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Voorwoord
VAN DE BESTUURDER

Op weg naar Pasen worden ervaringen gedeeld over geloof, 
lijden, verdriet, de opstanding van Christus en het hoopvol 

uitzien naar Zijn terugkomst. 



Voorwoord
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Willy de Groot - van Saane

Op weg naar Pasen…. 

In de afgelopen jaren is de 
gewoonte ontstaan dat ik als 
hoofdredacteur het Voorwoord 
pas schrijf als alle kopij binnen is. 

Er zijn dan al heel wat mensen 
druk geweest met het tot stand 
brengen van dit kwartaalblad. 

Elke keer raakt het me 
dat bewoners, cliënten, 
medewerkers, vrijwilligers, familie 
en mantelzorgers zo open hun 
verhaal met ons willen delen. Dat 
zorgt er voor dat dit blad écht een 
blad van Bethanië is! 

In dit voorwoord dan ook mijn 
hartelijke dank voor úw bijdrage 
aan Wegwijs! Dank voor uw 
verhaal, uw en jouw ervaring. 

Op weg naar Pasen worden 
ervaringen gedeeld over geloof, 
lijden, verdriet, de opstanding van 
Christus en het hoopvol uitzien 
naar Zijn terugkomst. 

In het afgelopen jaar heeft 
Herbert Westerink (manager 
zorg) een aantal keer een 
column geschreven. Helaas 
heeft Herbert zijn functie in 
december om persoonlijke 
redenen neergelegd en er voor 
gekozen om onze organisatie te 
verlaten. We missen zijn inbreng 
en de collegialiteit die we in het 
afgelopen jaar hebben ervaren.

De column is deze keer 
geschreven door Ben van Gils; 
voor velen geen onbekende.

Als managementteam bezinnen 
we ons op de ontstane 
vacature; we zijn in gesprek 
met verschillende collega’s 
om de behoefte te peilen en 
verwachtingen te horen om 
zodoende een weloverwogen 
volgende stap te kunnen zetten. 

Evenals vorig jaar om deze 
tijd kan ik vertellen dat het 
zorgkantoor (Menzis) ons 
kwaliteitsplan 2020 heeft 
goedgekeurd. Dat geeft 
vertrouwen en inspiratie om onze 
plannen te realiseren. 

Om dat te doen hebben we 
voldoende personeel nodig; dat is 
ook voor Bethanië een behoorlijke 
uitdaging. In 2020 zullen we 
blijvend aandacht geven aan het 
werven van nieuwe medewerkers 
en vrijwilligers. Daar waar de 
zorgzwaarte gevoeld wordt (zowel 
fysiek als mentaal) is het zeer 
wenselijk dat de verschillende 
afdelingen dit met volledige teams 
kunnen organiseren! Helpt u 
en help jij ons mee om nieuwe 
collega’s enthousiast te maken 
voor het werken bij Bethanië in 
Ede en Wekerom? 

Van harte wens ik iedereen een 
gezegende voorbereidingstijd toe 
op weg naar Pasen.

Met alles wat ons bezighoudt 
mogen we knielen bij het kruis. 
Biddend om de nabijheid en vrede 
van onze God, Zijn genade en 
liefde. 
  
Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur



Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden, 
en niemand zal de blijdschap van u wegnemen.   

                                                                        (Johannes 16 vers 22)

Blijdschap na droefheid 



Blijdschap na droefheid 
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Jezus Christus gaat afscheid 
nemen van Zijn discipelen. Hij 
heeft hen al voorbereid op Zijn 
lijden en sterven. De discipelen 
hebben het er heel moeilijk mee 
dat Hij van hen heengaat. Hun 
hart is vervuld met droefheid. 
Zij begrijpen ook niet waarom 
hun Heere Jezus moet lijden en 
sterven. Ze zitten met vragen 
waar ze geen antwoord op 
hebben. De Heere Jezus heeft het 
er wel met hen over gehad dat 
het heel goed voor hen is dat Hij 
deze weg gaat. Hij gaat heen om 
een plaats voor hen te bereiden 
in het Vaderhuis. Maar moet dat 
nu langs een lijdensweg, waarbij 
Hij eerst overgeleverd wordt in 
de handen van de overpriesters 
en Schriftgeleerden, die Hem ter 
dood zullen veroordelen? Dat dit 
met hun Heere zal gaan gebeuren, 
is voor hen onbegrijpelijk. In hun 
droefheid zitten ze met grote 
vragen aangaande Zijn weg. 

Wij kunnen in onze droefheid ook 
zelf met vragen zitten, wanneer 
geliefden van ons worden 
weggenomen door ziekte of een 
ernstig ongeluk. Er is droefheid 
vanwege de liefdeband die er is. 

De discipelen houden heel veel 
van hun Heere. Zij kunnen Hem 
eigenlijk niet missen. En nu zij van 
Hem horen dat Hij overgeleverd en 
gedood zal worden, is er bij hen 
groot verdriet.   

Maar de Heere Jezus troost hen 
met de woorden: U hebt nu wel 
droefheid, maar Ik zal u weerzien, 
en uw hart zal zich verblijden. 
De droefheid zal er nu voor hen 
zijn, maar de droefheid zal in 
blijdschap veranderd worden. 
Als Jezus Christus uit de dood is 
opgestaan, zal Hij hen weerzien. 
Na Pasen zal Hij zal aan Zijn 
discipelen verschijnen. Dat 
weerzien zal hun hart verblijden. 
Jezus Christus is weer bij hen en 
ze zullen dan begrijpen dat Hij 
door Zijn kruisdood en opstanding 
hen voor eeuwig gered heeft. Hij 
heeft hun zonden door Zijn lijden 
en sterven verzoend en aan hen 
het eeuwige leven geschonken. 
Zij hebben de vrede en rust in hun 
hart verkregen. Zij zijn getroost in 
leven en sterven. Hun hart zal zich 
verblijden over de Zoon van God 
en Zijn verlossingswerk. 

Al zal Jezus Christus veertig 
dagen na Zijn opstanding vanaf 
de Olijfberg ten hemel varen, 
dan is er bij hen geen droefheid, 
maar grote blijdschap. Zij 
keerden terug naar Jeruzalem 

met grote blijdschap (Lukas 24 
vers 52). Zij wachten daar op de 
uitstorting van de Heilige Geest. 
Dat gebeurt op de Pinksterdag. 
De Heilige Geest komt wonen in 
hun hart en verbindt hen in een 
onverbrekelijke band met Jezus 
Christus in de hemel. Hij zal dan 
altijd bij hen zijn door de Heilige 
Geest. Vervuld met de Heilige 
Geest zullen ze van de Zoon van 
God getuigen. En ondanks alle 
verdrukkingen die ze meemaken, 
zal de blijdschap blijven. 
Niemand zal de blijdschap van u 
wegnemen, zegt Jezus tegen hen. 
De blijdschap zal blijven. 
Wat een geweldig rijke troost dat 
niemand deze blijdschap uit het 
hart kan wegnemen als wij van 
harte in Jezus Christus geloven. 
Betekent dit dan dat wij nooit 
meer enige droefheid zullen 
kennen? Jawel, er zijn genoeg 
dingen in ons leven waarover 
we bedroefd kunnen zijn. Maar 
in al deze droefheid is er toch 
de blijdschap in de Heere. 
En eenmaal zal er bij Jezus’ 
wederkomst geen droefheid meer 
zijn bij al Gods kinderen. Zij zullen 
in grote blijdschap hun Koning en 
Zaligmaker Jezus Christus zien in 
Zijn heerlijkheid. Hun blijdschap 
zal ten toppunt stijgen. Alle 
droefheid is voorgoed verdwenen 
en eeuwige vreugde zal er zijn. 

        D.C. Floor

Wat een geweldig 
rijke troost dat 
niemand deze 
blijdschap kan 

wegnemen



Geïnspireerd door wat er gebeurde met Pasen

Pasen is de belangrijkste feestdag voor ons christenen. We vieren dat Jezus is opgestaan uit de 
dood, nadat Hij gestorven en begraven is. De redactie van Wegwijs vroeg een aantal mensen dat 
betrokken is bij Bethanië en Wicherumloo iets te vertellen over wat Pasen voor hen persoonlijk 
betekent. Het werden uiteenlopende verhalen, maar met telkens één constante factor: getuigenissen 
vanuit het hart, geworteld in een vast geloof in de opstanding van onze Heere Jezus Christus.

Het leven afgelegd
Laat Mijn waarheid in jou groeien
en ontkiemen als het zaad.
Laat jouw hart maar openbloeien
zie op Mij die voor jou staat.

Zie, Ik toon aan jou Mijn handen;
zie, Ik leef, Ik ken jouw nood.
Laat Mijn liefde maar ontbranden;
zie op Mij, Ik ben niet dood.

Zie, Ik leef, Ik ben verrezen,
kwam voor jou vanuit dat graf.
Voor bedroefden in het leven
legde Ik Mijn leven af.

Ik wil altijd bij jou blijven.
Ik wil meegaan in jouw strijd.
Komen twijfels bovendrijven,
weet: je raakt Mij niet meer kwijt.

Ook al denk je: ik zal zinken
in de woeste levenszee.
Kind, Ik laat je niet verdrinken,
aan jouw hand ga Ik steeds mee.

Laat Mijn liefde in jou wonen;
laat het worden tot een vuur.
Blijf het aan die ander tonen
zie op Mij tot ‘t laatste uur.

Alie Holman

Teksten: Silvester van der Pol
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Geïnspireerd door wat er gebeurde met Pasen De heer Anton Patty (bijna 84) is in 
de lente van 1936 geboren op het 
Indonesische (Molukse) eiland Saparua, 
dat zoals hij zelf zegt ‘net zo groot als 
Lunteren’ is. Meneer Patty heeft een 
bijzonder leven geleid. Hij is als kind 
afgestaan aan en opgevoed door zijn 
oom en tante, omdat die zelf kinderloos 
bleven. Als jongeman moest hij werken op 
het uitgestrekte land van zijn grootvader, 
totdat hij zelf verderop wilde. Hij liep 
weg, naar Jakarta, werd daar machinist, 
maar kreeg daar later ook een ernstig 
motorongeluk. Omdat de medische 
mogelijkheden in Nederland beter waren, 
kwam hij op 29-jarige leeftijd alsnog bij 
zijn eigen vader en moeder terecht, die 
hier al woonden: in repatriëringscentrum 
(toen ‘kamphuis’ geheten) Zonnebloem 
in Bennekom. Hij werd aan een prothese 
geholpen in de Maartenskliniek en 
toog zondags voor het eerst naar de 
Gereformeerde Kerk. Daar ontmoette hij al 
gauw een van de eigenaren van uitgeverij 
Zomer & Keuning die hem aan werk hielp, 
bij drukkerij Vada, waar hij tot aan zijn 
pensioen werkte. Meneer Patty trouwde 
en kreeg een zoon en een dochter. Na 
vijf jaar volgde er echter een scheiding 
en bleef hij alleen achter. Het geloof in 
God was na de scheiding verdwenen. 
Voortaan vulde hij zijn dagen met werken: 
’s morgens, ’s middags én ’s avonds. 
In het weekend trok meneer Patty dan 
steevast naar zijn appartementje aan de 
kust van Scheveningen om daar bij het 
ruisen van de zee tot rust te komen. Na 
zijn pensionering, drie hartstilstanden, 
een pacemaker en de eerste bezoekjes 
aan de Huiskamer van Bethanië kreeg hij 
vriendschap met twee vrijwilligers daar. 
Die namen hem mee naar de kerk en al 
gauw volgde er een Alphacursus. De film 
Ben Hur maakte rond die tijd ook veel los 
bij meneer Patty. Nu is hij elke zondag 
in de Grote Kerk van Ede vinden. Toen 
het koor His Voice twee jaar geleden in 
Bethanië een optreden verzorgde rondom 
Pasen en meneer Patty werd gevraagd 
wat hij daarvan vond, zei hij iets waarvan 
het koor zelf niet eens had durven dromen: 
‘Jullie hebben mij laten zien wat Pasen is.’

ANTON PATTY:

‘Jullie hebben 
mij laten zien 
wat Pasen is.’



Janine van Laar (37) is werkzaam als 
projectmedewerker in Bethanië. Binnenkort 
verandert die functie voor haar naar die 
van beleidsfunctionaris. Maar tot nu toe 
heeft ze zich vooral beziggehouden met alle 
zaken rondom de nieuwe privacywetgeving 
en het invoeren van het nieuwe 
roosterpakket, inclusief alles wat daar bij 
komt kijken. Allerlei grotere en kleinere 
projecten in Bethanië zal ze voorlopig ook 
nog wel gaan (mee) uitvoeren.
Janine heeft vlak voordat ze in Bethanië 
kwam werken in een paar jaar tijd zowel 
haar beide ouders als haar broer zien 
overlijden. Ze ervoer toen dat midden in dat 
verdriet en gemis Jezus meeleed. ‘Het hielp 
mij te weten dat geen lijden Hem vreemd 
was en dat ook Hij verdriet had en nog 
heeft om de dood. Want de dood hoort niet 
bij het leven, al zegt men dat soms.’ Janine 
ervoer ook dat lijden ook veel zegen kan 
brengen. Zozeer zelfs, dat ze wel eens bijna 
terugverlangt naar die moeilijke rouwtijd. 
Want toen werden er dingen met elkaar 
gedeeld die anders nooit worden genoemd. 
‘Ik merk dat ik mijn onbevangenheid van 
voor deze ervaringen niet meer terugkrijg. 
Het oog in oog staan met de dood heeft 
me veranderd. Het relativeert het nastreven 
van allerlei aards geluk, dat je niet mee 
kan nemen de hemel in. Maar het geeft me 
wel de energie om mij dagelijks in te zetten 
voor een goede relatie met gezin, familie en 
vrienden.’ 
Het werken in Bethanië vindt Janine mooi, 
maar ook confronterend. ‘De dood is 
Bethanië niet vreemd. Anderzijds helpen 
mijn ervaringen mij ook, want ik heb 
geleerd dat de dood niet het laatste woord 
heeft. Dat is immers Pasen. Misschien is 
dat wel het mooiste gesymboliseerd door 
onze dochters, die onlangs aan me vroegen 
of ik bij het graf van mijn ouders wat 
cadeaulintjes wilde neerleggen onder een 
steen. Wat mij betreft liggen deze lintjes 
daar te wachten tot de dood definitief geen 
kans meer heeft en het een groot feest zal 
zijn, waar slingers niet zullen ontbreken. Dat 
is immers het gevólg van Pasen.’

JANINE VAN LAAR:

‘Ik heb ervaren dat 
Jezus meeleed in mijn 
diepste verdriet.’
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Huismeester Martie Waaijenberg 
(64) is voor niemand in Wicherumloo 
een onbekende. Martie – “Ik ben 
een Wekerommer in hart en nieren” 
– is geen prater, maar een doener. 
En van huis uit ook wel een echte 
binnenvetter. Praten over zijn geloof is 
hem niet met de paplepel ingegoten, 
verontschuldigt hij zich. Martie zat dus 
ook niet op een kort vraaggesprekje 
over Pasen te wachten en zei in eerste 
instantie: nee. Maar dat zat hem toch 
niet lekker. Hij vond het achteraf wel 
heel goedkoop van zichzelf. Zeker 
omdat er in de afgelopen tijd nogal 
wat is gebeurd in zijn privéleven. In 
korte tijd  stierven er twee broers en 
een zus van hem. In die tijd zat hij 
wat te rommelen in weggeefspulletjes 
van marmer en zag daartussen een 
klein kruisje liggen. Dat hield hij voor 
zichzelf en zonder er al te veel over na 
te denken hing hij dat kruisje op aan 
de achteruitkijkspiegel van zijn auto. 
Bij elke hobbel in de weg slingert dat 
nu heen en weer, waarna Martie het 
telkens weer even vastpakt om het 
weer stil te laten hangen. Het staat 
inmiddels symbool voor de houvast die 
hij vindt bij Degene die onmiskenbaar 
aan dat kruis verbonden is. Soms 
dacht hij wel eens: zo’n kruisje is 
toch ‘katholiek’, maar nu niet meer: 
‘Dat kruis is voor ons allemaal! Daar 
ging het juist allemaal om.’ Vroeger 
leek Pasen een soort aanhangsel van 
kerst, maar nu weet Martie dat juist 
Pasen hét feest is. Of hij dat nu zo 
heel nauwkeurig kan verwoorden, of 
niet. Het besef aan wat God voor ons 
heeft gedaan, mag en moet levend 
worden gehouden. En dan kan een 
klein marmeren kruisje opeens iets 
heel groots en waardevols worden. 

MARTIE WAAIJENBERG:

‘Op een dag hing 
ik dat kruisje voor 
in mijn auto.’



Henk Blotenburg (63) is sinds begin dit jaar 
een gepensioneerd man. Daarvoor werkte 
hij als afdelingshoofd bij de Belastingdienst 
Particulieren. Onder ons is hij vooral bekend 
als bestuurslid van Wicherumloo. Gevraagd 
om iets karakteriserends over zijn leven 
te zeggen, begint hij direct enthousiast te 
vertellen over zijn recente reizen. ‘Ik ben 
een fervent Israëlganger, samen met mijn 
vrouw ben ik daar drie jaar op rij naartoe 
geweest. En volgend jaar hopen we weer 
te gaan.’ Henk vertelt graag wat hem daar 
aantrok: ‘De Bijbelse geschiedenis wordt 
ter plekke levend voor je ogen. We ervoeren 
persoonlijk Gods aanwezigheid in dat land. 
Dat was een wezenlijke verdieping van 
ons geloof, zonder enige zweverigheid. 
Vooral het staan op de Olijfberg, die in twee 
millennia niet wezenlijk is veranderd, en 
het uitzicht vanaf dit plaats over Jeruzalem, 
maakte grote indruk. 
Pasen is voor Henk de vervulling van Gods 
belofte. Het is voor hem onmiskenbaar 
duidelijk dat God het bloed van zijn Zoon 
heeft laten vloeien voor onze zonden. ‘De 
doorgang naar de hemel loopt via Pasen, 
dat het begin is van die vervulling.’ Het 
zeker weten in het geloof dat de zonden 
vergeven zijn en dat hij is aangenomen 
als kind van God, geeft Henk steun. ‘Na 
dit leven komt er nog een beter leven. 
Het geloof dat op de Paasmorgen een 
nieuw begin is ontstaan, biedt uitzicht op 
wat komen gaat. ‘Pasen is voor mij een 
groter wonder dan kerst. Dan vieren we 
de geboorte, maar met Goede Vrijdag en 
Pasen gedenken we dat Jezus Zijn leven 
daadwerkelijk voor ons heeft gegeven, dat 
reikt veel verder. En begroeten we elkaar 
met de Paasboodschap: De Heer is waarlijk 
opgestaan!’
Henk was ooit aanwezig in een kerkdienst 
op Goede Vrijdag van de gemeente van zijn 
getrouwde dochter. Daar werd toen ook 
het Avondmaal gevierd. Ook Henk mocht 
deelnemen. ‘Dat was een heel treffend 
moment. Ik voelde toen heel nadrukkelijk: 
Dit heeft U voor mij willen doen. Ik ervoer 
toen een grote geloofszekerheid dat ik 
daarvan deel mocht uitmaken. Juist tussen 
allerlei onbekende broeders en zusters in 
Christus. Prachtig.’

HENK BLOTENBURG:

‘Pasen is voor mij 
de vervulling van 
Gods belofte.’
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Mevrouw Van de Berg (89) is een 
echte Veluwse. Ze werd geboren in 
Barneveld, ging na haar trouwdag in 
Harskamp wonen, op een boerderij 
aan de Laarweg, waar ze met 
haar man 25 jaar een gemengd 
boerenbedrijf bestierde. Er kwamen 
kinderen, vijf in totaal, en er kwamen 
kleinkinderen: negentien maar liefst. 
En nu is haar man al weer vier jaar 
geleden overleden. Mevrouw Van 
de Berg beseft dat het aardse leven 
maar kort is. Ze weet zich geleid door 
de hand van God dat ze hier in een 
ruim appartement in Wicherumloo 
mag wonen. En als het gaat om het 
christelijk geloof weet mevrouw Van 
de Berg waar ze naar op weg is. Ook 
al heeft ze soms wel zorgen. Zorgen 
om kinderen die de weg naar de Heere 
niet meer weten te vinden. Al weten 
de meesten die Weg gelukkig goed. 
En over Pasen? ‘Als je nadenkt over 
Pasen dan is dat alleen maar iets om 
vrolijk van te worden.’ Daarbij noemt 
mevrouw Van de Berg één aspect 
dat haar heeft geraakt. ‘Toen Petrus 
de Heere had verraden, keek Jezus 
hem aan. Dat was geen verwijtende 
blik, maar een heel liefdevolle blik. 
Zo is de liefde van God.’ We praten 
er even verder over. Gods liefde was 
niet verdiend en Petrus ontkende zelfs 
dat hij de Heer volgde. Maar dan toch 
blijft de Heere Jezus van een mens 
houden. Want uiteindelijk kwam het, 
dankzij God, met Petrus goed. Dat 
weet mevrouw Van den Berg ook. Als 
ze zich realiseert wat de Heere God 
met Pasen in zijn liefde heeft gedaan, 
‘… ja, dan valt alles van je af’. 

MEVROUW E. VAN DEN BERG – VAN ZIJTVELD:

‘Soms valt alles 
van je af.’



Dank!
DS. G. J. VAN STEEG

Zoals u waarschijnlijk weet, is het afgelopen jaar 
voor ons geen gewoon jaar geweest. In deze 
weken zeggen mijn vrouw en ik nog wel eens 
tegen elkaar: “vorig jaar was het heel anders, 
want toen waren we bezig met dit of met dat”. Op 
23 november 2018 werd er bij mij een tumor in de 
maag geconstateerd. De maand december was 
vol onderzoeken en op oudejaarsdag hoorden we 
dat de tumor geopereerd kon worden. Dat was 
een goede boodschap. Vanaf januari volgden vier 
chemokuren ter voorbereiding op de operatie. 
Vorig jaar zaten we daar dus middenin. Daarna 
volgde op 18 april de operatie met – na een 
periode van rust – weer vier chemokuren. In 
augustus was die cyclus afgelopen. Nu gaat het 
heel goed met me. Volgens de chirurg ben ik 
genezen, al houdt de oncologe mij nog wel onder 
controle, omdat zij “nooit zegt dat je schoon” 
bent. Maar niemand weet of hij of zij ‘schoon’ is. 
En eerlijk gezegd houdt me dat ook niet zo bezig. 
Juist in het afgelopen jaar hebben we meer dan 
ooit geleerd om bij de dag te leven. Elke dag 
is een geschenk uit de hemel, dat je dankbaar 
mag ontvangen als een kind en waar je blij van 
genieten mag. Soms is er wel kracht nodig om de 
dag door te komen. Dat hebben we ook ervaren. 
Tijdens de chemokuren waren er best wel dagen 
bij, die niet gemakkelijk waren. Maar juist dan 
hebben we ervaren dat Gods genade genoeg is om 
door te kunnen. Hij heeft ons gedragen en met Zijn 
zorg omringd. Beter kun je het niet hebben!

Waarom ik dit hier schrijf? Omdat we in het 
afgelopen jaar heel veel meeleven hebben 
ontvangen, ook vanuit en van rond Bethanië. Er 
was de voorbede in meerdere kerkdiensten in de 
kapel. Er waren reacties van de staf, afgelopen 
Kerst nog in de vorm van een grote doos met 
allemaal lekkere dingen. Soms was er medeleven 
vanuit de staf en medewerkers van De Olijftak en 
af en toe waren er ook reacties van individuele 
bewoners van Bethanië, De Platteelhof en De 
Oldenhof. We zijn erg bemoedigd door al dat 
meeleven. Daarvoor willen we u graag heel 
hartelijk danken en dat doen we door dit stukje. 
Bethanië heeft nog steeds een heel bijzonder 
plekje in ons hart. En uit uw medeleven hebben 
we begrepen dat u ook ons niet vergeten bent. Het 
voelt als diepe verbondenheid. Die is in de tijd dat 
we samen optrokken gegroeid, en die is gebleven. 
Dat doet ons goed en stemt ons dankbaar.
Van harte wensen we u allemaal, de organisaties 
en ieder persoonlijk, alle goeds toe. In het 
afgelopen jaar zijn we meer dan anders 
geconfronteerd met de kwetsbaarheid van ons 
leven, temeer omdat in dat jaar ook een broer en 
een zus van mij plotseling overleden. Maar juist 
daardoor zijn we er ook meer dan anders aan 
herinnerd, dat er maar één troost is, die je houvast 
geeft. En dat is, dat we vastgehouden worden 
door de genadige liefde van onze God. Hem komt 
uiteindelijk alle dank en eer toe. En dat geeft 
vertrouwen voor de toekomst.
Mede namens mijn vrouw groet ik u allemaal 
hartelijk.



Dank!
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Zijn bijzondere recept heeft een wel rie-
kende naam, namelijk Het Genoeg lijke 
Landmansleven, zoals hij dat zelf noemt, 
oftewel: volksvoeding in Zeeland. 

Hutspot met krippen (gestoofd varkens-
vlees), dat doet meneer Wondergem denken 
aan zijn jeugd in  Oostkapelle (Zeeland), waar 
hij vroeger woonde. Dit varkensvlees kwam 
van eigen slacht. En af en toe werden er 
duiven en konijnen geslacht en gegeten, die 
werden geschoten in de bossen aldaar.

Van de geslachte dieren werd overigens niets 
weggegooid. Al het vlees werd geconserveerd in 
Keulse potten en ingemaakt met vet.

Na de bevrijding in 1945 kwam koningin Wilhelmina 
vanuit België naar Oostkapelle. Met de boot, 
want de dijken waren bij Walcheren op vier à vijf 
plaatsen doorgestoken. Onze toenmalige koningin 
heeft toen met de overgrootmoeder van meneer 
Wondergem gesproken omdat zij toentertijd de 
oudste inwoonster van Oostkapelle was.

Meneer Wondergem, huurder van een van de 
appartementen van Stichting De Oldenhof, deelt 

graag een recept met de lezers van Wegwijs.

RECEPTEN VAN VROEGER

Op zaterdag 21 maart aanstaande staat 
de hutspot met de krippen op het menu. 
Ook wordt er worst en jus bij geserveerd.

Foto via website:
ikhougewoonvaneten.nl



Bekijk de video op: https://www.dwangindezorg.nl/wzd

 

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.

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen of het 
verzoek van de redactie van Wegwijs
kwam al weer binnen om de kopij voor het 
Paasnummer in te leveren, waaraan
wij uiteraard graag voldoen.

Omdat er in en rond de kerstperiode niet zoveel is 
gebeurd en onze eerste vergadering in dit jaar nog 
moet gaan plaatsvinden, is weinig nieuws te melden.

Op onze eerstvolgende vergadering zullen wij de 
jaarcijfers over 2019 en de begroting voor 2020 
bespreken en vervolgens wordt u daarover nader 
geïnformeerd.

Wij zijn dankbaar voor alle ontvangen giften van de 
afgelopen periode.

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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Ons verlangen is om met onze zorg bij 
te dragen aan het waardevolle leven van 
onze bewoners en cliënten.

Bij Bethanië vinden we het belangrijk 
dat:
-  Cliënten en bewoners zich gekend en 

gezien voelen doordat wij ons in hen 
verdiepen en weten wat hun wensen 
zijn.

-  We in verbinding met de wijk staan 
door het bieden van (verpleeg-)
zorg thuis. En door onze faciliteiten 
en activiteiten voor cliënten en 
buurtbewoners open te stellen.

-  We onze cliënten en bewoners de 
zorg en diensten verlenen die zij 
verlangen, door onze medewerkers, 
vrijwilligers en mantelzorgers optimaal 
te scholen.

-  Bedrijfsprocessen optimaal zijn door 
effectief samen te werken.

-  We bekend zijn bij onze doelgroep 
en hun familie en mantelzorgers 
door een campagne op zorg- en 
dienstenaanbod en thuisgevoel bij 
Bethanië.

In 2020 werken we samen verder aan 
een waardevol leven voor de cliënten 
die aan onze zorg zijn toevertrouwd. 

Centraal staat dat onze bewoners 
hun leven (zoveel mogelijk) kunnen 
voortzetten zoals zij dit gewend zijn. 
Hierbij is een goede dialoog van 
belang tussen de bewoner, zijn/haar 
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 benadrukken de integrale 
zorg waarin medische zorg, welzijn 
en welbevinden op een natuurlijke 
wijze op elkaar zijn afgestemd zijn. 
De organisatie stelt daarbij het leren, 
reflecteren en verbeteren centraal. Dit is 
ingezet in 2018, verder doorgetrokken 
in 2019 en ook in het huidige jaar 

gaan we hier verder op door in het 
Kwaliteitsplan 2020.

Als zorgorganisatie willen we 
graag zorgdragen voor de juiste 
randvoorwaarden en middelen 
(personeel, leren en ontwikkelen, 
veiligheid, informatie, financiën en 
fysieke omgeving) om dit hoofddoel te 
bereiken.

De cliënt bepaalt binnen de gegeven 
kaders hoe zorgverleners en 
zorgorganisatie zo optimaal en liefdevol 
mogelijk kunnen bijdragen aan de 
kwaliteit van zijn of haar leven. Het 
is dan ook de cliënt die het resultaat 
van deze inspanningen beoordeelt: in 
welke mate is hij of zij tevreden over de 
bijdrage van de geleverde zorg aan de 
beoogde kwaliteit van leven?

De pijlers van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg hebben wij verwerkt 
in ons meerjaren strategisch beleid en 
de daaruit volgende kwaliteitsplannen. 

Over de vier thema’s van basis veiligheid 
(medicatieveiligheid, decubituspreventie, 
gemotiveerd gebruik van vrijheidsbe-
perkende maatregelen en preventie 
acute ziekenhuisopname), willen wij in 
2020 meer zichtbaar rapporteren in de 
kwartaalrapportage. 

Wij bieden op de locatie Wicherumloo 
(naast ZVW-zorg) het Volledig Pakket 
Thuis aan, aan cliënten die hun 
appartement huren van Stichting 
Wicherumloo. 

Daarnaast bieden wij steeds vaker 
het Volledig Pakket thuis aan in onze 
huurappartementen op het terrein van 
Bethanie. 

Onder voorwaarden kan een cliënt 
ervoor kiezen de Wlz-zorg thuis te 
ontvangen. Dat kan in verschillende 

leveringsvormen, volledig pakket thuis 
(vpt), modulair pakket thuis (mpt) en 
persoonsgebonden budget (pgb).
Onze cliënten ontvangen integrale zorg 
doordat medewerkers samenwerken 
in de zorg. Daarvoor stemmen zij af 
met andere zorgprofessionals (van 
zowel binnen als buiten de eigen 
zorgorganisatie) als met het informele 
netwerk.

De thema’s zingeving, zinvolle dagbe-
steding, een schoon en verzorgd 
lichaam plus verzorgde kleding, 
fa milie participatie & inzet vrijwilligers 
en woon comfort zijn leidend bij onze 
dagelijkse kwaliteit van wonen zorg en 
welzijn. 

Nieuw: aandacht voor eten en 
drinken
Voor 2020 gelden drie verplichte 
indi catoren, waarvan de eerste twee 
gelijk zijn aan 2019, namelijk: ‘Advance 
Care Planning’ (ACP) en ‘bespreken 
medicatiefouten in het team’. De 
indicator ‘aandacht voor eten en 
drinken’ is nieuw. Eten en drinken is 
voor alle cliënten in de verpleeghuiszorg 
een belangrijk aandachtspunt. Daarbij 
gaat het er niet alleen om te voorkomen 
dat mensen ondervoed raken of over-
gewicht ontwikkelen, maar ook om 
het genieten van eten en drinken en de 
ambiance tijdens de maaltijden. Met de 
indicator worden de afspraken getoetst 
die gemaakt zijn met cliënten over eten 
en drinken.

In november 2019 heeft vanuit 
Perspekt een audit voor de Verzorging 
en Verpleging en voor de Huishouding 
plaatsgevonden. Naar aanleiding van 
deze audit mochten we opnieuw het 
Gouden Keurmerk ontvangen. Iets waar 
we heel trots op zijn! Ook voor 2020 
stelt Bethanië als doel de kwaliteit 
van zorg en dienstverlening, op een 
constant hoog niveau te houden.

WAARDEVOL LEVEN – KWALITEITSPLAN 2020



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.

Kledingreparatiebedrijf Doelen staat 
in Ede bekend om zijn hoge kwaliteit 
in combinatie met een scherpe prijs. 
Die aanpak heeft geresulteerd in het 
verkrijgen van vele trouwe klanten. 

Kledingreparateur en stylist H. Erbek (58), die 
samen met zijn zoon aan de Doelenstraat 30 in 
Ede zijn reparatiebedrijf runt, gaat dan ook geen 
klus uit de weg. Door zijn ruime ervaring weet hij 
eigenlijk alles te maken, of het nu van leer, suède of 
stof is. Daarbij helpen hem een grote hoeveelheid 
machines die hij in zijn winkel tot zijn beschikking 
heeft. Zelfs spoedklussen - zoals voor een bruiloft 
of juist vanwege een begrafenis - worden door 
hem aangenomen, zonder daarvoor een meerprijs 
te berekenen. Kledingreparatie Doelen is dan 
ook een hecht familiebedrijf, dat in Ede al ruim 
tien jaar lang ouderwets goede service biedt en 
dat maakt hen onderscheidend. De heer Erbek 
leerde het vak ooit in Turkije, waarna hij na zijn 
emigratie achtereenvolgens ging werken in Leiden, 
Sassenheim en Wassenaar - om uiteindelijk in Ede 
uit te komen en zijn zaak daar samen met zijn zoon 
Mehmet verder tot een succes te maken. 

Kledingreparatiebedrijf

Doelen
Doelenstraat 30 in Ede - Telefoon 0318 656 011

VOOR DAMES EN HEREN - REPARATIES - STOMERIJ

OVERHEMDEN • GORDIJNEN • SUÈDE/LEER • COLBERTS • KOSTUUMS 
PANTALONS • ROKKEN • JURKEN • REGENJASSEN • ETC.



PERSONEELSVERENIGING
In de afgelopen periode heeft de personeelsvereniging de 
volgende giften ontvangen:
1 x € 200,- 1 x € 100,- 1 x € 40,-
1 x € 60,-  1 x € 2.500,- 1 x € 25,-

Waarvoor onze hartelijke dank.

We gebruiken 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 personeelsvereniging 
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

 

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. Of mobiel op 06-53807591.

VERTROUWENSPERSONEN 
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•  Nieuwe wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen

In de zorg is er medezeggenschap omdat mensen die 
zorg krijgen het vaak moeilijk vinden om aan te geven 
wat zij willen of, wanneer ze dat wel kunnen, hiervoor 
geen of onvoldoende gehoor vinden. De cliëntenraad 
(CR) van Bethanië is er om deze mensen een stem 
te geven en op te komen voor hun belangen. Ook 
draagt medezeggenschap bij aan betere zorg. De CR 
wil dat onze bewoners de zorg krijgen die zij nodig 
hebben en die bij hen past. Daarbij zijn de belangrijkste 
aandachtsgebieden: de kwaliteit van de zorg, de voeding 
en de veiligheid. Voor de CR is het uitgangspunt: het 
mogelijk maken van waardevolle zorgWij beseffen dat je 
dat uiteindelijk alleen samen kunt realiseren.  

• Sterkere positie cliëntenraden

Met de komst van de nieuwe wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen worden sommige rechten 
en plichten uitgebreid. De nieuwe wet maakt een 
onderscheid tussen de medezeggenschap in drie soorten 
instellingen. De cliëntenraden van instellingen waar 
mensen langdurig verblijven, zoals Bethanië, krijgen 
de meeste rechten. In de nieuwe wet is het verzwaard 
adviesrecht vervangen door instemmingsrecht, waarmee 
de positie van de CR sterker is geworden. Dit betekent 

dat de bestuurder instemming nodig heeft van de CR om 
een besluit te nemen over de belangrijkste onderwerpen 
die in de wet beschreven zijn. Het gaat dan om kwesties 
die belangrijk zijn voor het dagelijks leven en die direct 
verband houden met de kwaliteit van de zorg, veiligheid, 
hygiëne, voeding, recreatie en geestelijke verzorging.

• Contact met u

Van groot belang hierbij is dat de CR optimaal contact 
heeft met de achterban. Dit zijn in de eerste plaats de 
cliënten en/of hun familie. Wij ervaren echter dat dit niet 
zo eenvoudig is als het lijkt. In onze CR zitten helaas geen 
cliënten meer (waar dat vroeger nog wel het geval was) 
maar wel familieleden van cliënten. Vanuit deze relatie 
brengen zij veel waardevolle informatie mee. Dit geldt 
zowel voor Bethanië als Wicherumloo. Naast het contact 
met de cliënten en/of hun familie proberen we ook zo veel 
mogelijk te zijn waar de cliënten zich bevinden. Dit geeft 
ons de gelegenheid signalen op te vangen die we nodig 
hebben bij ons werk. Verder organiseren we elk jaar 
onze jaarvergadering en organiseren we contactuurtjes 
zowel op Bethanië als op Wicherumloo. Tijdens een 
contactuurtje kunnen cliënten of familieleden binnen 
lopen en zaken met ons spreken. 

Henk Waanders                   
Voorzitter cliëntenraad

Over de nieuwe wetgeving medezeggenschap 

en het contact met u.

BERICHTEN VAN UW CLIËNTENRAAD

Contactuurtjes:     
Bethanië:  Woensdag 25 maart en woensdag 30 september beide van 15.00 tot 16.00 uur
Wicherumloo:  Woensdag 15 april van 15.00 tot 16.00 en woensdag 7 oktober van 18.30 tot 19.30 uur      

Jaarvergadering: 
Deze wordt gehouden op maandag 16 maart van 15.00 tot 16.30 uur in de ontmoetingsruimte naast het restaurant in Bethanië.

Bereikbaarheid cliëntenraad:
Cliëntenraad: clientenraad@bethanie  /  Voorzitter: h.waanders9@upcmail.nl

OVERZICHT VAN DE CONTACTUURTJES, DE JAARVERGADERING EN BEREIKBAARHEID CLIËNTENRAAD



Op deze plaats leest u dit keer mijn eerste column. Eerlijk gezegd is dat 
best spannend, omdat ik mij als redactielid van Wegwijs normaal gesproken 
vooral bezighoud met de vormgeving van het blad. Schrijven, daar moet je de 
rust voor vinden. Met alle uitdagingen die we hebben in ons werk en ook in 
ons privéleven, is dat niet zomaar even geregeld. Soms verlang je ernaar om 
even rust te hebben, even stilte om je heen. 

Terwijl ik deze column schrijf is het al weer bijna Pasen, met daarvoor nog 
de Stille Week. Hoewel die week in onze drukke agenda’s niet altijd zo stil is. 
Waar denkt u en denk jij aan bij de Stille Week? In mij komen de optredens 
met ons koor op. Ik zing al jaren in een gospelkoor. Dat koor heet “His 
Voice”. Dat betekent in het Nederlands: “Zijn Stem” en geeft precies aan 
wat onze opdracht als koor is. Wij willen Zijn boodschap doorgeven. Ruim 
tien jaar geleden zijn we als koor met onze dirigent begonnen aan een eigen 
muziekproductie: “Zie het Kruis”. Nu, tien jaar verder, geven we nog jaarlijks 
één of meerdere keren een uitvoering van dit concert rondom het lijdens- en 
opstandingsevangelie van Jezus Christus. Tijdens het concert lezen we uit 
het evangelie en omlijsten we dat met prachtige beelden, met muziek, zang, 
stilte en samenzang.

Dat het lijden en sterven van Jezus niet alleen maar een oud verhaal uit de 
Bijbel is, maar dat het ook voor ons vandaag een springlevende boodschap 
bevat, wordt duidelijk in de teksten van sommige nummers. Liederen als ‘Het 
Laatste Avondmaal’ en ‘Ben Ik Het Heer?’ gaan niet alleen over de feiten van 
toen, maar leggen ook een direct lijn naar vandaag. 

Een paar jaar geleden hebben we met het koor ook in Bethanië “Zie het 
Kruis” uitgevoerd. Dit jaar hopen we dat weer te doen. Naast dat het fijn is 
om in Bethanië te mogen zingen, helpt het zingen mij persoonlijk ook om 
mijn aandacht te houden op de gebeurtenissen, op deze heilsfeiten, die de 
wereld hebben veranderd. Om mij te concentreren op de weg die Jezus voor 
ons, ook voor mij, is gegaan. Daar heb ik met die drukke agenda wel wat 
hulp bij nodig en ik ben vast niet de enige. Ik hoop u en jou ook te ontmoeten 
op D.V. dinsdag 7 april aanstaande om 19.30 uur in de kapel van Bethanië. 
Dan kunnen we ons allemaal concentreren op Hem…

Ben van Gils

“Zie het Kruis”

COLUMN
BEN VAN GILS
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Een paar jaar 

geleden hebben we 

met het koor ook 

in Bethanië “Zie het 

Kruis” uitgevoerd. 

Dit jaar hopen we 

dat weer te doen. 



Interview bewoonster   
Een bewoonster van Bethanië vertelt over vroeger en nu

(door: Silvester van der Pol)

Mevrouw H.A.M.C. Kruithof – Molenaar (7 januari 1933) woont sinds de lente van 2018 in Bethanië. Op dat 
moment kon ze nog op haar benen staan en lopen. In de hoop dat dit nog een tijdje zo zou blijven, kocht 
ze toen een mooie en gemakkelijke stoel. Maar helaas bleek al gauw dat ook haar benen niet meer goed 
functioneerden vanwege de progressie van de ziekte van Parkinson, waarmee ze jaren eerder al was 
gediagnosticeerd. De stoel bleef leeg en een rolstoel deed zijn intrede in haar appartement. Momenteel ligt 
mevrouw Kruithof zelfs voor een groot deel van de dag in bed. Over hoe ze dat beleeft en over haar leven 
voordat ze een bewoonster werd van De Bosrand, spreek ik haar op een zonnige namiddag in januari. Ik tref 
een praatgrage en veelal goedlachse dame aan die voor de gelegenheid het uur van de dag heeft gekozen 
waarop ze weer even uit bed is en kan zitten: ‘Dat praat toch wat gemakkelijker.’

WILT U IETS VERTELLEN OVER UW KINDERJAREN?
Ik kom uit Lekkerkerk en heb daar best een gelukkige 
jeugd gehad. Naast vader en moeder had ik nog een 
broer met wie ik goed kon opschieten. Mijn vader was 
gemeenteontvanger op het stadhuis van Lekkerkerk/
Berkenwoude en mijn moeder was een Duitse.

HOE KWAM ZIJ IN NEDERLAND TERECHT?
Wat bijna niemand meer weet is dat er in die tijd veel 
Duitse meisjes naar Nederland kwamen. Dat had alles 
te maken met de enorme inflatie die toen (na de Eerste 
Wereldoorlog – red.) in Duitsland heerste. Er was daardoor 
grote armoede en dat had tot gevolg dat veel meisjes hun 
heil in Nederland zochten, waar er nog wel werk was te 
vinden. Toen kwam zij in aanraking met mijn vader en 
kwam het tot een huwelijk.

U HEBT ALS KIND DE OORLOG MEEGEMAAKT.
Ja, dat was soms wel spannend. Veel mensen (inclusief 
de Duitse bezetter) dachten dat wij thuis wel voor 
Hitler zouden zijn, omdat mijn moeder een Duitse was. 
Het tegendeel was echter waar: mijn vader zat bij de 
ondergrondse en wij hadden verschillende onderduikers 
in huis. Die zijn nooit gepakt. Maar als er Duitsers aan de 
deur zouden  komen, dan zou mijn Duitssprekende moeder 

opendoen, zo was het plan. Haar zouden ze dan wel 
geloven.

WAT BENT U GAAN DOEN NA UW 
LAGERESCHOOLTIJD?
Ik was twaalf toen de bevrijding kwam. Nadat ik de mulo 
had gedaan ben ik gaan werken bij de administratie van 
het Stadstimmerbedrijf in Rotterdam. Daar heb ik vijf jaar 
gewerkt. Omdat ik bij de gemeenteadministratie wilde 
werken, solliciteerde ik naar een dergelijke baan in Ede. 
Toen ik daar werd aangenomen, moest ik woonruimte 
zoeken. Ik ging in de kost bij mensen die woonden in 
het pand waarin nu bloembinderij Roel zit. Bij hen heb ik 
ook mijn man ontmoet. Die kwam daar op visite en het 
grappige was dat hij en ik ieder voor zich kaartjes hadden 
gekocht voor dezelfde film!

WELKE FILM WAS DAT?
Dat was Eeuwig zingen de bossen, ik heb hem nog op dvd. 
We konden het goed met elkaar vinden en na nog een 
paar afspraakjes kregen we verkering. Een jaar later zijn 
we getrouwd en gingen we inwonen bij mensen aan de 
Prinsesselaan. Pas jaren daarna konden we intrekken in 
het huis dat we al eerder hadden gekocht aan de Holleweg. 
Daar heb ik tot 2018 gewoond. 

‘We hadden allebei 
kaartjes voor dezelfde film.’



WELK BEROEP HAD UW MAN?
Hij was toen al smid. Het bedrijf Kruithof en De Kloet 
aan het Maandereind had voor veel Edenaren een 
bekende klank. Toen de paarden langzamerhand werden 
vervangen door tractoren veranderde het bedrijf daarin 
mee en zo werden ze onder andere dealer voor het 
bekende merk Deutz. Mijn man heeft altijd heel hard 
gewerkt, maar kwam zodoende op zijn zestigste al thuis 
te zitten, met een versleten lichaam. Maar we hebben 
daarna nog vijftien goede jaren samen gehad voordat hij 
in 2002 overleed.

HEBT U KINDEREN GEKREGEN?
Ja, ik heb twee dochters, waarvan de eerste dochter zelf 
ook weer twee dochters heeft gekregen. Ze komen vaak 
langs al kan dat vanwege de omstandigheden niet meer 
elke dag. 

WAAR BENT U GRAAG MEE BEZIG?
Ik kom uit een familie van geschiedenisfreaks. Zelf lees 
ik heel graag en maak daarin geen onderscheid tussen 
romans en andere boeken. Ik wil graag het naadje van de 
kous over de dingen weten. 

WANNEER OPENBAARDE DE PARKINSON ZICH VOOR 
HET EERST?
Dat was kort nadat mijn man was overleden. Ik fietste 
een keer naar het kerkhof en merkte dat ik telkens moest 
bijsturen. Maar bij de fietsenmaker bleek er niets mis 
te zijn met mijn fiets. Pas nadat ik telkens voor het een 
en het ander naar de dokter was gegaan, kwam het 
vermoeden van Parkinson op. Ik had zelf geen flauw idee 
wat het inhield. 

HOE GAAT U MET UW ZIEKTE OM?
Ik denk er liever niet al te veel over na. Daar wordt 
niemand beter van. Het ergste vind ik dat ik niet meer 
kan staan. En dat ik dus met een tillift uit bed moet 
worden gehaald. Of ik het zwaar vind? Ja en nee. Je 
moet er toch het beste maar van zien te maken. Ze 
helpen me hier in Bethanië goed hoor. Over het algemeen 
ben ik zeer te spreken over de verzorging. En dominee 
Floor is ontzettend aardig, we hebben fijne gesprekken 
met elkaar. Hij kwam een keer aanzetten met de Bijbel in 
Gewone Taal. Toen heb ik dat achter elkaar gelezen, zoals 
je een gewoon boek leest. Dat was wel heel anders dan 
ik gewend was, de  verhalen kwamen zo veel dichterbij 
dan voorheen: ik kan het iedereen aanraden.
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Mevrouw van Engelenhoven    
vertelt over haar rol als mantelzorger 

(door: Silvester van der Pol)

Mevrouw Ineke van Engelenhoven (1947) is getrouwd met de heer Albert Pothof (1944). Maar sinds 11 
oktober vorig jaar wonen ze niet meer samen. Op die dag verhuisde Albert naar een appartement op de vijfde 
verdieping van Bethanië. De reden waarom hij op die dag een bewoner van De Bosrand werd, is omdat de 
zorg thuis voor Albert - die de zeldzame hersenziekte PSP heeft - inmiddels tot een maximum aan belasting 
was opgelopen. Niet alleen voor Ineke, maar ook voor het verzorgend personeel van de thuiszorgorganisatie. 
Het ging zo niet langer en daarom moest er een verpleeghuis worden gekozen. Waarom het echtpaar voor 
Bethanië koos, wat de lange voorgeschiedenis was en hoe het leven nu opnieuw vorm gaat krijgen, beluister 
ik tijdens het interview dat ik met Ineke in haar fraaie en moderne appartement afneem. Het werd een eerlijk 
en openhartig gesprek, waarbij ook de rafelranden van het leven met deze ziekte konden worden benoemd. 
Soms moest er even een traan worden weggepinkt. 

WAT IS DE REDEN DAT UW MAN NU IN BETHANIË 
WOONT?
Albert kreeg zo’n tien jaar geleden allerlei vreemde 
klachten. Hij begon moeilijk te lopen, praatte steeds 
onduidelijker, viel vaak en nam geen enkel initiatief meer. 
De huisarts kon geen diagnose stellen en uiteindelijk 
werden we doorverwezen naar de geriater. Uiteindelijk viel 
in 2013 de diagnose dementie. Maar ergens zat mij dat 
niet lekker, er klopte iets niet. In 2014 besloten wij een 
second opinion aan te vragen en werden we verwezen 
naar het Parkinsoncentrum in het Radboud in Nijmegen. 
De arts daar zag bijna onmiddellijk wat het wel was: de 
hersenziekte PSP, hij had de verschijnselen vaker gezien. 

TOEN WAS U DUS AL EEN PAAR JAAR VERDER.
Ja, maar ik was erg blij met die second opinion. Pas toen 
kreeg hij de hulp en de ondersteuning die hij echt nodig 
had. Hij kreeg logopedie, ergotherapie en fysiotherapie, 
allemaal hier aan huis. En al gauw moest er een rollator 
komen, en weer later een opvouwstoel, het werd allemaal 
steeds meer, steeds zwaarder. 

EN UW MANTELZORGROL NAM OOK IN ZWAARTE TOE.
Ja, maar dat heb ik altijd met liefde voor hem gedaan. Toch 
hoorden we dat het goed zou zijn als Albert een dagje per 
week naar de dagbesteding zou gaan. Dat vond hij wel 
moeilijk, want hij bleef het liefste thuis, zoals iedereen. Het 
aantal keren per week groeide door naar drie dagen, maar 
vooral nadat ik zelf longontsteking had gekregen werd 
duidelijk dat we inmiddels in een heel kwetsbare positie 
waren gekomen. Het ging zo niet langer.

HEBT U DIE BESLISSING SAMEN KUNNEN NEMEN?
Albert heeft altijd aangegeven zo lang mogelijk thuis te 
willen wonen. Dat wilde wij samen heel graag, maar we 
beseften ook goed dat dit in de nabije toekomst niet meer 
zou gaan. Daar zijn we heel verdrietig om geweest, en 
dat verdriet is nog bepaald niet weg omdat we nu in feite 
beiden alleen zijn.

Ook ik moet nu leren mijn leven weer 
op de rails te zetten



U MOEST OP ZOEK NAAR EEN VERPLEEGHUIS.
Ja, ik ben eerst zelf in verschillende verpleeghuizen 
geweest. Bethanië stond daarbij al hoog op mijn lijstje 
vanwege de goede verhalen die er waren. Die bleken te 
kloppen: als je Bethanië komt binnenlopen voel je direct 
de warme sfeer, dat begint al bij de receptie. Iedereen 
groet elkaar en de zorg is uitstekend. Toen we samen 
een rondleiding hadden gekregen, vroeg ik aan Albert: 
‘Vind je de sfeer goed?’ Toen kneep hij in mijn hand (het 
signaal voor: ja) en was ik even heel erg gelukkig. Hier 
kon ik hem rustig achterlaten.

LUKT U DAT GOED?
De ene dag beter dan de andere. Ook ik moet mijn leven 
nu opnieuw op de rails zetten, mijn eigen dingen gaan 
doen. Maar Albert is natuurlijk nooit uit mijn gedachten. Ik 
moet hem echt léren loslaten. Soms pieker ik nog te veel 
en lukt dat niet. Laatst nog wist ik niet meer zeker of ik het 
koffiezetapparaat op zijn appartement had uitgezet en heb 
ik toch maar even de zorg gebeld. Het antwoord was: ‘O, 
ik ga zo wel even kijken hoor, geen probleem!’ Dat soort 
kleine dingen zijn nu heel belangrijk voor mij en dat wordt 
in Bethanië goed opgepikt. Ze luisteren echt naar je.

HOE GAAT HET NU MET UW MAN?
Ik ben erg blij met hoe het team in Bethanië zorg biedt. 
Ook vind ik het fijn dat Lidy zijn EVV’er is, juist omdat 
zij wat meer levenservaring heeft. Van haar hoorde ik 
dat hij er nu in berust. Dat maakt het loslaten een stuk 
gemakkelijker. Op een bepaalde manier is het ook fijn dat 
ik de verantwoordelijkheid niet meer heb, zeker omdat 
ik die grotendeels alleen moest dragen. Dat was vooral 
’s nachts erg zwaar en eenzaam. Ik zie natuurlijk alles 
wat er met Albert gebeurt, maar ik weet ook dat hij in 
goede handen is. Het proces van het loslaten is zeker nog 
niet afgerond, maar ik ben op weg. De omstandigheden 
meegewogen kan het niet veel beter dan dat het nu is, en 
daar moet ik vrede mee leren vinden. 

WILT U ZELF NOG IETS TOEVOEGEN?
Ja, ik wil nog eens duidelijk zeggen dat wij altijd veel 
steun hebben ontvangen van de kinderen en overige 
familie, van vrienden en maatjes en van alle mensen die 
ons met hun deskundigheid hebben bijgestaan. Dat zeg 
ik niet zomaar, want zonder netwerk valt het niet mee 
om mantelzorger te zijn. Daarom zijn wij allen die om ons 
heen stonden en staan heel erg dankbaar.
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OP DE KOFFIE BIJ MUZIEKTHERAPEUTE MARGREET PRINSEN 

(door: Silvester van der Pol)

‘Muziek doorbreekt de sleur 
van het  bestaan en brengt de 

levensvreugde weer terug’
Sinds juni 2019 heeft Bethanië een muziektherapeute in dienst. Margreet Prinsen (39) werkt elke 

dinsdag met een aantal bewoners van Bethanië. Dat doet ze nog individueel, maar Margreet heeft al 
wel de wens om ook in groepsverband muziektherapie te gaan aanbieden. Ik spreek Margreet in het 

restaurant van Bethanië over hoe ze in dit vak is terechtgekomen, hoe haar muziekbehandeling in 
zijn werk gaat en over wat muziek kan doen met een mens.En in het bijzonder met ouderen. Diezelfde 

ochtend mag ik even meekijken en -luisteren bij een individuele muzieksessie. Daar blijkt als snel 
welke kracht muziek kan hebben: na het eerste gezamenlijk gezongen christelijk lied achter de piano 

vloeien er warme tranen over het gezicht van de ontroerde bewoonster.

VERTEL EENS OVER JE 
VOORGESCHIEDENIS.
Ik ben geboren in Ede en kom uit 
een muzikaal gezin. Er klonk altijd 
muziek in huis. Ikzelf mocht al op 
zevenjarige leeftijd cello gaan leren 
spelen. Net als mijn vader vroeger, 
wilde ik na de middelbare school 
graag naar het conservatorium, maar 
uitgerekend hij zag dat voor mij niet 
zitten; hij vond het een opleiding 
tot werkeloosheid. Maar toen ik 
ontdekte dat er in Enschede aan het 
conservatorium een opleiding was 
voor muziektherapie mocht het wel. 
In 2002 studeerde ik daar af.

WAT BEN JE DAARNA GAAN 
DOEN?
Ik ging in Apeldoorn werken met 
uit huis geplaatste kinderen. 
Dat was natuurlijk een heftige 
categorie cliënten, met wie ik 
dan ook uitsluitend individueel 
werkte. Tegelijkertijd had ik een 
deeltijdbaan in Veenendaal op een 

dagbehandeling psychogeriatrie. Ook 
heb ik als muziektherapeut gewerkt 
in de ouderenzorg bij Zorgpalet 
Baarn-Soest.

VERTEL EENS OVER JOUW WERK 
HIER.
Ik werk vooralsnog individueel en 
heb zodoende contact met heel 
verschillende mensen. Ik merk 
daarbij dat muziek telkens iets 
unieks doet. Dat is bij een ieder 
weer anders. De een kan door 
uitnodigende muziek als het ware 
voorzichtig uit zijn of haar schulp 
kruipen. En een ander raakt heerlijk 
ontspannen van de aangeboden 
muziek, waar er daarvoor nog veel 
onrust aanwezig was. Vaak zeggen 
de mensen als ze bij mij komen ‘Ik 
kan niet zingen hoor’, maar als ik zelf 
dan gewoon begin hoor ik heel vaak 
als vanzelf een tweede stem naast 
me inzetten. En met die stem komt 
ook het innerlijk mee. Muziek is dan 
echt een therapie die kan losmaken 

wat daarvoor op slot zat. Mensen 
bloeien weer op. Muziek kan de 
sleur van het bestaan doorbreken, 
soms zelfs vastgeroeste patronen 
veranderen en de levensvreugde 
weer laten terugkomen. Als dat 
gebeurt zie je iets moois ontstaan en 
is mijn werk geslaagd. 

TOCH BEN JE ER TELKENS MAAR 
EEN HALF UUR PER WEEK PER 
BEWONER.
Muziek raakt emoties van mensen. 
Als ik wegga weten sommige 
bewoners daarna soms niet meer 
wat we gedaan hebben. Wel gaat 
het gevoel nog een tijdje met ze 
mee. Niet een hele week uiteraard. 
Daarom hebben sommige bewoners 
nu regelmatig muziek aan op hun 
kamer om zo rust te creëren. 
Ouderen moeten vaak afscheid 
nemen van hun vaardigheden en 
mogelijkheden. Muziek spreekt juist 
aan wat nog wel intact is. Zelfs bij 
dementie merk je dat muziek en 
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hersenfuncties kunnen blijven 
activeren. Daar moet je dus 
gebruik van maken! 

WIE ZIJN IN BETHANIË JOUW 
CLIËNTEN?
In principe kan ik ‘Bethaniëbreed’ 
ingezet worden. Wanneer er wordt 
verwacht dat een bewoner baat 
heeft bij muziektherapie, wordt dit 
aan de arts of de verpleegkundig 
specialist voorgelegd met de vraag 
om een verwijzing. Dat kan om 
heel uiteenlopende redenen zijn. 
Bij de een is de behandeling meer 
gericht op het mentale aspect 
en bij de ander meer op het 
neurologische deel.

LEG DAT LAATSTE EENS UIT?
Bij neurologische therapie wordt 
gekeken naar wat muziek kan 
doen in de hersenen. Muziek 
stimuleert verschillende gebieden 
in de hersenen zoals de aandacht, 

het taalgebruik, het geheugen 
en ook motorische functies. Ook 
hiervoor kan gebruik worden 
gemaakt van muziektherapie. Voor 
mensen die lijden aan Parkinson 
of afasie heb je een andere, meer 
op de neurologische aspecten 
gerichte therapie nodig dan voor 
iemand die muziektherapie krijgt 
met een doel dat gericht is op het 
welbevinden.

KOMEN DE MENSEN GRAAG BIJ 
JE?
Nou, in veel gevallen ga ik zelf 
naar de bewoners toe in hun 
appartement. Maar als ze ertoe in 
staat zijn, komen ze bij mij naast 
de piano zitten in de ruimte naast 
de kapel hier. En om je vraag 
te beantwoorden: ja, ze komen 
graag, al hebben sommigen in 
het begin wel wat schroom te 
overwinnen. Dat is ook logisch, 
want als je samen zingt is dat 
iets heel kwetsbaars. Gelukkig 

was er vroeger in Nederland een 
rijke zangcultuur en daar maak ik 
dankbaar gebruik van.

ZITTEN ER OOK LASTIGE 
KANTEN AAN DIT WERK?
Het enige dat ik kan bedenken is 
dat het soms echt even zoeken 
is naar wat voor welke cliënt de 
beste aanpak is. Dat lukt niet 
altijd meteen de eerste keer. Zelf 
zou ik graag ook groepstherapie 
willen geven. In de interactie van 
een groep zitten namelijk ook veel 
elementen die de hersenen kunnen 
prikkelen. Bijvoorbeeld als we in 
een kring zitten en ik een ritme 
voorklap dat een op een moet 
worden doorgegeven. Zodoende 
is iedereen even belangrijk en 
wordt er op een speelse manier 
concentratie gevraagd. Maar soms 
zeg ik ook wel eens tegen een 
bedeesd persoon: ‘Nu bent ú de 
dirigent!’ Op zo’n moment wordt er 
heel wat uitgedaagd hoor.



 
NIEUWE MEDEWERKERS

Ik ben Mirjam 

van Beek, ik 

ben veertig 

jaar en woon in 

Barneveld. Ik 

ben getrouwd 

en samen 

hebben we 

twee kinderen: een zoon van zestien 

(Daan) en een dochter van dertien (Thirza). 

Per 1 december 2019 ben ik op de 

hospice komen werken. Ik heb jaren lang 

in de thuiszorg gewerkt, hiervan vind ik de 

palliatieve en terminale zorg de mooiste 

kant. Deze voorliefde heeft mij er toe gezet 

om te solliciteren en ik ben blij dat ik deze 

baan heb gekregen. Ik hoop dat ik samen 

met mijn collega’s en vrijwilligers een 

lichtpuntje mag zijn voor deze cliënten en 

hun naasten. In mijn vrije tijd geniet ik van 

oppaskindjes, verricht ik vrijwilligerswerk 

in de kerk en mantelzorg. Als ontspanning 

lees of haak ik graag, en om een beetje in 

beweging te blijven vind ik het heerlijk om 

een paar kilometers hard te lopen.

Ik ben Hendrik 

van den Brink, 

19 jaar oud 

en student 

verpleegkun-

de aan de 

Christelijke 

Hogeschool 

Ede. Afgelopen jaar heb ik als helpende 

gewerkt in verschillende verpleeghuizen in 

de regio. Ik houd van mensen om mij heen 

en de zorg vind ik een mooi vakgebied 

om naastenliefde in praktijk te brengen. 

Binnen Stichting Bethanië zal ik aan de 

slag gaan als helpende (oproepkracht) 

in Wicherumloo. Ik hoop op een fijne en 

gezellige tijd bij Bethanië!

Mijn naam is 

Maartje Schut. 

Ik ben 19 jaar 

oud en woon 

nog thuis bij 

mijn ouders 

in Ede. Ik ben 

een nieuwe medewerker huishouding in 

de thuiszorg. Daarnaast studeer ik op de 

PABO (lerarenopleiding voor het basison-

derwijs) aan de Christelijke Hogeschool in 

Ede. Op donderdag en vrijdag geef ik met 

veel plezier les aan kinderen van groep 

1 en 2 op een bassischool in Barneveld. 

Verder vind ik het leuk om in mijn vrije 

tijd met vrienden af te spreken. Wat ik zo 

leuk vind aan het werk in Bethanië is het 

persoonlijke contact met u!

Mijn naam 

is Manouk 

Rotmann, ik 

ben 21 jaar en 

sinds ongeveer 

anderhalf jaar 

woonachtig in 

Ede. Ik kom 

oorspronkelijk uit Enschede, maar ben in 

Ede gaan wonen om verpleegkunde aan 

de Christelijke Hogeschool te kunnen gaan 

studeren. Ik ben tweedejaars en heb het 

ontzettend naar mijn zin. Ik ben dan ook 

erg enthousiast om het feit dat ik hier in 

Bethanië parttime als helpende plus mag 

komen werken. Ik zal werkzaam zijn bij de 

Bosrand en in de thuiszorg. Ik kijk er naar 

uit om iedereen te ontmoeten. Tot snel!

Ik ben Wendy 

van den Top en 

ik ben 20 jaar 

oud. Ik kom uit 

Barneveld en 

ben op 1 maart 

begonnen 

met mijn werk 

in Bethanië. Ik hoop daar eerst in de 

thuiszorg te beginnen en daarna over te 

stappen naar Wicherumloo in Wekerom. 

Vanaf 2017 werk ik al in de ouderenzorg. 

Ik werk altijd met veel plezier en geniet 

dan ook elke dag van mijn werk. Ik ben 

afgelopen juli gediplomeerd Verzorgende 

IG en kan daarmee fulltime aan de slag in 

Bethanië. Ik hoop een fijne tijd tegemoet 

te gaan bij u.

Mijn naam is 

Gera Leen-

ders. Ik ben 

getrouwd 

en samen 

hebben wij een 

volwassen zoon 

en dochter. Ik 

heb een ruim aantal jaren gewerkt in de 

zorg, begonnen als ziekenverzorgende in 

een verpleeghuis in de Achterhoek. Na 

een aantal jaren de opleiding voor psychia-

trisch verpleegkundige afgerond en in 

deze functie onder andere gewerkt in een 

woonzorgcentrum in Arnhem. In 2019 heb 

ik via een uitzendbureau een jaar gewerkt 

bij Kleinschalig Wonen in Bethanië. Het 

begeleiden van bewoners met dementie 

en het creëren van een veilige en prettige 

woonomgeving, samen met het team 

heb ik met veel plezier gedaan. Ik zie er 

daarom naar uit om hiermee verder te 

kunnen gaan.

 

Mijn naam is 

Merel Mulders 

en ik werk 

sinds kort als 

verpleegkundi-

ge in Betha-

nië. Ik ben 

kortgeleden 

22 jaar geworden. Ik ben geboren en 

getogen in Ede en heb hier ook mijn 

opleiding gevolgd. Mijn studie heb ik in 

januari afgerond, maar ik blijf enthousiast 

en gemotiveerd om nog veel meer te 

leren. Tijdens mijn opleiding heb ik bij 

verschillende instellingen stage gelopen, 

zoals bij ’s Heeren Loo, in de revalidatie, 

in het ziekenhuis en ook bij Wicherumloo 

in Wekerom. Daar heb ik een heel fijne 

stageperiode gehad en dat was voor mij 

aanleiding om te solliciteren bij Bethanië. 

Inmiddels werk ik nu een aantal weken 

waarin ik al veel mensen heb ontmoet. In 

mijn vrije tijd dans ik graag en vind ik het 

heerlijk om te bakken. Ik ben echt een 

familiemens en houd van gezelligheid.
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PERSONEELSUITJE 

Op 5 februari dit jaar was er een activiteit voor alle 
medewerkers van Bethanië, ook voor diegenen die 
geen lid zijn van de personeelsvereniging. Dit werd 
mogelijk gemaakt door de giften van cliënten die we 
als personeelsvereniging ontvangen. Hier zijn we dan 
ook erg dankbaar voor.

Om 17.00 uur verzamelden we op de Amsterdamseweg. 
In groepjes gingen we op pad om een puzzeltocht te 
lopen. Het weer zat mee en iedereen begon enthousiast. 
Onderweg waren er vragen en de antwoorden werden via 
de app naar Joop gestuurd. Het was leuk om dingen over 
Ede te weten te komen die niet iedereen wist. Onderweg 
was er een stop, waar we even wat gingen drinken en 
een bitterbal kregen.

Daarna weer verder. Ook stond er onderweg nog een 
mand klaar met voor iedereen een leuk presentje. We 
eindigden bij Pannenkoekenboerderij Kernhem. Hier 
hebben we met ons allen lekker gegeten. Tot slot was er 
een prijsuitreiking, voor de groep die gewonnen had was 
er natuurlijk ook nog een cadeautje. Goed gedaan!

Het was weer fijn om dit met elkaar te doen. Alle collega’s 
van de keuken, kantoor, huishouding, hospice, receptie 
en de zorg, met elkaar. Op naar het volgende uitje en/of 
de volgende activiteit.

Ben je nog geen lid van de personeelsvereniging maar 
wil je dit wel? Wees welkom en geef je op via SDB 
selfservice.

Karin Gijsbertsen
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Het omgangsprotocol
Mevrouw Bosman is nieuw komen wonen in Bethanië. Zij gaat voor het eerst eten in het 
restaurant. Dat vindt ze best spannend want ze kent nog bijna niemand. Als zij op een lege stoel 
wil gaan zitten, krijgt zij te horen: ‘Hier kunt u niet zitten, deze plek is bezet.’ Zo gaat het ook bij 
de andere tafels. Mevrouw Bosman krijgt het er warm van: is er eigenlijk wel plek voor haar? 
Het lijkt of niemand op haar zit te wachten. Dan ziet ze een dame naar haar wenken: ‘Komt u hier 
maar zitten, hier is plek!’ Opgelucht loopt mevrouw Bosman naar de tafel en neemt plaats. De 
vriendelijke dame stelt zich voor en heet haar hartelijk welkom in Bethanië. Mevrouw Bosman is 
blij en opgelucht met deze ontvangst. Er ontstaat een gezellig gesprek.

In ons verpleeghuis verblijven bewoners met ver schillende achtergronden, gewoontes en opvattingen. Zij 
hebben niet voor elkaar gekozen, maar moeten wel met elkaar leven. Graag willen wij dat iedereen zich 
thuis voelt, maar dat gaat niet altijd vanzelf. Daar moeten we met elkaar aan werken. 

Een aantal medewerkers en een vertegenwoordiger van de cliëntenraad hebben met elkaar nagedacht over 
de vraag: hoe willen wij hier in Bethanië en Wicherumloo met elkaar omgaan? 

Hier kwamen vier ‘leefregels’ uit:
1. Iedereen is welkom.                                                                                                                                         
2. Wij hebben respect voor elkaars eigenheid.                                                                                                            
3. Wij praten niet over, maar met elkaar.                                                                                                                          
4.  Behandel een ander zoals uzelf behandeld wilt worden.

Door het naleven van deze vier leefregels kunnen bewoners zich veilig en gerespecteerd voelen. Maar wat 
te doen als er sprake is van ongewenst gedrag, zoals iemand (bewust) negeren, over iemand roddelen, nare 
opmerkingen maken e.d.? 

Drie opmerkingen daarover:                                                                              
1.  Maak het bespreekbaar met de desbetreffende persoon.
2.  Is dit lastig of heeft dit geen effect, neem dan contact op met een medewerker of uw EVV’er.
3.  U kunt ook altijd contact opnemen met de cliënt vertrouwens persoon, mevrouw de Korte.

Wilt u meer weten over het omgangsprotocol neem dan contact op met uw EVV’er. 

Laten we er met elkaar voor zorgen dat Bethanië een plek is waar iedereen 
zich thuis kan voelen en waarin we oog hebben voor onze naaste.

Annet Westerink
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WELZIJN

Nieuw in Bethanië en Wicherumloo:  
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Bingo
Eens per maand wordt er op woensdagmiddag om 15.00 uur in het restaurant 

een gezellige bingo georganiseerd:
1 april en 6 mei

Luisteren naar muziek
Woensdag 25 maart om 15.00 uur: pianospel en zingen door/met Jan Broekhuis

Dinsdag 31 maart om 15.00 uur: kinderen van zangschool ‘Pure Voice’ komen zingen 
Dinsdag 7 april om 19.30 uur: paasconcert van koor ‘His Voice´

Donderdag 30 april om 19.30 uur: Oranjeconcert door het Enka-mannenkoor uit Ede

Snackmiddag
Lekker een frietje of kroket eten in het restaurant? 

Dat kan één keer in de maand op vrijdagmiddag om 16.00 uur:
3 april, 1 mei, 29 mei

Modeverkopen
De volgende kledingverkoop (met modeshow) staat weer gepland:

‘CeeJee mode’ samen met ‘Lingerie at Home’: vrijdag 24 april vanaf 14.00 uur

Bijbelkring
Om de week op woensdagavond om 19.00 uur is er de mogelijkheid 

om samen na te denken over Gods woord:
18 maart, 1 april, 22 april, 13 mei, 27 mei 

Themamiddag
Twee keer in de maand wordt er op dinsdagmiddag (om 15.00 uur) een themamiddag 

georganiseerd. Vaak gaan we terug in de tijd.
24 maart

7 en 21 april
5 en 19 mei

Overige activiteiten:
Doopjurkententoonstelling: dinsdag 3 maart om 15.00 uur

Bezoek van groep 4 van de Paasbergschool: vrijdag 27 maart rond 10.00 uur
Bezoek van groep 2 van de Paasbergschool: vrijdag 17 april  rond 10.00 uur
Bezoek van groep 5 van de Paasbergschool: vrijdag 15 mei  rond 10.00 uur

Deze datums zijn momenteel bekend. Te zijner tijd worden er nog veel extra activiteiten 
toegevoegd die bij het ter perse gaan van Wegwijs nog niet gepland staan. 

Ook vinden er soms wijzigingen plaats. 
Houd daarvoor de weekplanning goed in de gaten (ook te vinden op onze site).

Naast al dit leuks is er een groot aanbod aan activiteiten dat elke week terugkeert. 
Denk aan samen sjoelen, zwemmen, handwerken en zingen. Maar ook een bijlesje over 
uw computer, of een boek lenen bij de bieb is bij ons mogelijk. U bent van harte welkom! 

Vragen? Mail naar activiteiten@bethanie.nl 

PUZZELPAGIN
A
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WOORDZOEKER SUDOKU

Oplossing: Dhr./Mw.:

Telefoonnr.:

Gratis Aan Tafel? Puzzel mee!
Maak alle puzzels op deze pagina en win een dinerbon voor 
de eerstvolgende ‘Aan Tafel!’. Vul uw  gegevens in, lever dit 
vel uiterlijk dinsdag 14 april in bij de receptie en doe mee!

heer samen zingen bijbel
stilte geloof opstanding verdriet
terugkomst ervaringen leven rust
feest

VOLG DE STIPPEN...
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Openingstijden (tijdelijk):
Donderdag op afspraak

Vrijdag op afspraak
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Onze adresgegevens: 
Hamsestraat 38

4043 LH  Opheusden
0488 440905

www.reedoo.nl

Breng ook kleur
 in uw interieur!
Lees alles over raamdecoratie trends op

www.reedoo.nl/weblog
of breng een bezoek aan onze winkel!

Het Scha�elaartje
Slager - Kaasboer - Poelier

Brouwerstraat 59-61, Ede, telefoon 0318-618498
info@hetscha�elaartje.nl, www.hetscha�elaartje.nl

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 



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 Frankeneng 14, 6716 AA  EDE - 0318-241001

info@zorgtotaalwinkel.nl - www.zorgtotaalwinkel.nl

ROLLATORS
ZEER RUIM ASSORTIMENT

TOT 7 JAAR GARANTIE

GROTE VOORRAAD

KOM LANGS!

Voor een waardige begrafenis met aandacht 
voor persoonlijke wensen en een eerlijk tarief

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Voor een waardige begrafenis met aandacht 
voor persoonlijke wensen en een eerlijk tarief

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Meer informatie of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Ga naar      www.kvanasselt.nl of bel naar 06 - 15 45 11 30.

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

Overlijden melden?

06 - 15 45 11 30

24/7 bereikbaar

kvanasselt.nlBekijk onze tarieven op kvanasselt.nl



ALLES OVER 
GEZOND
ZITTEN!

ZIT-COMFORT.NL

ALLES OVER 
GEZOND
ZITTEN!

ERVAAR HET ZELF IN ONZE WINKEL!

Kerkstraat 6
Bennekom
0318 20 18 18

Maandag  13:30 – 17:30 uur
Dinsdag  09:30 – 17:30 uur
Woensdag  09:30 – 17:30 uur
Donderdag  09:30 – 17:30 uur
Vrijdag  09:30 – 17:30 uur
Zaterdag  09:30 – 17:00 uur

Gratis!
BroekakkerpleinP zitten als een vorst

BENNEKOM

Bent u op zoek naar een 
comfortabele fauteuil op uw 

maat? Dan is dit hét moment om 
uzelf te verwennen. Bij Zitcomfort 

Bennekom ontvangt u nu maar 
liefst €300 voor uw oude stoel als 
u een stoel op maat aanschaft.

Welkom in onze showroom. De 
koffi  e staat klaar!

VOOR UW 
OUDE STOEL

Onze stoelen zien er niet alleen 
fraai uit maar geven u ook 
maximaal comfort. Door de 

ergonomische vormgeving zijn ze 
goed voor lijf en leden. 

OUDE STOEL ERUIT, NIEUWE ERIN!

BEL ONS 
VOOR EEN 

DEMO BIJ U 
THUIS

DE MOOISTE FAUTEUILS 
PRECIES OP UW MAAT!

GRATIS THUIS-BEZORGD

INRUIL
KORTING

DE MOOISTE FAUTEUILS 
PRECIES OP UW MAAT!

BEZORGDBEZORGD

INRUILINRUILINRUIL
KORTINGKORTINGKORTING

ALLE 
STOELEN OP 
VOORRAAD

ALLE 
KLEUREN EN 

STIJLEN

OP UW MAAT!

DE GROOTSTE COLLECTIE 
STA-OP FAUTEUILS
DE GROOTSTE COLLECTIE DE GROOTSTE COLLECTIE 
STA-OP FAUTEUILS

ALLES 
OP UW 

MAAT

GRATIS THUIS-BEZORGD

STA-OP EN 

RELAXSTOELEN 

AL V.A 

€595

ALLE 
KLEUREN EN 

STIJLEN
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