet de HEERE wel 
waar de mens zich bevindt, in 
welke toestand hij verkeert. Voor 
de HEERE is niets verborgen. Hij 
kent en doorgrondt ons hele hart 
en weet alles van ons. Hij ziet 
onze zonde en schuld. 
Maar waarom dan deze vraag? 
De HEERE wil dat wij ons goed 
bewust worden, waarin we zijn 
terechtgekomen door onze zonde 
en dat wij dit voor God eerlijk 
uitspreken. De mens doet dat niet 
meteen, maar zoekt net als Adam 
eerst allerlei verontschuldigingen. 
Wat is het moeilijk voor ons om 
oprecht onze zonde te belijden 
voor God en ook voor elkaar. 
We proberen onze zonde als 
het ware te bedekken met wat 
vijgenbladeren en durven niet in 
al onze naaktheid voor God te 
staan, bang dat we veroordeeld 
zullen worden door onze hemelse 
Rechter. Maar de Rechter wil 
onze Redder zijn. In Zijn Zoon 
Jezus Christus mag er redding 
zijn voor mensen, die de eeuwige 
dood verdiend hebben. Direct na 
de zondeval wordt deze belofte 
al gedaan, die bekend staat als 
de moederbelofte. Wat is Gods 
genade groot dat wij door het 
geloof in Jezus Christus weer 
bij God kunnen komen en in Zijn 
nabijheid mogen leven. 
    

Ds. D.C. Floor     

Waar bent u?

        D.C. Floor

Zijn komst 
is voor ons 
een blijde 

boodschap.



“Alie is op mijn weg gekomen.”
RIA IMMINKHUIZEN VERTELT OVER HAAR MANTELZORG 
VOOR ALIE VAN DE BLAAK.

Ria Imminkhuizen (toevallig ook de moeder van collega Janine die bij de horeca in Bethanië werkt) is 
mantelzorgster van Alie van de Blaak (88), die al sinds de opening drie jaar geleden in Wicherumloo woont. 
Alie is verstandelijk beperkt en heeft bijna geen familie meer. Samen met vele andere vrijwilligers uit de 
Oud Gereformeerde Gemeente in Ede bezoekt Ria haar op vaste tijden. Hoe is Ria mantelzorgster geworden 
van iemand die geen familie van haar is? Hoe is de omgang met Alie en wat is haar achtergrond? Deze en 
andere vragen komen aan bod in gesprek met Ria over deze vrouw met een niet alledaagse geschiedenis, die 
tegenwoordig vlak bij haar in de straat in Wekerom woont.  
 
HOE BEN JE MANTELZORGER VAN ALIE GEWORDEN?
Toen Alie hiervoor op De Slunterhof (een woonvorm voor verstandelijk gehandicapten – red.) woonde, ging ze elke 
zondag naar de Oud Gereformeerde Gemeente hier aan de Schaapsweg in Ede. Toen De Slunterhof in 2015 wegens 
nieuwbouw tijdelijk verhuisde naar Harskamp, ging ik haar daar telkens ophalen om naar de kerk te rijden. Dat was 
mijn eerste kennismaking met haar. In juni van dit jaar ben ik gevraagd om haar mantelzorger te worden. 

KUN JE IETS VERTELLEN OVER HAAR ACHTERGROND?
Er is veel niet bekend. Wat ik wel weet is dat Alie uit een gezin komt van veertien kinderen, waarvan de meesten een 
beperking hadden. Alie zelf heeft weinig herinneringen aan haar jeugd en over sommige zaken wil ze absoluut niet 
praten. Foto’s en andere tastbare zaken zijn er eigenlijk niet. Het gezin heeft destijds aan De Bospoort gewoond en wat 
ik verder weet is dat zij later met een van haar broers aan de Veenderweg woonde. 

HEEFT ZE OOIT NOG EEN WERKZAAM LEVEN GEHAD?
Wat ik van haar heb begrepen is dat ze als jonge vrouw heeft gewerkt als inpakster in de koekjesfabriek. Ook heeft 
ze ruim twaalf jaar in een fabriek gewerkt waar ze hulzen moest inpakken. Later moest ze thuis komen helpen in de 
huishouding toen haar moeder blind was geworden, waarschijnlijk wegens suikerziekte. 

HOE IS HET CONTACT ONTSTAAN MET DE KERK?
Dat is een apart verhaal. In de tijd dat ze aan de Veenderweg woonde zat ze hele dagen voor het huis of liep ze langs 
de straat. Ik heb gehoord dat drogisterij Karens haar indertijd heel vaak in zijn winkel heeft opgevangen om nog wat te 
redderen, want het ging niet zo best met haar. Op een goede dag maakte ze contact met dominee Goudriaan van onze 
gemeente, waarvan het gebouw immers bij haar om de hoek stond. Ze wilde graag mee naar de kerk, maar kreeg wel 
te verstaan dat ze zich binnen netjes moest gedragen. Dat gebeurde prompt. Sindsdien heeft ze geen kerkdienst meer 
overgeslagen! Ik weet niet in hoeverre de geestelijke boodschap bij haar landde, maar ze kwam en ze bleef komen, en 
dat is toch wel mooi. Zodoende maakt ze ook ‘gewoon’ deel uit van de te bezoeken adressen door vrijwilligsters van 
onze kerk. 

JE BENT DUS NIET DE ENIGE DIE HAAR BEZOEKT?
(lacht) O nee, vanuit de kerk bestaat er een heel bezoekschema. Ze krijgt steevast elke dag een keer bezoek. Er zijn 
totaal wel 22 personen die bij haar langsgaan, waarvan een echtpaar dat haar al 25 jaar lang om de drie weken mee 
naar huis nam. Inmiddels is de zorgzwaarte toegenomen en wordt ze eens in de zoveel tijd opgehaald. 

HOE IS JULLIE ONDERLINGE CONTACT EIGENLIJK?
Alie is niet altijd de gemakkelijkste. Mede door haar beperking en haar achtergrond is ze iemand die wel veel 
aandacht vraagt. Daarmee moet je wel kunnen omgaan. In haar beste momenten kunnen we samen enorm lachen en 
kan ze heel gezellig zijn. Daarnaast heeft ze ook zo haar nukken. 

(door: Silvester van der Pol)



IS ER NOG FAMILIE IN LEVEN?
Ze heeft nog twee zussen, waarvan een heel oud, maar ook een van rond de tachtig, die getrouwd is en in Amsterdam 
woont. Die komen samen, zo goed en kwaad als dat gaat, zelfs nog op haar verjaardag, al heeft Alie er dan 
bijvoorbeeld geen idee van dat ze van zover weg komen.

WAAROM BEN JE DIT GAAN DOEN?
Alie is eigenlijk gewoon op mijn weg gekomen. Zij is niet de enige die ik vanuit de kerk bezoek trouwens. Ik vind dat 
als je er de tijd voor hebt, je dit soort dingen gewoon moet doen. Er voor elkaar zijn, vind ik heel normaal. Mijn man is 
22 jaar geleden overleden aan een ernstig hartinfarct. Voordat hij stierf heeft hij zes weken in coma gelegen. Ik zag 
toen dat er zoveel mensen waren die zoveel liefde gaven, terwijl hij helemaal niet in staat was om te reageren. Hij zelf 
kon niks teruggeven, maar zij bleven komen. Dat is me altijd bijgebleven.

Naschrift redactie: We realiseren ons dat de inhoud van het bovenstaande interview 
enigszins ongebruikelijk is. We wilden echter toch iets laten zien van het echte, soms 
rafelige leven, waar niet alles gaat zoals we zelf altijd hadden gedacht, gehoopt of gewild. En 
vooral ook dat mensen als mevrouw Alie van de Blaak van harte welkom bleken in de luwte 
van de kerk en later ook in een van de kleinschalig wonen-afdelingen van Wicherumloo. 
Zij is daarmee gewoon een van de ouderen geworden voor wie wij weten een zorgtaak te 
hebben, waarvan wij geloven dat wij die van de Heere God hebben gekregen.
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maar ze kwam en ze bleef komen, en dat is toch wel mooi.”



KERSTVERHAAL
MENSWORDING

De bel gaat. 
Direct daarna klinkt het bekende gerommel met het slot. 
De meesten weten niet dat je een klein beetje tegen de 
deur duwen moet.
De tijd komt in beweging. Ik heb nooit begrepen hoe dat 
kan, dat het grauwe pakijs van de tijd ineens ontdooit 
zodra er iemand is. Muziek kan dat ook, of een mooi boek 
soms.
Ik hoor gestommel, en de voordeur die weer in het slot 
valt. 
Vijf januari. Vandaag is mijn verjaardag. De tijd dat ik die 
dag vierde, is allang voorbij. Achter de meeste namen op 
mijn verjaardagskalender staat inmiddels een kruisje. Na 
vandaag zijn alle overspannen feestdagen tenminste weer 
voorbij – dagen die alleen maar extra smaken naar gemis.
Twee korte kloppen op de deur van de huiskamer, die 
vrijwel tegelijk openzwaait. Een kouvlaag brengt kleur 
naar binnen. Vuurrood stekeltjeshaar boven een paarse 
jas. Fonkelende ogen. Een nieuwe.
‘Goedemorgen meneer Kramer. Ik ben van de thuiszorg, 
en ik kom u vanochtend helpen. Zal ik me eerst even 
voorstellen? Irma de Groot. Nog de beste wensen 
trouwens.’
Ze steekt haar hand uit, maar één blik op mijn handen 
doet haar besluiten om die als groet op mijn onderarm te 
drukken. Haar jas straalt frisse buitenlucht uit.
Ik geneer me voor de muf ruikende, ongeschoren oude 
man die zich voorstelt. ‘Frederik Kramer, insgelijks,’ 
mompel ik.
Ze trekt haar jas uit en hangt hem over de eetkamerstoel. 
Haar tas zet ze op de zitting.
Het lijkt wel of ze steeds jonger worden. Hoe oud zou ze 
zijn? Pittige meid, uit het goede hout gesneden, dat zie 
ik meteen. Mensenkennis heb ik wel gekregen – genoeg 
in elk geval om te weten dat ik me ook behoorlijk kan 
vergissen. Maar dat gebeurt me niet zo vaak.
‘Ik begrijp dat u pas weer een operatie achter de rug 
hebt, en dat u met de feestdagen in het ziekenhuis 
gelegen hebt. Dat is nou ook vervelend!’
Nee maar, ze heeft zich van tevoren zowaar ingelezen! 
Maar mijn geboortedag is haar daarbij natuurlijk niet 
opgevallen. Ik erger me aan de teleurstelling die ik even 
voel, en glimlach. 
‘Ach, ik vond het eigenlijk wel prima.’ 
Direct heb ik spijt van wat ik zeg. Zo lijkt het of ik zit te 
hengelen om aandacht. 

Ik ga verzitten en een pijnscheut beneemt me bijna de 
adem. ‘Straks bij de koffie praten we wel,’ zeg ik kort, en 
knik naar mijn ochtendjas. ‘Als we eerst dit maar achter 
de rug hebben.’
Ze laat zich niet uit het veld slaan door mijn onvriendelijke 
opmerking. Opgewekt pratend loopt ze mee naar de 
badkamer. Oud en Nieuw heeft ze bij de ouders van haar 
vriend gevierd. Met Kerst moest ze werken. In februari 
gaan ze op wintersport. Ik luister maar half.
Ze weet niet hoe afschuwelijk ik het vind om me te laten 
helpen met wassen en aankleden. Een groot deel van 
mijn schaamte ben ik inmiddels al verloren, maar nog 
altijd kan ik ineens een machteloze woede voelen als 
die jonge meiden mijn naaktheid zien. Vooral als ze me 
door onhandigheid of gebrek aan ervaring ook nog eens 
extra pijn bezorgen. Soms val ik tegen hen uit, en zie ik 
ze schrikken. Dan komt de tijd tot stilstand en raak ik 
opnieuw gevangen in het ijs van een oude, eenzame man. 
En dan schaam ik me voor wie ik geworden ben - een 
schaamte die de plaats inneemt van de schaamte die ik 
ben kwijtgeraakt.
‘Scheren kunt u denk ik zelf wel, hè?’ zegt ze, terwijl ze 
me het apparaat aanreikt. 
‘Normaal gesproken wel, maar mijn elleboog…’
De reuma is een dief die iedere dag terugkomt. Hij berooft 
me van mijn zelfstandigheid, mijn vrijheid, mijn goede 
humeur… God weet dat ik het probeer, om hem buiten 
de deur te houden, ertegen te strijden, maar soms heb ik 
ineens geen weerstand meer.
Deze Irma is een goeie. Snel en geroutineerd helpt ze 
me met scheren, tandenpoetsen en uitkleden. Het blijft 
gênant - een volslagen vreemde jonge vrouw, mijn 
verschrompelde mannenlichaam met de vervormde 
gewrichten… en toch weet zij me dat kleine beetje gevoel 
van waardigheid te geven. Waar zit ‘m dat toch in? Zoiets 
is vast niet alleen een kwestie van handigheid of ervaring. 
Het zit vanbinnen, dat moet wel. Zo iemand heeft respect 
en ontzag voor het lichaam van een ander mens. Ontzag, 
ja, misschien is dat wel het goede woord…
‘Neem me niet kwalijk, wat zei je daarnet?’ 
Ze glimlacht, terwijl ze me voorzichtig en snel afdroogt, 
nadat ze de douchekraan heeft dichtgedraaid. Ze heeft 
er zelfs aan gedacht om de handdoek en mijn ondergoed 
eerst op de verwarming te leggen. 
‘Ik vroeg of u nog pijn hebt van de operatie. De wond 
ziet er goed uit trouwens, die is mooi aan het genezen. 
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KERSTVERHAAL Ze hebben netjes gehecht; dat zie ik ook weleens 
anders!’
‘De pijn valt mee. Niet meer dan normaal.’ 
Ze kijkt me onderzoekend aan, en begint met de 
knoopjes van mijn overhemd. 
Als altijd voel ik me een stuk beter zodra ik mijn 
kleren aanheb. In pyjama ben ik kwetsbaar, een 
patiënt. Soms zijn ze laat. Dan zit ik weleens tot het 
eind van de morgen in mijn pyjama. De onmacht die 
ik dan voel, kan me vermorzelen. Als ze ’s avonds 
dan ook nog eens vroeg komen om me er weer in te 
hijsen, kleurt alles zinloos. Ik zeg er nooit iets over. Ik 
ben allang dankbaar dat ik de nachtmerrie van een 
verpleeghuis nog voor me uit kan schuiven. Maar 
soms is mijn dankbaarheid te ver opgerekt. Dan 
woekert naast de pijn ook de opstand. Dat zijn de 
slechtste dagen.
‘U hebt sowieso veel pijn, dat kan ik aan u zien. Dan 
kan de pijn van zo’n operatie er zeker ook nog wel 
bij.’ Even kijkt ze me bijna verwijtend aan, en trekt 
dan de trui over mijn hoofd. ‘Ziezo, gebeurd. Hebt 
u uw medicijnen al ingenomen, of hebt u nog niet 
ontbeten?’ 
Ik schud mijn hoofd. Te veel pijn vanmorgen. En geen 
trek.
‘Bent u erg kieskeurig, of zal ik gewoon zelf wat 
klaarmaken? Al weet ik niet wat u in huis hebt, 
natuurlijk…’
Daar houd ik van: doortastend, maar niet betuttelend. 
Sommigen behandelen je alsof je een lastig kind bent. 
‘Er is genoeg in huis. Vroeger was ik kruidenier.’ 
Waarom zeg ik dat? Wat heeft dat er nou mee te 
maken… 
‘Maak maar wat. Als er maar wel koffie bij zit.’ Ik 
klink kortaf. Van het ene op het andere moment lijkt 
vriendelijkheid me te veel energie te kosten. ‘En zet 
voor jezelf ook meteen. Warme melk in de koffie 
graag, geen suiker.’ 
Langzaam loop ik met de rollator weer naar mijn stoel 
bij het raam. Voorzichtig laat ik me erin zakken. Voor 
een groot deel van de dag ben ik veroordeeld tot de 
elektrische stoel. Een oud grapje, dat ik al veel te vaak 
gebruikt heb, en waar ik Irma maar niet mee lastig 
zal vallen. Nog altijd geniet ik ervan, om via een paar 
toetsjes de meest ideale stand te zoeken om mijn 
pijnlijke lijf te ondersteunen. 
Het douchen en aankleden hebben me uitgeput. Ik 
sluit mijn ogen.

‘Meneer Kramer?’ 
De druk van een warme hand op mijn onderarm. Met 
een schokje word ik wakker.
Irma de Groot.
‘Ik heb u maar eventjes laten slapen, want u was 
denk ik moe van het douchen. Ondertussen heb ik 

de badkamer alvast gedaan, maar nu is het echt 
tijd voor uw ontbijt, anders wordt het te laat voor de 
medicijnen.’
De prikkelende geur van verse koffie bereikt mijn 
neusgaten. Op het verrijdbare tafeltje vlak naast mijn 
stoel staat een dienblad. Uitgeperste sinaasappel. 
Een boterham met kaas, in vier stukken gesneden. 
Een plak ontbijtkoek met boter en zelfs een gepeld ei 
op een schoteltje, met een hoopje zout ernaast. Een 
glas water, de medicijnen in een plastic bakje. Een 
servet. Ze zet de mok met koffie ernaast, en kijkt me 
triomfantelijk glimlachend aan. Dit is er eentje met 
plezier in haar werk.
‘Dank je wel! Wat een feestmaal…’ Even ben ik bang 
dat ik me versproken heb, maar de hint naar mijn 
verjaardag is alleen voor mij. 
Tot mijn verbazing heb ik trek - voor het eerst sinds de 
operatie. Ik drink het sinaasappelsap op en begin aan 
het brood. 
‘Is dat een foto van uw vrouw?’ Ze pakt het lijstje 
van het dressoir en staart aandachtig naar de oude 
portretfoto in zwart-wit. Mijn hart krimpt even samen. 
‘Wat een knappe vrouw, zeg!’ De bewondering in haar 
stem is onmiskenbaar. ‘Hoe heette ze?’
Al kauwend mompel ik haar naam.
‘Eva, wat een prachtige naam. Niet alleen erg mooi, 
maar ook vriendelijk, volgens mij. Iemand met lichtjes 
in de ogen.’ Ze zet de foto voorzichtig neer en kijkt me 
aan.
Nu verwacht ze dat ik over mijn overleden vrouw ga 
vertellen. Ik stop nog een stuk boterham in mijn mond. 
Ze wendt haar blik af. ‘Ik ga even met de was in de 
weer, dan kunt u rustig eten. Daarna drink ik een kop 
koffie met u mee, goed?’ en ze loopt weg. 
Ik knik, glimlach. Dit is een goede dag. Ondanks de 
pijn.

‘Konden ze met die operatie nou niet even wachten tot 
na de Kerst?’ Ze zit tegenover me, we drinken samen 
koffie. 
‘Eerlijk gezegd heb ik er zelf voor gekozen.’ 
Ze kijkt me verbaasd aan. ‘Hoe bedoelt u?’
‘Ik wist al een poosje dat die operatie eraan kwam, 
en wachtte op een oproep. Het zou wel begin januari 
worden, hadden ze gezegd. Maar toen belden ze 
vijf dagen voor de Kerst op van het ziekenhuis. 
De operatie kon eventueel ook de dag voor Kerst, 
zeiden ze. Ze begrepen ook wel dat niemand met de 
feestdagen in het ziekenhuis wilde liggen, zeiden ze, 
maar ze probeerden het toch maar.’ Ik neem een slok 
koffie. ‘Ze waren dan ook verbaasd toen ik direct ja 
zei.’ 
‘Waarom wilde u dan wel?’ Ze kijkt me recht aan.
Ik dwing een glimlach op mijn gezicht.‘Nou, wat denk 
je? Je hoeft geen boodschappen in huis te halen voor 



de kerstdagen, want zo’n verblijf daar is geheel verzorgd. 
Plus je krijgt nog een hoop vriendelijk gezelschap op 
de koop toe. Wat wil een mens nog meer? En als ik 
eerlijk ben, was het voor mij bepaald geen straf om 
de kerstviering met de oudjes van de kerk te moeten 
afzeggen.’
Ze lacht. 
‘Uiteindelijk mocht ik twee januari naar huis, dus ik heb 
geen last gehad van al dat vuurwerkgedoe waar ik altijd 
zo’n hekel aan heb. Voor het eerst sinds jaren heb ik 
heerlijk geslapen met oudejaarsnacht. Het was ideaal.’ 
Ze glimlacht, maar haar ogen staan ernstig. Ze negeert 
eenvoudigweg mijn verdedigingswal van luchtigheid.
‘Maar hoe zien de kerstdagen er normaal dan uit voor u?’
Ik aarzel, maar haar ogen houden me vast. 
‘Gewoon… Net als alle andere dagen eigenlijk… Ik 
bedoel… Kijk, naar de kerk gaan, dat lukt al heel lang 
niet meer. Dus luister ik naar de radio, of ik kijk naar 
programma’s op tv – er is gelukkig meestal heel veel 
moois. Ze organiseren ook wel dingen, en dan willen ze 
je best ophalen, maar ik weet het niet… Soms is dat wel 
aardig, maar het kost me vaak extra pijn. En altijd als je 
dan weer thuiskomt, is het dubbel zo stil…’
Ik voel hoe de muur begint af te brokkelen.
Ze luistert.
Ze luistert echt. 
Het liefst zou ik haar nu willen vertellen van de tijd. De 
tijd als pakijs, waar ik soms dagenlang in vastzit. En hoe 
mensen als zij de tijd weer vloeibaar voor me maken. Of 
hoe de tijdloze Bach de tijd in beweging kan zetten. Hoe 
zou ze het ooit begrijpen? Ze is veel te jong. Wat weet zij 
van Bach, van mijn leven, van eenzaamheid… Maar het 
is vooral de schaamte die me weerhoudt. 
‘Ik heb behoorlijk wat aanloop hoor. Van de thuiszorg 
natuurlijk, en ik heb een lieve buurvrouw, die bijna iedere 
dag wel even komt kijken. Die doet vaak kleine dingetjes 
voor me, en ze vraagt me weleens op de koffie. Een 
heel hartelijk mens - al kunnen we jammer genoeg nooit 
hele uitgebreide gesprekken voeren, ze komt uit Polen 
namelijk. Haar zoon doet ook wel eens klusjes voor me. 
Iets ophangen of zo. En mijn neef natuurlijk, mijn neef uit 
Frankrijk, die belt me ook regelmatig…’
Ik merk dat ik ga ratelen, de stenen alweer aan het 
opstapelen ben. 
Het is even stil.
Haar hals vult rood, en ik zie haar ogen vochtig worden. 
‘Maar… er is dan dus helemaal niemand met wie u de 
kerstdagen kunt doorbrengen, meneer Kramer?’ zegt ze 
zachtjes. 
Er klinkt een zo oprechte verbazing in door, dat de 
woorden als heilzame balsem in mijn hart vloeien, 
als precies de goede harmonie in een muziekstuk. 
Een hoofdschuddend medelijden had ik niet kunnen 
verdragen. 
‘Nee,’ antwoord ik, en het is of een last van me af valt. Ik 

zeg het zonder schaamte.
Ze zwijgt. 
We kijken elkaar aan. Als gelijken, mens en medemens.
De tonen van een sirene dringen door de stilte, steeds 
harder. Even flitst het kil en blauw, en daarna sterft het 
geluid snel weer weg. 
Met een zucht kijkt ze op haar horloge. Het moment is 
verbroken. Aarzelend pakt ze de lege koffiekopjes op. 
‘Ik moet echt door…’
Met een handgebaar wuif ik haar weg. ‘Ik begrijp het, het 
is goed,’ zeg ik.
Ze werpt een blik op het dressoir, terwijl ze wegloopt. ‘U 
mist uw vrouw vast heel erg,’ zegt ze nog.

Ze staat voor me. Vuurrood met paars.
‘Ik moet nu gaan. Dag meneer Kramer, het aller-, 
allerbeste met u. En pas goed op uzelf. Misschien kom ik 
hier nog wel een keertje. Ik hoop het.’ Ze drukt zachtjes 
haar hand op mijn hand.
‘Dag Irma, heel erg bedankt voor alles. Je hebt me een 
goede dag bezorgd. En ik hoop ook dat je hier nog weer 
eens terugkomt.’
Plotseling drukt ze een zoen op mijn wang, en is ze de 
kamer uit. 
De voordeur slaat dicht. Ze zwaait even voor ze op de 
fiets stapt en wegrijdt.
Beduusd blijf ik zitten. 
Tel uw zegeningen, schiet het door mijn hoofd, en 
onwillekeurig moet ik glimlachen. Irma de Groot. Ze heeft 
me veel zegeningen gebracht, sommige zelfs zonder het 
te weten. Vandaag is inderdaad een goede dag.
Ik zet mijn stoel rechtop en loop met de rollator naar het 
dressoir. Voor de vertrouwde zwart-wit foto blijf ik staan. 
Eva… Ik glimlach opnieuw. Breeduit. 
Ik staar naar het oude, al zo lang gekoesterde portret van 
de filmster Ava Gardner, mijn jeugdidool. Ooit kreeg ik 
de foto van een vriend, die met zijn ouders naar Amerika 
was geëmigreerd. Daar is hij na een half jaar overleden, 
en de foto is zowel een aandenken aan hem, als aan de 
onvergetelijke vergeten Ava Gardner… 
Vandaag, precies op mijn verjaardag, is een oude droom 
uit mijn jeugd in vervulling gegaan: vandaag was ik voor 
even met haar getrouwd - dankzij een thuishulp met 
lichtjes in haar ogen. 
Ik begin hardop te lachen, en de tijd vloeit.

MARIA DE JONGE

Uit de bundel: Lichtjes in je ogen,
kerstverhalen
Uitgeverij Mozaïek
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Samen met haar man Jan is Jeannette Zweistra ook dit 
jaar weer verantwoordelijk geweest voor de praktische 
gang van zaken rond deze vakantieweek. In totaal zijn er 
eind september 36 gasten meegegaan: vijf uit Bethanië, 
een uit De Oldenhof en een uit De Platteelhof. De meeste 
andere vakantiegangers worden jaarlijks geselecteerd 
door de diaconie van de Hervormde Kerk in Ede, die daarin 
een passende ruimhartigheid nastreeft. Jeannette weet 
dat er bijvoorbeeld ook mensen mee zijn geweest vanuit 
de Honskamp in Lunteren en daarnaast nog wel vanuit 
andere zorgcentra. Desgevraagd antwoordt ze dat deze 
vakantieweek door de gasten zelf wordt bekostigd, tenzij 
men daartoe niet de nodige financiën heeft. 

Met groot enthousiasme vertelt ze samen met Wietske 
van Eckeveld over het reilen en zeilen in deze week, die 
voor de deelnemers de enige vakantieweek van het jaar 
is. Wietske roemt het nieuwe gebouw waarin iedereen 
een eigen kamer heeft, hoewel er ook twee dames waren 

die het juist gezellig vonden samen een kamer te delen. 
Elke kamer heeft een eigen douche/toilet, met daarnaast 
alarmering en een hoog/laagbed. Daarnaast is het hele 
pand zeer goed uitgerust met bijvoorbeeld rolstoelen en 
rollators. Elk van de drie gangen heeft voor de liefhebbers 
zelfs een bubbelbad. 

Jeannette vindt vooral de extra zorg en aandacht die er 
voor de gasten is heel belangrijk. Ze ziet dat de mensen 
echt opbloeien en hoort ze er weken later nog over 
praten. Alles is dan ook tot in de puntjes verzorgd. Niet 
alleen is de parkachtige locatie en bosrijke omgeving 
prachtig, maar ook vanwege de vele mogelijkheden tot 
ontspanning. Zo zijn er duo-fietsen en zelfs een heuse 
golfkar. Vanuit Ede gaat men goed voorbereid op stap. 
Er wordt een activiteitencommissie gevormd die jaarlijks 
een volledig programma bedenkt en uitwerkt. Elk jaar 
gaat een hervormd predikant mee zoals dit jaar (de in 
Bethanië natuurlijk nog zeer bekende) dominee Van 

Sinds mensenheugenis organiseert de Hervormde diaconie van Ede een jaarlijkse vakantieweek voor mensen 
met een lichamelijke beperking. Die week vindt telkens plaats in Nieuw Hydepark in Doorn, voor velen nog 
bekend onder de voormalige naam Roosevelthuis. Sinds drie jaar echter staat er op diezelfde plek inmiddels 
een splinternieuw gebouw met de modernste aanpassingen en mogelijkheden om voor de gasten een 
onvergetelijke vakantie te faciliteren. Wietske van Eckeveld en Jeannette Zweistra, twee zorgmedewerksters 
van Bethanië, zijn ook dit jaar weer meegegaan. Dat doen ze vrijwillig en dus ook onbetaald. Maar in plaats 
van tijd of geld krijgen ze er iets heel anders voor terug: “Echt enorm veel voldoening.” 

Een fantastische 
 vakantieweek in Doorn
(door: Silvester van der Pol)



Steeg. Niet alleen nam hijzelf een aantal dagsluitingen voor 
zijn rekening, maar nodigde hij de gasten van elke gang apart 
uit voor het zogeheten ‘uurtje bij de dominee’. Dat uur werd dit 
jaar besteed aan het samen bespreken van het thema ‘vrede’. 
Ook de vrijwilligers werden bij deze avond betrokken, wat de 
saamhorigheid nog verder vergrootte. 

Als begeleiding gingen totaal 26 medewerkers mee, waarvan 
een viertal speciaal verantwoordelijk was voor de catering 
en acht mensen een zorgachtergrond hadden. Die zorg is 
dan best zwaar, vindt Wietske, maar ze weet ook: wat je 
ervoor terugkrijgt is onbetaalbaar. Gevraagd naar wat dat 
dan is, antwoordt ze onmiddellijk: “Waardering en liefde. En 
bijvoorbeeld ook goede onderlinge gesprekken.” Wat Jeannette 
en Wietske dit jaar zeker hebben gewaardeerd is het bezoek 
vanuit Bethanië. Willy de Groot en Ben van Gils kwamen op een 
avond langs (zie foto) en bleven ook eten. Dat werd gevoeld als 
opsteker voor de vrijwilligers, en het was natuurlijk ook erg leuk 
voor de deelnemers vanuit Bethanië.

Elke dag van de week werden de gasten in Nieuw Hydepark 
gewekt door middel van het zingen van een psalm, die uit de 
kelen klonk van de vrijwilligers. Nadat zij alle slaapkamerdeuren 
hadden geopend, zetten ze gezamenlijk het loflied in. Op deze 
bijzondere wijze wordt jaar in jaar uit de identiteit van deze 
vakantieweek aan het begin van de dag al hoorbaar. En zingen 
wordt er sowieso veel gedaan in deze week. 

En het verdere programma? Dat verschilt van dag tot dag. ’s 
Maandags is de dag van de speurtocht die op het terrein wordt 
uitgezet en in groepjes wordt gedaan. De dinsdag is altijd de 
verwendag; dan komen schoonheidsspecialisten, kapsters en 
een pedicure gratis hun diensten aanbieden. ‘s Woensdags is 
gereserveerd voor een dagje uit, waarbij men dit jaar naar het 
Pluimveemuseum in Barneveld afreisde (Wietske: “Het leek 
soms wel een schoolreisje!”). Op de donderdag erna slaapt men 
dan maar eens flink uit en wordt iedereen verwend met een 
uitgebreide brunch. Op vrijdag gaat men gezamenlijk creatief 
aan de slag en is er ’s middags een verloting van prijsjes die 
door de medewerkers zijn meegenomen. ’s Avonds is de bonte 
avond waarbij de medewerkers zich van hun vrolijkste kant 
kunnen laten zien.

En de maaltijden? Worden de gasten ook in dat opzicht eens 
flink verwend? Jeannette kijkt veel betekenend. “Het is allemaal 
veel te lekker. De kook- en tafelploeg haalt alles uit de kast. Het 
is prachtig om te zien en om je vingers erbij af te likken.”



VERTROUWENSPERSONEN 

PERSONEELSVERENIGING
Op zaterdagmorgen 6 oktober jongstleden zijn wij met de leden 
van de personeelsvereniging en een aantal van hun partners in 
alle vroegte met de bus vertrokken voor ons jaarlijks grote uitje. 
Deze keer gingen we naar Harlingen, waar de boot klaar lag om 
ons naar Vlieland te brengen. Op de boot van Waddenbedrijf 
Neptunes stond de koffie al klaar en genoten we van een mooie 
overtocht. Op Vlieland aangekomen stonden er fietsen voor ons 
klaar en zo konden we het eiland verkennen. Daarna hebben 
we een tocht met de Vliehors gemaakt, een grote truck die ons 
over het strand naar de uiterste punt van het eiland bracht. 
Wat hebben we daar genoten, er zijn zelfs zeehonden gespot! 
Eenmaal weer terug op de boot, werd er een heerlijk buffet 
geserveerd tijdens de terugreis. Met de bus weer naar huis, waar 
we dankbaar, veilig en voldaan aankwamen.

In de afgelopen periode heeft de personeelsvereniging de 
volgende giften ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank:

1X           € 100,-
1X           €   10,-

 

We gebruiken deze giften voor het organiseren van activiteiten 
waarin het verbinden tussen collega’s centraal staat. Naast het 
organiseren van uitjes vervult de PV ook een belangrijke taak in 
lief en leed, het sturen van een kaartje of bloemetje bij ziekte of 
blijde gebeurtenissen.
 
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

 VAN DE CLIËNTENRAAD

In de maand december is het gebruikelijk 
om eens terug te blikken op het afgelopen 
jaar en vooruit te kijken naar het jaar 
dat komt. Als we naar het afgelopen 
jaar kijken dan kunnen we constateren 
dat wij met bestuurder Willy de Groot 
over veel zaken hebben gesproken en 
vaak advies over een onderwerp hebben 
gegeven. Zo hebben we gesproken 
over het Strategisch Beleidsplan 
en het Kwaliteitsplan 2018, het 
Tevredenheidsonderzoek, de Jaarrekening 
en het Jaarverslag van 2017, de 
benoeming van een tweetal leden van de 
Raad van Toezicht, het Kwaliteitsverslag 

van Bethanië en de begroting en formatie 
voor 2019. Als cliëntenraad ervaren we 
het overleg met de Raad van Bestuur als 
zeer plezierig en bijzonder constructief. 
Dit jaar hebben we helaas afscheid 
moeten nemen van twee leden van 
de cliëntenraad, mevrouw Oskam en 
mevrouw De Gier. 
Als we vooruitblikken naar de komende 
maanden dan zien we dat de focus vooral 
ligt  op het overleg over de gewenste 
formatie en de functies  voor zorg en 
welzijn. Wij vinden het met de bestuurder 
heel belangrijk dat er voldoende 
medewerkers zijn voor de zorg en voor 

het welzijn van de cliënten van Bethanië. 
Tenslotte kijken we als cliëntenraad 
uit naar de komst van de nieuwe Wet 
Medezeggenschap in de zorg. Zoals het er 
nu naar uitziet krijgt de raad hierin op een 
aantal onderwerpen instemmingsrecht in 
plaats van adviesrecht.         

Namens de Cliëntenraad,

Henk Waanders
Voorzitter  

clientenraad@bethanie.nl 

 

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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Vrienden van Bethanië
In het beleidsplan van de” Stichting Vrienden van Bethanië” staat dat wij ernaar streven 
jaarlijks meerdere wensen van “Stichting Bethanië” en “Hospice Ede - de Olijftak” in te 
willigen. Het gaat hier altijd om wensen die niet vergoed worden vanuit de Wet Langdurige 
Zorg en/of door de zorgverzekeraar en dus is het noodzakelijk om gelden te verwerven door 
middel van donaties, legaten, giften en allerlei acties.

Bovenstaande doelstellingen vindt u standaard terug in Wegwijs omdat wij alleen door uw bijdrages in staat zijn om 
wensen van onze bewoners te honoreren.

Toen het verzoek kwam om voor het “kerstnummer” de kopij aan te leveren, realiseerde ik me dat er alweer bijna een 
jaar is voorbijgegaan en het lijkt en voelt alsof dat steeds in een hoger tempo gaat.

In onze vorige uitgave schreef ik dat we volop bezig waren met de notaris om de statuten en het huishoudelijk 
reglement aan te passen, maar daar is enige vertraging bij ontstaan omdat er bij de Raad van Toezicht een aantal 
vacatures zijn ontstaan die eerst moeten worden ingevuld. We hopen dat het een en ander nog dit aflopende jaar kan 
worden afgerond.

Ook bij ons waren er twee vacatures, maar tot grote vreugde kunnen wij u melden dat deze opgevuld worden door 
Eibert Wilgenburg vanuit de cliëntenraad en Ans van Eden die zich bereid heeft verklaard om de voorzittersrol te gaan 
vervullen.

Ontvangen op de rekening van Stichting Vrienden:
-  € 250,00 van de fam. de Bruijne

Ontvangen op de rekening van het Hospice:
-  €  208,45 van de Diac.Herv.Gem. te Bennekom (aanvulling collecte)

Als u ons wilt helpen kan dat; bij de receptie kunt u zich 
als vriend aanmelden en/of informatie inwinnen.

Het bankrekeningnummer van de stichting is:
NL31 SNSB 0925 8288 07 of NL 46 INGB 0005673692

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), 
zodat uw gift aftrekbaar is.

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van Bethanië

t.a.v. de heer M. van de Kolk  
Platteelhof 3, 6711 JK  Ede       

KvK nummer 41048193   |   RSIN  816128662
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De Raad van Toezicht (RvT) heeft 
dit jaar een bijna geheel nieuwe 
samenstelling gekregen. Ook zijn 
kort geleden de statuten van de 
Stichting Bethanië gewijzigd. Dat 
had onder andere te maken met 
de nieuwe Governancecode Zorg 
2017.  

Wat houdt het een en ander precies in? 
Statuten vormen een soort grondwet 
voor rechtspersonen zoals bijvoorbeeld 
onze stichting. Rechtspersonen dienen 
regels op te stellen, hun statuten, 
waarin iedereen kan lezen hoe het 
toegaat. Belangrijke zaken zoals de 
naam, de vestigingsplaats, het doel 
en de wijze waarop de rechtspersoon 
bestuurd wordt staan in de statuten. 
De wijze van besturen raakt aan het 
begrip governance. Bethanië kent een 
Raad van Bestuur (RvB), een Raad 
van Toezicht (RvT), een Cliëntenraad 
(CR) en een Ondernemingsraad (OR). 
Dat is allemaal statutair vastgelegd. 
Maar de inrichting van onze stichting 
zegt nog niets over de wijze waarop 
men zich in deze organen dient te 
gedragen. Dat laatste is vastgelegd 
in de Governancecode. In gewoon 
Nederlands gaat het om goed bestuur 
en goed gedrag. 

De nieuwe Governancecode Zorg 2017 is 
anders ingericht dan de voorgaande en 
gaf geen ruimte meer om gefundeerd af 
te wijken. Daardoor werd een wijziging 
van de statuten noodzakelijk en ook 
onafwendbaar. Daarbij moest onder 
andere het benoemingsrecht van de 
Algemene Kerkenraad (AK) en het College 
van Diakenen omgezet worden in een 
bindende voordracht. Dit leidde helaas 
in eerste instantie tot onbegrip binnen 
de Algemene Kerkenraad en verstoorde 
verhoudingen. Deze waren zodanig 
dat de twee leden hun functie hebben 
neergelegd. Na intensieve gesprekken is 
de verhouding met de AK gelukkig weer 
hersteld. Voor de goede voortgang van 
het werk van de RvT is de heer Klop, oud-
voorzitter, aangetrokken als adviseur.      

Statuten wijzigen gaat dus niet zomaar. 
Daarvoor moet de bestuurder van de 
rechtspersoon naar de notaris die de 
statuten vastlegt in een akte. Dat traject 
is inmiddels net voor de zomervakantie 
helemaal afgerond. Hopelijk kan 
Bethanië er nu weer een tijd tegen, want 
het wijzigen van statuten heeft heel wat 
voeten in de aarde!

We moesten ook afscheid nemen 
van drie andere leden van de Raad 

van Toezicht: twee van hen hebben 
familieleden die werkzaam zijn in 
Bethanië. Aangezien leden van de RvT 
geheel onafhankelijk moeten kunnen 
functioneren, is dit niet toegestaan. 
Het andere lid was gedurende acht jaar 
lid en haar termijn liep in mei af, zodat 
ook haar lidmaatschap eindigde. We 
zijn de vertrekkende leden veel dank 
verschuldigd voor hun inzet de afgelopen 
jaren. 

Inmiddels hebben we ook weer twee 
nieuwe leden kunnen verwelkomen. Op 
voordracht van de CR is mevrouw M. 
Overduin benoemd met als portefeuille 
kwaliteit, veiligheid en zorg. Daarnaast 
is de heer G.J. Woning op voordracht 
van de AK benoemd met als portefeuille 
financiën. De heer Balk functioneert als 
waarnemend voorzitter tot een nieuwe 
voorzitter is benoemd. De RvT is statutair 
nu weliswaar compleet maar er wordt 
nog een lid gezocht met expertise op het 
gebied van juridische zaken en HRM. We 
hopen in de nieuwe samenstelling  ons 
werk voort te zetten ten behoeve van de 
bewoners en cliënten van Bethanië in 
een goede verhouding met de bestuurder 
en vertrouwend op Gods leiding.

Eijo Balk - Waarnemend voorzitter

GEZAMENLIJKE MAALTIJD OP EERSTE EN 
TWEEDE KERSTDAG IN BETHANIË
Evenals vorig jaar biedt Bethanië zowel op eerste als op tweede 
kerstdag voor de liefhebbers een uitgebreide kerstmaaltijd. 
Deze vier-gangenmaaltijd is niet alleen bedoeld voor bewoners, 
maar ook voor vrienden, familie, kennissen en wijkbewoners. De 
laatsten kunnen tegen betaling aanschuiven aan mooi gedekte 
tafels waarop op feestelijke wijze diverse heerlijkheden zullen 
worden geserveerd. Om de gezamenlijkheid te accentueren zal 
niet aan losse tafeltjes worden gegeten, maar een U-vorm worden 
gecreëerd. Vorig jaar waren deze feestelijke maaltijden een 
groot succes, en onze gastheer Ron Zwitserlood wil, samen met 
zijn team, dat succes nog gaan overtreffen. De kerstmaaltijden 
beginnen telkens om 12.00 uur in het restaurant. Wie van (een 
van) beide feesttafels wil genieten tijdens deze kerstdagen, wordt 
gevraagd zich in te schrijven via ’t Winkeltje naast het restaurant. 

Overigens zal op 31 december wederom een verkoop plaatsvinden 
van smakelijke oliebollen, appelbeignets en appelflappen. Ook 
hiervoor ziet de horeca graag de bestellijstjes tevoren ingevuld, 
zodat een goede schatting kan worden gemaakt van hoeveel 
lekkers nodig is.

Over de Raad van Toezicht

NIEUWS

AARDIG
Een vrijwilliger heeft onlangs het oude aquarium dat in de 
woon kamer van Brem stond via Marktplaats voor € 50,-- 
verkocht. Voor het geld wilde hij wat nieuws aanschaffen bij 
Tuincentrum De Oude Tol in Wageningen. Uitgelegd waarvoor 
het was kreeg onze vrijwilliger een prachtig nieuw aquarium 
met toebehoren mee voor een totale winkelwaarde van € 
125,--. Dat noemen wij nu nog eens aardig!



Ik ben bij de pedicure  
heel voordelig klaar. 
EEN BEWOONSTER VAN BETHANIË STELT ZICH VOOR

Mevrouw G. Ruisch-Baggel (1950) is een echte Edese. Sinds afgelopen juni woont ze op de zesde verdieping 
van Bethanië. In haar appartement vol met borduurspulletjes sprak ik haar over haar jeugd, haar werkzame 
leven, het verlies van gezinsleden en haar lichamelijke gezondheid. Aanvankelijk stond ze wat gereserveerd 
tegenover een interview - mét foto nog wel, want ‘Ik houd niet op papier’ - maar al gauw bleek dat ze toch 
heel wat had te vertellen. Daarbij werd me het volgende al snel duidelijk: mevrouw Ruisch draagt geen 
masker, heeft het hart op de tong en kan als het moet prima relativeren. We hadden kortom een leuk gesprek.

WE BEGINNEN BIJ UW JONGE JAREN.
Mijn wiegje stond onder de kerstboom want ik ben 
op Tweede Kerstdag geboren. We woonden aan de 
Kreelseweg. Naast vader en moeder was en is er nog 
een oudere broer. Ik heb wel een fijne jeugd gehad, ja. Ik 
speelde veel buiten, bij ons thuis was het altijd de zoete 
inval en ik heb ook erg veel spelletjes gespeeld met 
mijn oom Adje, die verstandelijk gehandicapt was. Mijn 
ouders hadden vaak mensen erbij in huis wonen, zoals 
bijvoorbeeld de vier mannen die destijds werkten aan de 
verbouwing van de Gasfabriek.

U BENT GETROUWD GEWEEST, HOE BEGON DAT?
In 1956 gingen we aan de Telefoonweg wonen, waar 
tegenover ons huis een speelgoedwinkel was gevestigd. 
Vanwege die zoete inval bij ons kwam het personeel, 
waaronder later mijn man, vaak bij ons koffiedrinken. 
Hij zag mij al gauw zitten, maar ik hem nog niet! Het 
was pas liefde op het vijfde gezicht. In 1973 zijn we 
getrouwd; helaas niet in de kerk, want dat wilde hij niet. 
We kregen toen een splinternieuwe flat zes hoog aan de 
Koningsstraat. Daar zijn onze twee dochters geboren.

BLEEF UW MAN SPEELGOEDVERKOPER?
Nee, na een tijdje ging hij als reparateur werken bij 
de Berko, vroeger een grootwinkelbedrijf hier in Ede. 
Toen dat in 1978 afbrandde werd hij administrateur en 
chauffeur ziekenfondstaxi, zoals dat toen nog heette, bij 
garagebedrijf Van de Kolk. Ik zelf heb ook gewerkt, ja. 
Toen de kinderen wat groter waren ben ik op een busje 
van Noot gaan rijden: de rolstoeltaxi. Dat werk heb ik 
achttien jaar lang met heel veel plezier gedaan. Toen 
werd het tijd voor iets anders, mede omdat mijn man was 
overleden. Ik ben toen een winkeltje begonnen.

WAT VOOR WINKELTJE WAS DAT?
(wijst om zich heen naar de grote hoeveelheid 
borduurmaterialen) Wat denkt u zelf? Het werd een 
hobbywinkeltje, dat was er toen in Ede nog niet. De zaak 
liep prima, maar toen kreeg mijn moeder in toenemende 
mate dementie. Dat loste ik eerst gewoon op door haar 
gezellig aan een tafel in de winkel te laten meehelpen. 
Maar al gauw begon ze klanten te becommentariëren en 
dat kon natuurlijk niet. Toen heb ik een besluit genomen: 
de winkel dicht en voor moeder zorgen. Dat trok ik 
echter geen 24 uur per dag. Ze heeft tot haar dood nog 
zes jaar in de Breukelderhof gewoond. Daar heb ik de 
laatste jaren dagelijks meegeholpen om haar naar bed te 
brengen, want dat liet ze niet zo gemakkelijk gebeuren 
om het maar voorzichtig te zeggen.

DAT WAS WEL EEN OFFER VOOR U.
(kijkt verbaasd) Zoiets doe je gewoon, je hebt maar 
één moeder. Maar het ging in die tijd met mijzelf ook 
niet geweldig. Ik kreeg een beroerte, raakte daarbij 
linkszijdig verlamd, daarna moest het linkerbeen worden 
geamputeerd en belandde ik voorgoed in een rolstoel. 

U WERD KORTOM ZELF OOK PATIËNT.
Terwijl mijn moeder al in de Breukelderhof woonde, 
kwam ik in de Halderhof terecht. Na een paar jaar 
daar verhuisde ik naar het oude Bethanië. Vanwege 
de nieuwbouw toen moest ik tijdelijk naar de Oldenhof 
en daarna weer naar de Platteelhof en vervolgens 
ben ik sinds juni dit jaar dus hier komen wonen. O ja, 
tussendoor ben ik ook een half jaar in Oranje Nassauoord 
(ONO) geweest. 

(door: Silvester van der Pol)
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WONEN UW DOCHTERS IN DE BUURT?
Ik heb helemaal geen contact meer met mijn dochters. 
Dat is geen leuk verhaal dat ik nu maar even voor mij 
houd. Maar daardoor zie ik mijn kleinkinderen ook nooit 
meer. Gelukkig heb ik wel een steeds betere band met 
mijn broer. En daarnaast heb ik nog wel meer aanloop.

OOK HIER VANUIT BETHANIË?
Nou, wat ik niet had verwacht, is dat ik hier zoveel oude 
bekenden van vroeger zou tegenkomen. Wel meer dan 
een hand vol. Mijn vroegere naaste buurmeisje woont 
hier bijvoorbeeld ook. Dat geeft wel aanspraak. Ik ga nog 
wel eens naar de markt om de smaak van vroeger in te 
slaan. Voor de een koop ik dan wel eens zure zult en voor 

de ander bak ik balkenbrij. Je kunt iemand al snel blij 
maken met iets lekkers. Ik hoor nog wel eens geklaag en 
gemopper. Daar kan ik slecht tegen. En je bereikt er niks 
mee. Toen ik in ONO was, kwam dominee Van Steeg eens 
langs en zei: ‘Je humor heb je gelukkig nog!’ 

EN U KUNT GELOOF IK OOK WEL GOED RELATIVEREN.
Ik zeg soms wel eens: ‘Ik ben bij de pedicure heel 
voordelig klaar.’ En toen ik ooit in de rij voor de kassa 
stond te wachten achter een paar ongeduldige mensen: 
‘Neem dan óók je eigen stoel mee!’ Dan kijken ze wel 
even raar. Maar jongens toch, die geraniums thuis 
wachten heus wel even hoor…

“Die geraniums wachten wel even.”
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Stichting Ontmoeting is een relatief jonge stichting 
(dertig jaar) en een identiteitsgebonden organisatie die 
zich niet richt op een identiteitsgebonden doelgroep. In 
1988 richten enkele predikanten Ontmoeting op, een 
stichting die zich richt op hulp aan de meest kwetsbare 
mensen in de samenleving.  In 1991 begint men met het 
uitvoerend werk. Door de jaren heen breidt dat werk zich 
uit tot in verschillende delen in Nederland: Rotterdam, 
Epe, Harderwijk, Apeldoorn, Deventer, Flakkee, Haarlem, 
Woerden, Heerhugowaard.
Vanuit het diepe besef dat Christus ons leert om God lief 
te hebben boven alles en onze naaste als onszelf, bieden 
medewerkers (ruim tweehonderd professionals en circa 
duizend vrijwilligers) een helpende hand aan mensen die 
in het leven zijn verdwaald. Door diverse omstandigheden 
zijn de problemen toegenomen en is er veelal sprake 
van een diversiteit aan problemen, zoals drugsgebruik, 
gokverslaving, schuldenproblematiek, prostitutie, 
dakloos, enzovoort.

DECEMBER
Het diepste probleem waarmee mensen worstelen 
is dat er niemand is waarmee ze zich verbonden 
weten. Deze ‘onverbondenheid’ gaat veel dieper dan 
eenzaamheid. Veel mensen voelen zich eenzaam en 
in de decembermaand denken velen aan de eenzame 
medeburger. Voor de doelgroep van Ontmoeting is de 
decembermaand de moeilijkste maand van het jaar. Dan 
is de rest van de wereld vol van sfeer en gezelligheid. 
Laat ik u meenemen in de leefwereld van Harry (een 
cliënt van Ontmoeting die ik een andere naam heb 
gegeven). Harry is gehuwd en heeft drie kinderen. 
Maar deze zin moet helaas in de verleden tijd worden 
geschreven: zowel zijn vrouw als alle kinderen zijn 
namelijk omgekomen in een ongeluk. Harry kon de schok 
niet aan en heeft zijn emoties proberen weg te drinken. 
De alcohol kwam niet alleen, maar had een toename 
van schulden als bijwerking. Harry verdronk bijna in een 
vijver van neerslachtigheid en hulpeloosheid. Door het 
alcoholgebruik werden een voor een alle contacten met 
zijn familie verbroken. Harry telt inmiddels niet meer mee.

Toen hij bij Ontmoeting aanklopte was uithuisplaatsing 
nog net te voorkomen, maar vreesden we ervoor dat 
Harry het niet zou trekken. Door orde op zaken te stellen 
en wat meer structuur in zijn leven aan te brengen, 
ziet hij weer lichtpuntjes. Maar dan begint de maand 
december…
Sinterklaasfeest. Gezellig winkelende mensen. Harry 

denkt terug aan zijn eigen gezin. Jaren terug liepen zij 
ook gezellig samen te winkelen in de stad. Wanneer 
hij langs de huizen loopt, gaat de gezelligheid van vele 
anderen hem niet ongemerkt voorbij.
Na 5 december verandert de omgeving en wordt alles 
klaargemaakt voor de kerstdagen. Gezelligheid staat 
centraal. Dagelijks ervaart Harry pijn omdat hij wordt 
herinnerd aan zijn verleden. ’s Avonds zit hij alleen op 
zijn kamer. Buiten is het donker en koud. Des te sterker 
komt de alom overheersende opgetuigde kerstsfeer van 
lampjes en lichtjes en bomen en ballen bij Harry binnen. 
Een bonte mix aan emoties komen bij hem boven en de 
drang om de fles erbij te pakken is levensgroot. Wel of 
niet doen? Even alle pijn weer vergeten…

Het hoogtepunt (of moet ik spreken over dieptepunt?) 
komt op het moment wanneer op de kerstdagen zelf alle 
nadruk valt op het gezellige familieleven. De verlatenheid 
krast Harry door zijn ziel, wanneer hij juist nu voelt 
waarom de familie hem niet meer wil. Was hij maar 
nooit gaan drinken. Dan was hij ook niet in de schulden 
terechtgekomen. Hoe groot zijn schuldenberg is, weet 
niemand. Hij schaamt zich er diep voor. Het schuldgevoel 
neemt toe en de avonden worden steeds donkerder in zijn 
leven. Kerst herinnert hem aan de familiesfeer, de fouten 
die hij heeft gemaakt en waarom hij niet meer meetelt.
Wanneer die vreselijke dagen voorbij zijn, doemt de 
volgende hobbel op: oud en nieuw. Oudejaarsdag… een 
dag om terug te denken aan wat het afgelopen jaar is 
gepasseerd. Nieuwjaarsdag… een familiedag waarop 
iedereen elkaar ‘Gelukkig Nieuwjaar’ toewenst. Eén en 
al verbondenheid. Maar Harry is met niets of niemand 
verbonden… behalve met een instelling. En gebonden 
aan zijn schuldeisers.

CHRISTELIJKE OPDRACHT
Jezus kwam in deze wereld om het verlorene te zoeken. 
Christenen hebben de opdracht om, in Zijn navolging, 
Zijn voetstappen te drukken… het verlorene zoeken. Als 
Ontmoeting zijn we dankbaar dat we dit werk mogen 
doen en er juist in de maand december mogen zijn 
voor personen als Harry. We weten ons gedragen door 
financiële middelen die worden gegeven door christenen. 
Maar, belangrijker nog, we weten ons ook gedragen door 
het gebed van veel christenen in de samenleving. 
Mag ik u vragen om in de maand december aan mensen 
als Harry te denken? Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

Ed van Hell

S T I C H T I N G  O N T M O E T I N G
CHRISTELIJKE ZORG AAN NIET-CHRISTENEN



Verscholen in het landelijke gebied bij het dorpje Ederveen staat het pand waar tien ouderen met een 
vorm van dementie dagbesteding genieten. Zij worden daar door een vrijwilliger/chauffeur met de 
bus van Bethanië heengereden en zijn telkens welkom tussen 10.30 en 16.30 uur. De Gaarde is een 

van de drie dagbestedingsmogelijkheden die Stichting Bethanië aanbiedt.

Omdat de bezoekersruimte niet 
langs een doorgaande weg ligt, 
maar op een boerenerf zo’n honderd 
meter daarvandaan, kan er aan de 
deelnemers grote vrijheid worden 
geboden. Gesloten deuren zijn in 
De Gaarde niet nodig. Een ander 
voordeel is de volkomen afwezigheid 
van prikkels van buiten.
 
Nog belangrijker dan rust is het 
onderlinge groepsgevoel dat de 
ouderen ervaren. “Het voelt hier 
als familie,” vertelde een dame, 
wier man is overleden onlangs nog. 
Eigenlijk zijn deze twee zaken nog 
belangrijker dan de aangeboden 
activiteiten. Want met name 
de structuur die de bezoekers 
ontvangen, geeft hen de nodige 
houvast in de herfst van hun leven. 
Elke maandag, woensdag 
en donderdag staan er twee 

professionele krachten op de groep: 
een medewerker dagbesteding en 
een ondersteunende zorg-assistent. 
Medewerkster dagbesteding Ilse 
van Ginkel (hier op foto met rechts 
zorg-assistente Evelien van den 
Berg en links kookvrijwilligster Lena) 
merkt, nu ze een jaar verder zijn, er 
nóg beter kan worden ingespeeld op 
de individuele wensen en behoeften 
van de deelnemers. Die zijn erg 
gebaat bij regelmaat, vastigheid en 
bekende patronen. In die bedding 
worden de verschillende activiteiten 
aangeboden. Naast de gezamenlijke 
maaltijd zijn dat beweging (binnen en 
buiten), creativiteit, geheugentraining 
en diverse spellen.

De kookvrijwilligsters Lena en Alie, 
die beurtelings elke morgen aanwezig 
zijn, worden door Ilse kanjers 
genoemd. Daarnaast meldt ze dat De 

Gaarde best nog wel wat vrijwilligers 
kan gebruiken. Met name voor korte, 
individuele activiteiten die ’s middags 
plaatsvinden, zoals dammen, biljarten 
en vooral wandelen. 

Misschien is dit iets voor u? Neem 
dan eens vrijblijvend contact op met 
Bethanië’s coördinator vrijwilligers 
Tamara van de Velde, via 0318-
698888.

Dagbesteding De Gaarde
bestaat 1 jaar
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Mijn naam is Nel Kennis (Vonk). Ik 
ben getrouwd en heb twee zonen. 
We wonen in Wekerom. In mijn vrije 
tijd speel ik graag volleybal en ik houd 
van wandelen. Sinds 1 oktober werk 
ik in Wicherumloo als huishoudelijk 
medewerkster, daarnaast heb ik nog 
een baan als begeleidster op een 
woongroep van De Hartenberg in Ede. 

Ik vind het fijn om in Wicherumloo te mogen werken en hoop 
samen met jullie een goede tijd te hebben.

Mijn naam is Marga van de Zand-
schulp-Kappinga, bijna 56 jaar gele-
den geboren in de stad Groningen. Ik 
woon sinds mijn huwelijk, nu ruim 26 
jaar geleden, in De Kraats, het mooie 
buitengebied van Bennekom. Daar 
wandel en fiets ik graag. Wij hebben 
een dochter en twee zoons. Ook twee 
Roemeense jongens (woonachtig in 

Roemenië, één daarvan met zijn vrouw) horen bij ons gezin. 
Nadat ik getrouwd was ben ik ook gestopt met mijn werk in 
de zorg. Vervolgens heb ik vele jaren voor ouders en onze 
kinderen mogen zorgen. Nu er meer ruimte is gekomen 
om elders weer aan de slag te gaan, heb ik gekeken of er 
plek was in Bethanië. Ik ben dan ook dankbaar dat ik per 1 
oktober als medewerker huishouding ben aangenomen.

Mijn naam is Elise den Boer. Ik ben 
opgegroeid in Nijkerk en ik heb 
Sociaal Pedagogische Hulpverle-
ning gestudeerd aan de Christelijke 
Hogeschool in Ede. Sinds drie jaar 
woon ik samen met mijn man Bas en 
onze drie kinderen, Maaike, Jesse 
en Micha, in Ede. Hiervoor heb ik 
o.a. in een verpleeghuis gewerkt als 

activiteitenbegeleidster en in inloopcentrum Meet-Inn. Ik ga 
werken als medewerker welzijn. Ik wil dan ook graag dat het 
(buurt)bewoners van Bethanië wél gaat. Een mooi activitei-
tenaanbod kan daarbij veel goed doen. Ik vind het leuk om 
op onderzoek uit te gaan, aan welke activiteiten bestaat er 
behoefte, en hoe kunnen we daarin gaan voorzien? We ko-
men elkaar binnenkort vast eens tegen en dan hoor ik graag 
al uw goede ideeën.

Mijn naam is Marina Willigen-
burg, ik kom uit Harskamp. 
Voor mijn studie tot verzorgende 
IG, heb ik stage gelopen bij 
Bethanië. Eerst heb ik twintig 
weken stage gelopen op De 
Bosrand en daarna vijf weken 
op De Herberg. Sinds mei 2018 
ben ik in dienst bij Bethanië 

als Verzorgende IG op De Bosrand. Ik hoop u eens te 
ontmoeten en we hopen op een mooie tijd.

Mijn naam is Lotte Vernhout, ik 
ben negentien jaar en tweede-
jaars verpleegkundestudent aan 
de Christelijke Hogeschool Ede. 
Nadat ik van april tot en met 
juni met veel plezier stage heb 
mogen lopen in de thuiszorg, 
ben ik sinds oktober officieel 
werkzaam als oproepkracht 

daar. Ik zie uit naar een leuke werkperiode in Bethanië!

Ik ben Bea van de Lagemaat. 
Samen met mijn man Jan-Wil-
lem en onze kinderen woon 
ik op een boerderij in Ede. 
Naast het werk op de boerderij 
wilde ik graag rechtstreeks iets 
betekenen voor andere mensen. 
Sinds eind oktober ben ik 
begonnen als medewerker 

huishouding. Ik zie ernaar uit om u te ontmoeten.

Mijn naam is Marlies Peters. 
Ik hoop per 1 januari 2019 te 
starten als Coördinator op Klein-
schalig Wonen. Ik ben getrouwd  
met  Michel (verpleegkundige 
op de Bosrand), wij hebben 
drie dochters en wonen in 
Bennekom. Na een eerdere 
loopbaan in de verpleegzorg, 

onder andere als coach, werkte ik de laatste twee jaar 
als verzorgende in Wicherumloo. Maar het coachen 
en aansturen heeft nog altijd mijn hart, en daarom zie 
ik deze functie weer als een leuke, nieuwe uitdaging. 
Voor hobby’s  blijft er niet zo veel tijd over, maar ik 
vind het heerlijk om een lange boswandeling of een 
fietstocht te maken. Samen met mijn gezin in de natuur 
te zijn. Ik hoop op een fijne tijd in Bethanië.

 
NIEUWE MEDEWERKERS



Op de koffie bij 
zorgcoördinator Lutje Klok

(door: Silvester van der Pol)

Lutje Klok (in 1979 geboren als Van Ginkel) is van kinds af opgegroeid op de voormalige boerderij aan de 
Wekeromseweg 59 (nog net) in Ede. Hoewel met één u gespeld moet haar naam uitgesproken worden als 
Luutje, wat overigens Gronings is voor kleintje. Vanaf 1 mei 2018 is ze coördinator zorg voor Wicherumloo. In 
haar kantoortje in dat gebouw spreek ik haar over haar nieuwe werk, over haarzelf, over haar ideeën rondom 
de zorg en over Wicherumloo zelf. Al snel wordt me duidelijk dat, haar naam ten spijt, Lutje niet voor een 
kleintje is vervaard. Want naast haar drukke baan in Wekerom heeft ze, thuis in Lunteren, met echtgenoot 
Jos nog vier kinderen in de leeftijd van vijf tot en met zestien jaar.

WAT HEB JE HIERVÓÓR GEDAAN?
Ik heb totaal zestien jaar gewerkt voor RST Zorgverleners. De eerste zes jaar als leidinggevende verpleging en 
verzorging en in de laatste tien jaar heb ik de kraamzorg aangestuurd. In mijn jonge jaren heb ik de opleiding voor 
verpleegkundige gedaan in het Arnhemse Rijnstate-ziekenhuis. 

NU BEN JE WEER LEIDINGGEVENDE. WAT IS HET VERSCHIL?
In mijn vorige functies had ik veel meer contacten met externen. En dít werk speelt zich toch heel vaak af binnen de 
vier muren van Wicherumloo. Hoewel ik een brede taak heb hoor. Omdat wonen en zorgen hier zijn gescheiden ben 
ik er vooral voor de zorg. Maar zonder contacten met het bestuur lukt dat natuurlijk niet. Maar de nadruk ligt op de 
aansturing van de teams. Dat is mijn belangrijkste taak. In feite valt het hele reilen en zeilen in Wicherumloo onder mijn 
verantwoordelijkheid. Daarnaast ben ik de verbindende factor met Bethanië in Ede.  

LUKT DAT LAATSTE EEN BEETJE?
Ja. Ik merk trouwens wel dat het echt nodig is om die verbinding te leggen. Onder de collega’s hier kan gemakkelijk de 
indruk ontstaan dat Wicherumloo het ondergeschoven kindje is van Bethanië. Daartoe geeft het managementteam in 
Ede overigens absoluut geen aanleiding. Maar het is goed dat ik ‘Ede’ soms even promoot hier, bijvoorbeeld als er een 
kwartaalbijeenkomst is: het geplande moment om even met elkaar bij te praten. Dan is het goed dat daar ook collega’s 
vanuit Wekerom bij zitten. 

HOE BEVALT JE WERK TROUWENS TOT NU TOE?
Nou, het is echt een pittige baan. Daarmee bedoel ik dat het veel werk is. Ik zou gemakkelijk wekelijks veertig uur 
kunnen maken, terwijl ik een contract heb van 20 tot 24 uur. Nu vind ik wat druk op de ketel juist fijn, dus dat scheelt. 
Daarnaast werk ik ook niet omdat het moet, want ik vind mijn werk mijn hobby. Ik zou dit werk best 40 uur per week 
willen doen, maar dan zou ik niet veel meer overhouden voor mijn kinderen, en (glimlacht) die vind ik toch ook erg 
belangrijk!

WAT VIND JE LEUK AAN JE WERK?
Ik ben iemand die graag regelt. Verder houd ik ook van veranderingen. Ontwikkelingen in de zorg gaan best snel. Dan 
moet je kijken: wat betekent dit voor ons? Doen we hieraan mee en zo ja, hoe? Vernieuwingen implementeren hoort 
daar dus ook bij. 

BEN JE NU OOK BEZIG MET IETS NIEUWS?
Momenteel ben ik bezig met het maken van vaste roosters voor de collega’s. Dat is best lastig, want iedereen heeft 
eigen wensen op dit punt. Maar wat ik wel geloof is dat dit bij alle thuisfronten de nodige rust zal gaan creëren. Verder 
ben ik aan het nadenken over de daginvulling op Willinkhuizen. Ik denk dat we meer zouden kunnen betekenen qua 
activiteiten. Niet-geplande activiteiten schieten er al snel bij in als het druk is. En het is altijd druk. Daarom wil ik een 
werkgroep opstarten die daarover gaat nadenken.



BEN JE TEVREDEN MET HOE HET NU REILT EN ZEILT?
Dat is een lastige vraag. Enerzijds wil ik ja zeggen, want er gaat enorm veel goed. Er werkt hier een grote groep 
meiden die vanaf dag 1, nu drie jaar geleden, alles eigenhandig heeft opgebouwd. En ik zie dat het hier echt drijft op 
het er voor elkaar zijn. Het wij-gevoel is groot: we doen het met z’n allen en dat merk je. Ik ben er trots op dat we de 
afgelopen zomer geen enkele uitzendkracht hebben hoeven inhuren. En ik ervaar dat iedereen kwalitatief goede zorg 
wil bieden, we zijn niet tevreden met een zesje.

EN ANDERZIJDS…?
… zou ik als coördinator weinig waard zijn als ik tevreden zou gaan achteroverleunen. Op punten denk ik echt dat we 
nog beter kunnen. Om daarin een bijdrage te leveren, zonder mensen over de kop te jagen, is wat ik als uitdaging zie. 
Maar de waardering voor alle mensen hier en de we-doen-het-samen-praktijk staat absoluut op de eerste plaats. 

ZIJN ER OOK DINGEN DIE TEGENVALLEN?
Ik vind het oprecht jammer dat ik nog geen tijd heb kunnen vinden om een paar uur per week mee te draaien op de 
werkvloer. Dat was namelijk wel de afspraak, maar de drukte is dusdanig dat dit nog niet is gelukt. Op deze wijze 
voeling houden met de collega’s is iets wat de organisatie ook wil. En terecht. Ik heb dit verzuim wel een beetje kunnen 
goedmaken door af en toe even binnen te lopen op de afdelingen en even aan te schuiven bij de koffie. Dat helpt wel. 
En verder laat ik, als het maar even kan, de deur van mijn kantoortje bewust openstaan. Als signaal voor de collega’s: 
als er wat is, hoor ik het graag.

HEB JE ZELF NOG IETS WAT JE KWIJT WIL? 
Ja, het schiet me opeens te binnen dat ik lang geleden nog in Bethanië heb gewerkt. Nadat ik mijn mavo-examen had 
gedaan ging ik er vakantiewerk doen. Ik heb toen in de huishouding gewerkt; en het jaar daarop, toen ik de opleiding 
deed, heb ik in de zorg meegedraaid. Die eerste bewoners die ik toen heb geholpen zal ik nooit meer vergeten.

“Ik laat de deur van mijn kantoortje 
bewust openstaan.”
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Annet Westerink (rechts op foto) en Sanne Veldhuizen (links) zijn de eerste twee nieuwe 
collega’s in Bethanië die zijn begonnen met het (deels opnieuw) opzetten van een afdeling 
die haar wortels heeft in wat voorheen Uit- en Thuisbureau heette. Die naam is sinds kort 
vervangen door een nieuwe en betere naam: Welzijn en Activiteiten. Stichting Bethanië wil met 
deze doorstart meer aandacht geven aan de veranderende zorgvraag. Naast de nodige zorg 
voor het lichamelijk welbevinden hebben veel bewoners ook behoefte aan zingeving. Een mens 
is immers meer dan zijn lichaam. Helaas werden nog niet zo lang geleden de beschikbare 
zorggelden bijna louter voor zorg somatiek gereserveerd. Gelukkig is daar nu vanuit overheids-
wege verandering in gekomen en zijn er daardoor meer middelen om het welzijn te bevorderen.  

Als ik Annet vraag om het begrip welzijn te definiëren, moet ze even nadenken. Van een strakke definitie 
komt het niet, maar Annet weet wel te omschrijven waarover het gaat. Er is een omslag gaande in het 
denken over ouderenzorg. Veel meer dan vroeger staat de persoon en de persoongerichte zorg centraal. 
Tegelijkertijd groeit het besef dat er meer nodig is dan louter lichamelijke zorg, hoe belangrijk die natuurlijk 
ook blijft. Maar iemand kan zich lichamelijk relatief gezond voelen, en toch erg ongelukkig zijn. Dat heeft 
veelal te maken met zingeving. Het komt nogal eens voor dat ouderen zich overbodig voelen. Dat gevoel 
wordt niet zelden aangewakkerd door eenzaamheid. Beide zaken samen kunnen een negatieve spiraal 
worden die nog nooit iemand goed heeft gedaan. 

Een mens is meer 
dan zijn lichaam
Over de vernieuwde loot aan Bethanië’s stam: Welzijn en Activiteiten  

(door: Silvester van der Pol)



Annet signaleert dat activiteiten zoals die al heel 
lang in zorgcentra bestaan weliswaar nog steeds 
bestaansrecht hebben, maar dat het daar niet 
langer bij kan blijven. Naast reeds bestaande 
groeps activiteiten, is er nu aandacht ontstaan voor 
individuele wensen en behoeften, waaraan soms 
alleen op kleine(re) schaal kan worden voldaan. Ook 
de reeds bestaande groepsactiviteiten zullen telkens 
opnieuw moeten voortkomen vanuit de vraag van 
bewoners, en niet louter vanuit Bethanië worden 
bedacht. Om een concreet voorbeeld te noemen: als 
er een bingomiddag wordt georganiseerd, is dat niet 
langer omdat een medewerker van Bethanië dat zo 
heeft bedacht en bepaald, maar omdat bewoners 
zelf aangeven dit fijn te vinden. Er zullen daarom 
weinig activiteiten sneuvelen, maar wel meer op 
maat gesneden activiteiten bij komen. Annet geeft 
als voorbeeld dat een cliënt met Parkinson misschien 
heel graag zou willen meedoen met een breigroepje, 
maar dat gewoonweg niet meer kan. Dan is het zaak 
om samen te gaan nadenken over een alternatief.

Sanne 
wijst in dit 
verband naar 
de houten 
wensboom 
(zie foto) die 
tegen de 
glazen pui van 
’t Winkeltje 
op de tweede 
verdieping 
staat. Alle 
bewoners 
hebben van 
Sanne per 
post een 

kaartje gekregen waarop ze hun wensen hebben 
kunnen schrijven. Dat kaartje kon vervolgens 
als blaadje aan de boom worden gehangen. 
Een laagdrempelige en geslaagde manier om 
te inventariseren wat er leeft onder Bethanië’s 
bevolking. Ondertussen hangen er al heel diverse 
wensen in, variërend van koffiedrinken in Ede-
centrum tot het uitnodigen van de brandweer voor 
een demonstratie.

Maar daar blijft het niet bij. Annet is inmiddels 
begonnen om bewoners te bezoeken voor een 
kennismakingsgesprek. Eén van haar toekomstige 
collega’s zal haar daarbij gaan assisteren. Centrale 

vragen bij die bezoekjes zijn: ‘Hoe ziet uw dag eruit?’ 
‘Bent u tevreden met die invulling?’ En: ‘Wat zou u 
nog graag willen?’ Gevraagd naar haar ervaringen 
tot nu toe zegt Annet te merken dat er nog wel 
wat onwennigheid is onder bewoners en ook veel 
bescheidenheid. Over het algemeen vinden bewoners 
het al erg fijn om weer eens naar buiten te kunnen 
en ook is muziek, en met name zang, favoriet. 

We praten verder en komen tot de conclusie dat 
welzijn veel meer is dan het ondernemen van acti-
viteiten. Een mens is immers meer dan wat hij of zij 
aan activiteiten onderneemt. De vraag ‘Kan ik nog 
van betekenis zijn?’ is hierin essentieel.. 

Om dat te doorbreken is een omslag nodig. De 
in wezen egocentrische vraag ‘Wat doe ik er nog 
toe?’ mag worden omgebogen in ‘Hoe kan ik nog 
van betekenis zijn?’, een vraag die gericht is op de 
ander, en/of de Ander, met een hoofdletter dus. Die 
veranderde denkrichting heeft alles te maken met 
het (opnieuw) zichtbaar maken van een christelijke 
visie op de mens als schepsel én beelddrager van 
God. Annet ervaart dat door haar gesprekken met 
bewoners soms de ogen open gaan voor wat ze 
nog kunnen doen. Ook al lijkt dat slechts klein en 
eenvoudig, toch kunnen kleine zaken grote gevolgen 
hebben. Een compliment uitdelen, uitnodigend zijn, 
vragen en omzien naar elkaar, een luisterend oor 
hebben, met of voor iemand bidden; dat zijn ‘kleine 
zaken’, maar van groot belang en ze doen iedereen 
goed. 

Zo kan een bewoner uit een ‘hier ontvang je alleen 
maar’-denkpatroon worden gehaald. Het is vaak al 
een hele eyeopener als iemand merkt ook iets te 
kunnen bieden. Daarnaast beseffen Annet en Sanne 
dat er in Bethanië een schat aan levenservaring 
huist, waarbij de spannende vraag rijst: Wat zouden 
we daarmee allemaal nog kunnen doen?

Die vraag raakt aan mijn eigen laatste vraag 
aan beide dames: Wat hangt er in jullie eigen 
wensboompje? Annet zou wensen dat  de grenzen 
tussen binnen en buiten Bethanië meer gaan 
vervagen. Als er bijvoorbeeld een groep jongeren 
over de vloer is, wordt dat door bewoners enorm 
gewaardeerd. Sanne appelleert aan het levensgeluk 
van ouderen. Welzijn en Activiteiten zullen wat haar 
betreft meer kleur gaan geven aan het leven in 
Bethanië, ook als dat herfstkleuren zijn. Want die zijn 
juist de mooiste!
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Naast deze activiteiten worden ook andere 
activiteiten georganiseerd. Houdt u hiervoor de 

weekplanningen en de aankondigingen in de gaten. 

Bingo
Elke maand wordt er een gezellige bingo georganiseerd op woensdagmiddag 

van 14.30 - 16.00 uur in de ontmoetingsruimte.
Woensdag 12 december, woensdag 9 januari en woensdag 6 februari.

Luisteren naar een zangkoor
Maandagmiddag 17 december komt het koor ‘Looft den Heer’ een kerstuitvoering geven in de 

kapel. De middag begint om 14.30 uur.

Snackmiddag
Lekker een frietje eten in het restaurant, of een kroket? 
Dat kan één keer in de maand tijdens een snackmiddag:

Vrijdag 21 december, 18 januari en 22 februari. 
16.00 - 17.00 uur 

Modeverkoop
De volgende kledingverkopen staan weer gepland:

18 december van 14.00 uur tot 16.00 uur komt CééJéé modeverkoop
De modeverkoop vindt plaats in het restaurant en de ontmoetingsruimte.

Bijbelkring
Van 19.00 uur tot 20.00 uur in de ontmoetingsruimte naast de kapel.

Woensdag 5 december 
Woensdag 16 januari
Dinsdag 29 januari

Woensdag 13 februari
Woensdag 27 februari

Sinterklaas
Woensdagochtend 5 december om 10.00 uur vindt de Sinterklaasviering plaats in het restaurant.

Kerstviering
Woensdagavond 19 december zal er om 19.30 uur in de kapel een kerstviering gehouden 

worden.



Mevrouw J. Hasselaar-
Knopper
Appartement 509

WAAR EN WANNEER BENT U 
GEBOREN?
Ik ben geboren op 3 december 
1934 in De Bilt, vlakbij het 
weerstation van het KNMI.

WAT DEDEN UW OUDERS 
VOOR WERK?
Vader werkte als ambtenaar op 
de begraafplaats. Moeder was 
thuis bij de kinderen.

HOE GROOT WAS TOEN HET 
GEZIN?
Ons gezin bestond uit tien 
personen mijn ouders, vier 
broers en drie zussen.

HOE WAS UW KINDERTIJD? 
Ik heb een drukke en sobere 
kindertijd gehad.

KUNT U IETS VERTELLEN 
OVER UW WERKZAME 
LEVEN?
Ik heb gewerkt in een 
zuivelwinkel en deed daar 
ook het huishouden. Ik moest 
ook op de kinderen passen, 
en verder, af en toe als de 
knecht te druk was, met de 
transsportfiets de wijk in.

BEN U GETROUWD?
Ik ben op 22 augustus 1958 
getrouwd. Mijn man werkte op 
een boomkwekerij in de Hoekse 
Waard. Later is hij postbesteller 
geworden bij de PTT, er zijn 
twee kinderen geboren: een 
zoon en een dochter.

WAAR BENT U GRAAG MEE 
BEZIG?
Ik knutsel graag.

HOE TYPEERT U ZICHZELF?
Ik mag graag een beetje 
babbelen.

Mevrouw G.W. van Kessel - 
Hardeman
Appartement 603

WAAR EN WANNEER BENT U 
GEBOREN?
Ik ben geboren in Ederveen op 
22 augustus 1938.

WAT DEDEN UW OUDERS 
VOOR WERK?
Wij woonden op een 
boerderijtje, vaders inkomen 
kwam uit zijn werk als 
metselaar en kerkorganist. Hij 
gaf destijds ook orgelles en had 
een mandolineclub. (Er staat nog 
een prachtige mandoline bij haar op 
de kamer - BvdH*.) Moeder was 
een erg zorgzame vrouw.

HOE GROOT WAS TOEN HET 
GEZIN?
Ons gezin bestond uit negen 
personen: vader en moeder met 

twee jongens en vijf meisjes.

HOE WAS UW KINDERTIJD? 
Ik heb een moeilijke kindertijd 
gehad.

KUNT U IETS VERTELLEN 
OVER UW WERKZAME 
LEVEN?
Na de school ben ik gaan 
werken bij de Coöp in Ede. Ik 
heb ook in de gezinsverzorging 
gewerkt, hoofzakelijk bij 
ouderen en ik hielp de mensen 
in de buurt die hulp nodig 
hadden. Dit ben ik blijven doen 
totdat er kinderen kwamen en 
toen die naar school gingen heb 
ik de draad weer opgepakt.

BEN U GETROUWD?
In 1957 ben ik getrouwd. 
Mijn man was timmerman bij 
verschillende grote aannemers in 
Ede en als hobby hield hij bijen. 

Menigeen in Ede heeft wel zijn 
honing geproefd. Ik heb twee 
zoons, die mij goed helpen.

WAAR BENT U GRAAG MEE 
BEZIG?
Ik was destijds vrijwilliger in 
Bethanië op verschillende 
afdelingen: Amandelbloesem, 
activiteiten, ouderenkoor, en 
op verschillende kringen. Maar 
door mijn ziekte moest ik 
daarmee in 2010 stoppen.
Nu maak ik, ondanks mijn 
handicap, mooie kaarten en doe 
ik veel op mijn computer.

HOE TYPEERT U ZICHZELF?
Ik hou van een gezellig 
babbeltje.

WAAROM BETHANIË?
Ik vind het fijn dat ik in Bethanië 
woon, ik ben blij en tevreden 
met een goede verzorging. 
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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

170x125 Adv_Monuta Ede-Veenendaal.indd   1 07-11-17   15:55

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


