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Voorwoord
VAN DE BESTUURDER

Dankbaar dat we ons samen mogen
voorbereiden op het Paasfeest.
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Willy de Groot - van Saane

Dankbaar schrijf ik het 
voorwoord voor deze uitgave 
van Wegwijs.

Dankbaar dat we ons samen 
mogen voorbereiden op het 
Paasfeest.

“De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja!” 

We laten een ingewikkelde tijd vol 
spanning achter ons. In gedachten 
zijn we verbonden met de families 
en met onze collega’s die een 
geliefde moeten missen na ziek te 
zijn geworden door het Covid-19 
virus. Wat een verdriet voor de 
familieleden en wat hebben onze 
medewerkers onder hoogspanning 
gewerkt! Er is aan alle kanten 
heel hard gewerkt om de roosters 
rond te krijgen en om voortdurend 
de zorg te kunnen blijven bieden 
aan onze bewoners. 

Een groot woord van dank is op 
z’n plaats voor alle familieleden 
van onze bewoners die zo goed 
weten om te gaan met alle regels 
rond bezoek. Het valt niet mee 
als je al een jaar lang niet zomaar 
binnen kan komen, op bezoek bij 
je vader, moeder, tante of oom.
De regels en de persoonlijke 
beschermingsmiddelen helpen om 

het virus zoveel mogelijk buiten te 
houden, maar wat verlangen we 
naar de tijd dat we weer “gewoon 
kunnen doen”.

Samen eten en koffie drinken 
in het restaurant, samen de 
kerkdiensten bezoeken en samen 
genieten van mooie activiteiten. 
We hopen dat de landelijke 
maatregelen meer en meer 
versoepeld gaan worden, zodat 
we van daaruit ook meer mogelijk 
kunnen maken.   

We missen het contact met de 
bewoners van de Platteelhof en de 
Oldenhof en onze vaste bezoekers 
uit de wijk. Nog even volhouden! 
We informeren u als u weer 
welkom bent.

Ook onze vrijwilligers missen 
we. We zijn dankbaar voor de 
inzet van de vrijwilligers op het 
hospice en voor vrijwilligers die 
het mede mogelijk maken dat we 
bezoek kunnen ontvangen, dat 
de cliënten van de dagbesteding 
weer opgehaald worden en dat 
de maaltijden bezorgd worden. 
Wat zouden we graag alle 
vrijwilligers weer ontmoeten zodat 
de gezelligheid en het welzijn van 
de bewoners nog meer bevordert 
wordt.

We kijken met nieuwe moed 
naar voren. We mogen gelukkig 
ervaren dat er nu geen of weinig 
bewoners en medewerkers 
besmet raken. Gelukkig is een 
groot deel van de bewoners en 
medewerkers gevaccineerd. We 
bidden om de zegen van God 
hierover! 

De nieuwe plannen voor 2021 en 
verder zijn inmiddels goedgekeurd 
en gepresenteerd binnen de 
organisatie. Wat fijn om met 
enthousiaste collega’s bij te 
mogen dragen aan waardevol 
leven. 

Dankbaar ben ik dat we binnen 
onze organisatie, zowel in 
Wicherumloo als in Bethanië 
daadwerkelijk ervaren dat we ons 
werk in afhankelijkheid mogen 
doen van onze God. 

En wat mogen we ons 
verwonderen over het 
komende Paasfeest; de dood is 
overwonnen; U zij de Glorie! 

Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur



Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.
   

                                                                       ((2 Timotheüs 2 vers 8a)

De hoop op een nieuwe wereld 
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Met Pasen vieren wij het heerlijke 
heilsfeit dat Jezus Christus uit de 
doden is opgewekt. Hij leeft! En 
wij mogen met Hem leven. 
Het is voor ons een rijke troost en 
bemoediging dat Jezus Christus 
uit de dood is opgestaan. 
De opstanding van Christus is 
voor ons een bron van kracht 
om het in een moeitevol bestaan 
vol te houden. Het leven is soms 
heel erg moeilijk. Er zijn heel wat 
zorgen en moeiten in dit aardse 
leven.
Ook de jonge Timotheüs heeft 
in zijn leven moeite, zorg en 
verdrukking gekend. Het werk in 
de gemeente viel hem erg zwaar. 
Hij moest door de apostel Paulus 
bemoedigd worden om trouw 
door te gaan met zijn arbeid in 
de gemeente. Paulus bemoedigt 
hem met de woorden van onze 
tekst: Houd in gedachten dat 
Jezus Christus uit de doden is 
opgewekt. Daar moet je maar 
steeds aan denken te midden 
van de verdrukkingen. Houd de 
opgestane Christus maar voor 
ogen.

Toen Maarten Luther weer eens 
heel erg moedeloos was, deed zijn 
vrouw overdag de gordijnen dicht 
in huis. Wat doe je nu, zei Luther? 
Zij antwoordde: We moeten rouw 
bedrijven, want Jezus is toch 
dood? Luther begreep zijn vrouw. 
Jezus is niet dood, maar Hij leeft! 
Dan kunnen we toch altijd weer 
moed hebben. Het staat er dan 
nooit hopeloos voor. 

Jezus Christus heeft in Zijn 
kruisdood al het heil voor ons 
verworven. Als de opgestane 
Christus deelt Hij dat nu aan ons 
uit. Hij heeft volkomen verzoening 
gedaan voor al onze zonden. 
Wij mogen nu door het geloof in 
Hem vergeving van de zonden 
ontvangen. Diepe vrede en rust 
mag er in ons hart komen. En als 
de zonden ons weer benauwen, 
dan mogen we zien op Christus 
, Die overgeleverd is om onze 
overtredingen, maar opgewekt is 
om onze rechtvaardiging (Rom. 4 
vers 25). De opgestane Christus 
troost en bemoedigt ons in alle 
aanvechting en strijd. Wij mogen 
weten dat Hij de zonde heeft 
overwonnen en dat wij eens 
voorgoed bevrijd zullen zijn van 
alle zonde. Zo zeker als Jezus 
Christus leeft, zo zeker is er voor 
ons de bevrijding uit de macht van 
de zonde. 

De opgestane Christus wekt ons 
op tot het nieuwe leven, waarin 
wij met vreugde de Heere dienen. 
Als de strijd tegen de zonde ons 
zwaar valt en ons moedeloos 
maakt, dan is het heel goed om 
de opgestane Christus in onze 
gedachten te hebben. Dan ervaren 
wij weer Zijn opstandingskracht 

om te kunnen overwinnen. Vanuit 
de overwinning van Jezus Christus 
mogen wij de strijd voortzetten 
in de zekerheid dat wij eenmaal 
smetteloos zullen staan voor 
Zijn aangezicht. De opgestane 
Christus zal ervoor zorgen dat wij 
straks geen zonde meer hebben 
en dat wij volkomen goed zijn. 

De opgestane Christus geeft licht 
en uitzicht op de toekomende 
heerlijkheid. Niet alleen onze ziel zal 
volkomen verlost zijn, maar ook ons 
lichaam. We zullen geen sterfelijk 
lichaam meer hebben, maar een 
verheerlijkt lichaam dat niet meer 
aan ziekte en dood is onderworpen. 
De dood is er zelfs niet meer. Jezus 
Christus heeft de dood overwonnen 
en al de Zijnen zullen eeuwig met 
Hem leven in Gods glorie. Wat 
een stralende toekomst is er voor 
allen die in deze gekruisigde en 
opgestane Heiland geloven.

Als wij aan onze opgestane 
Christus denken, dan krijgen we 
weer nieuwe hoop en kracht om 
blijmoedig verder te gaan door 
dit leven op weg naar een alles 
overtreffende heerlijkheid.
We gaan met reikhalzend verlangen 
uitzien naar de wederkomst van 
Christus, Die alle dingen nieuw 
maakt. 

Als angst en vrees u toch nog weer 
overvalt, houd in gedachten dat 
Christus uit de doden is opgewekt. 
Vrees niet, Hij leeft!

        D.C. Floor

Houd in gedachten 
dat Jezus Christus 

uit de doden is 
opgewekt.



EN TOEN KWAM COVID-19.
Dat was alle hens aan dek. Ik maakte tijdens de eerste 
golf deel uit van het crisismanagementteam in het ZGV. 
Vanaf maart tot de zomer van 2020 moest ik daarom 
mijn werk als cardioloog onderbreken om mij volledig te 
kunnen inzetten voor de organisatie van de coronazorg. 
Dat was een heftige periode. Met de kennis van nu 
zouden we nog doelmatiger geweest zijn met de inzet 
voor de coronazorg, zodat er meer middelen voor de 
reguliere zorg zouden zijn. Momenteel is die weer voor 
een groot deel op orde. 

WAT BETEKENT PASEN VOOR JOU?
Pasen spreekt meer tot de verbeelding dan Kerst, omdat 
het leven na de dood een nog groter mysterie is dan het 
leven zelf. Niet alleen is de dood overwonnen, met in 
het spoor daarvan alle ziekte en ellende, maar is er ook 
een nieuw begin gemaakt. Dat allemaal samenkomend 
in de persoon van Jezus Christus. Zo’n fundamentele 
omwenteling moet voluit worden gevierd. Het staat zo 
haaks op onze alledaagse waarneming, dat het zelfs nodig 
is er elke zondag naar te verwijzen.

HOE VIER JE PASEN?
De periode voorafgaand aan Pasen probeer ik te beleven 
als een periode van inkeer, van “loskomen” van het 
gewone leven. Nu er geen fysieke samenkomsten in de 
kerk zijn, probeer ik wel de stilte te zoeken. Hoe? Door mij 
af en toe af te zonderen van werk en gezin, bijvoorbeeld 
door een lange wandeling te maken, door een podcast te 
beluisteren waarin bijzondere gedachten voorbijkomen 
die mij aan het denken zetten. Dit tilt mij op uit de 
alledaagsheid en geeft mij een heel ander perspectief dan 
van gezin en werk. Pasen gaat over de grens heen van wat
ik kan begrijpen en onder woorden kan brengen.

ERVAAR JE ZIEKENHUIS EN KERK ALS TEGENPOLEN?
Nee, ik geloof dat God mij heeft geroepen om te werken in 
deze wereld, ook al is die compleet van Hem vervreemd. 
Maar wel dien ik te beseffen dat wat Hij van mij vraagt kan 
verschillen met wat ik zelf denk te moeten. Ik hoef niet altijd 
te presteren en al helemaal niet te pleasen. In plaats ervan 
mezelf als het ware te beoordelen door de ogen van anderen, 
moet ik beginnen bij de vraag: Hoe ziet God mij? Met dat 
voor ogen word ik mens zoals Hij mij heeft bedoeld.
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IN GESPREK MET EEN LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Ronald Walhout (1977) werkt als cardioloog in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Daarnaast is hij sinds enige 
jaren lid van de Raad van Toezicht van Bethanië. De redactie van Wegwijs bevroeg hem over zijn eigen leven, 
zijn werk (in coronatijd), zijn band met Bethanië en over wat Pasen voor hem betekent. En over het verband 
tussen deze zaken.

WIL JE IETS OVER JEZELF VERTELLEN?
Ik ben als oudste in een gezin met vijf jongens geboren 
in Eindhoven. Vanwege het werk van mijn vader ben ik 
daarna naar allerlei verschillende delen van Nederland 
meeverhuisd. Mijn meest vormende kinderjaren beleefde ik 
in Middelburg, waarna we weer verder verhuisden. Na het 
vwo ging ik op kamers in Utrecht om daar Geneeskunde te 
studeren om te vervolgen met Cardiologie in Nieuwegein. 

JE BENT GETROUWD?
Ja, ik heb mijn vrouw leren kennen tijdens een reis naar 
Israël, maar we kregen pas echt verkering in Nederland. 
Henrike werkte als jeugdverpleegkunde in Nieuwegein. 
Daar zijn we na onze trouwdag in 2000 ook gaan wonen 
en werden onze drie kinderen geboren, die nu tussen de elf 
en zeventien jaar zijn. Sinds tien jaar wonen we met veel 
plezier in Ede.

MET VEEL PLEZIER?
Ja, ik vind het bijvoorbeeld erg prettig om op mijn fiets naar 
mijn werk te kunnen gaan en zelfs lopend naar Bethanië. 
We maken echt onderdeel uit van de Edese gemeenschap, 
zowel qua werk als kerk en andere zaken. Ede heeft een 
prettige schaalgrootte, dat geldt bijvoorbeeld ook voor het 
ziekenhuis waar ik werk en natuurlijk voor Bethanië. 

WAT DOET EEN RAAD VAN TOEZICHT (RvT) EIGENLIJK?
Die controleert het werk van de bestuurder en doet dat op 
een zowel kritische als ondersteunende wijze. Daarbij is 
bijvoorbeeld de vraag ‘Is alles goed gewogen?’ belangrijk. 
In sommige grote zaken is formele instemming van de 

RvT nodig, maar er spelen ook tal van kleinere zaken 
waarbij het meer gaat om tips en overwegingen die we 
als raad aan Willy kunnen meegeven. Vergelijk het met 
een kritische en meewerkende passagier die, gevraagd en 
ongevraagd, commentaar levert op de route en rijstijl van 
de chauffeur om veilig op de bestemming aan te komen. 
Er is wederzijdse waardering en we kunnen het persoonlijk 
goed met elkaar vinden.  

WAT IS DE NOODZAAK VAN EEN RAAD VAN TOEZICHT?
Zonder dit klankbord zou een tunnelvisie kunnen 
ontstaan, die uitmondt in een eenzijdig, te weinig 
afgewogen beleid. Als RvT is het de kunst om enerzijds 
voldoende afstand te bewaren en anderzijds juist zeer 
betrokken te blijven. 

JE BENT CARDIOLOOG. WAT HOUDT DAT IN? 
Ik heb de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten. 
Die zorg bestaat uit een acuut deel en een voorzorg- en 
preventiedeel, want voorkomen is beter dan genezen. 
Het leuke van mijn werk is de veelzijdigheid ervan: het 
stellen van een diagnose bij eenvoudige klachten bij de 
ene patiënt, het behandelen van hartfalen in het laatste 
stadium bij een ander. Als cardioloog in Ede werk ik in 
het middenveld tussen huisarts aan de ene en complexe 
hartoperaties aan de andere kant. De meest gestelde 
vraag is altijd of ik zelf ook operaties doe. Het antwoord 
is ‘ja’, bijvoorbeeld pacemakerimplantaties, maar het 
uitvoeren van een grote hartoperatie is onderdeel van een 
chirurgische opleiding, terwijl de cardioloog thuishoort bij 
de beschouwende specialismen. 

“Pasen is het feest
van de omwenteling”

(door: Silvester van der Pol)
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PASEN: IN VERWACHTING VAN NIEUW LEVEN

Collega Klara Bos 
(coördinator De Bosrand van Bethanië)

WAT IS VOOR JOU HET WONDER VAN PASEN?
De opstanding. De eeuwige dood die zal verdwijnen. 
Het heeft tot ver in mijn puberteit geduurd voordat dit 
landde hoor. Dat had te maken met het groeiende besef 
van de wonderen om mij heen waarvoor mijn ogen toen 
opengingen. Ik ging al op mijn vijftiende in Bethanië 
werken. Daar hoorde ik verhalen van bewoners en had 
ik gesprekken met collega’s, die mijn geloof verder 
versterkten. 

IS JOUW NOG ONGEBOREN KIND OOK EEN WONDER?
Een heel groot wonder. Onze Norah van nu twee kwam 
pas na zeven jaar, en na een heel traject. We dachten 
daarom dat het bij haar zou blijven. Maar toen werd ik 
opnieuw zwanger. 

EN HOE ZIE JE DE DOOP?
De doop laat ons Gods grote liefde zien: Hij belooft dat Hij als 
een Vader voor je wil zorgen. Zo worden we onderdeel van 
het verbond van God en van de gemeenschap van de kerk. 

HOE GEEF JE VORM AAN DE CHRISTELIJKE 
OPVOEDING?
We bidden heel eenvoudig samen met Norah. We lezen de 
Platenbijbel met haar, we praten over het geloof en ook 
kerkbezoek hoort er bij.  

HOE VIER JE PASEN?
We gaan met Pasen altijd naar de kerk. Weliswaar op de 
Goede Vrijdag niet, maar we staan  zeker ook wel stil bij de 
dood en de lijdensweg die Jezus heeft moeten afleggen. 
Maar  het is vooral het feest van de opstanding. Van de 
kinderen vanuit het gezin waar ik kom ben ik nog de enige 
die actief gelooft, dat maakt het ook wel bijzonder. 

HEB JE NOG IETS OPMERKELIJKS TE DELEN OP 
GELOOFSGEBIED?
Ja, enige jaren geleden werd mij door een bewoner van 
Bethanië gevraagd om hardop met hem te bidden. Ik 
heb ja gezegd en gevraagd waarvoor hij wilde dat ik bad. 
Dat bleek om rust, vrede en het wegblijven van pijn te 
zijn, en dat hij klaar voor zou zijn voor het einde. Na het 
amen biggelde er een dikke traan over zijn wang. ‘Dank 
je wel meisje,’ zei hij. ‘Ga nu maar eten.’ Toen ik naar het 
restaurant liep kwam ik zijn dochter tegen. Even later 
kwam ze weer naar me toe: of ik wist dat haar vader was 
overleden….: hij was dus direct nadat ik was weggegaan 
gestorven. Ik wist niet wat ik hoorde, maar besefte toen 
dat het heel goed was dat we zo samen hebben gebeden. 
Dat vergeet ik nooit meer.

Collega Lisette Happel 
(verzorgende IG in Wicherumloo)

WAT IS VOOR JOU HET WONDER VAN PASEN?
Dat de Heer is opgestaan. Daarbij denk ik aan de 
dankbaarheid en de blijdschap over dat Hij is gestorven 
voor onze zonden. Die dankbaarheid heb ik ook omdat 
de Here ons opnieuw een kindje toevertrouwt. Ik vind 
het lastig om er woorden aan te geven, maar door 
Pasen kun je als je bang bent of moeite hebt altijd 
aankloppen bij de Heer. Ook als het wat minder gaat in 
je geloofsleven, je kunt altijd weer bij Hem terugkomen.

IS JOUW NOG ONGEBOREN KIND OOK EEN WONDER?
Ja, zeker. We hebben al drie dochters waarvan de 
oudste negen en de jongste nu vijf is. Wij zijn vooral 
heel blij dat wij na bijna vijf jaar opnieuw verblijd 
mochten worden met een zwangerschap. Het kindje is 
heel welkom hoor: jongetje of meisje!

EN HOE ZIE JE DE DOOP?
Ik heb mij op mijn twintigste bewust laten dopen, 
omdat ik als kind niet ben gedoopt. Ik deed toen 
dus ook tegelijk belijdenis. Ik kan het niet zo mooi 
verwoorden, maar ik zie de doop als een soort 
geschenk dat je meekrijgt, waarvan je hoopt dat ze 
het op latere leeftijd zullen gaan gebruiken. Zoiets. Je 
geeft je kind aan God en verwacht het samen met de 
Heer op te voeden.

HOE GEEF JE VORM AAN DE CHRISTELIJKE 
OPVOEDING?
We lezen uit de kinderbijbel, zingen veel met ze uit de 
bundel Opwekkingsliederen en we leren ze bidden. 
Dat laatste vind ik niet altijd even gemakkelijk, hoewel 
onze oudste dat al heel goed doet nu. Maar ik vind het 
bijvoorbeeld lastig om de overgang te bepalen tussen 
het standaard avondliedje aan het bed en ze zelf te 
laten bidden.

HOE VIER JE PASEN?
We gaan naar de kerk, ook naar de kinderdienst op 
Tweede Paasdag. Op Goede Vrijdag gaat een van ons. 
De kinderen nemen van school tekeningen mee naar 
huis over het lijden en de opstanding, en die krijgen dan 
een plaatsje hier in de kamer. 

HEB JE NOG IETS OPMERKELIJKS TE DELEN OP 
GELOOFSGEBIED?
In Wicherumloo woont een zwaar dementerende vrouw, 
die vroeger schooljuf is geweest. Op een van de eerste 
dagen van januari dit jaar vroegen mijn collega en ik na 
afloop van de gezamenlijke maaltijd aan haar of zij het 
dankgebed wilde uitspreken. We wisten dat zij dat nog 
wel kon en het ook fijn vindt. Tijdens haar gebed haalde 
ze toen het hele kerstverhaal naar boven om het een 
heel bijzondere plek te geven in haar woorden van dank. 
Dat was zo bijzonder, dat mijn collega en ik er allebei op 
de goede manier van ondersteboven waren. We waren 
erdoor geraakt dat juist zij het kerstevangelie zo mooi had 
kunnen verwoorden in een gebed. Dat was voor mij een 
leermoment.
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KWALITEITSPLAN 2021

U kent ons als een professionele zorgorganisatie. Wij 
bieden zorg en diensten aan kwetsbare ouderen, in de 
gemeente Ede. Vanuit onze christelijke identiteit zijn wij 
de kwetsbare ouderen die wij zorg bieden tot dienst. 
Ouder worden betekent steeds meer kwetsbaar worden. 
Ons doel is om met onze professionele inzet bij te 
dragen aan het waardevolle leven van onze bewoners en 
cliënten. 

We realiseren ons dat, om een kwalitatieve en gezonde 
organisatie te blijven, er stappen gezet dienen te 
worden op het gebied van onder andere: kennis delen, 
samenwerking en een open communicatieproces. 
De ‘lerende organisatie’ zal de komende drie jaar als 
een rode draad door de kwaliteitsplannen heenlopen, 
medewerkers worden in staat gesteld de dienstverlening 
aan te passen aan een voortdurend veranderende 
omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te 
stimuleren.

De volgende speerpunten zijn daarom leidend voor onze 
zorg en dienstverlening: 

 Gezond & Wel

 Kennen & Gekend worden

 Boeien & (ver)Binden

 Wonen & Omgeving

 Vakmanschap & Eigenaarschap

Alle disciplines binnen de organisatie hebben 
afdelingsdoelen opgesteld om invulling te geven aan deze 
speerpunten. De acht thema’s van het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg zijn verweven met deze speerpunten. 

Een aantal voor u interessante onderdelen geef ik hier 
weer. 

  In 2021 wordt gestart met de ontwikkeling van een 
nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD). Het huidige 
ECD is minder gebruiksvriendelijk en wordt niet langer 
ondersteund door de huidige leverancier.  

  Met de start van de eigen multidisciplinaire 
behandeldienst in 2020 wil Bethanië ook in de 
toekomst haar bewoners de zorg en ondersteuning 
bieden voor een waardevol leven. Door een 
eigen behandeldienst die we verder ontwikkelen, 
kunnen zorgmedewerkers en behandelaars vanuit 
samenwerking en dialoog sneller inspelen op 
veranderingen van de zorgvraag van onze bewoners. 

  In 2021 meten alle aanbieders van verpleeghuiszorg 
de cliëntervaringen met de totaalscore van 
Zorgkaart Nederland. Dit betekent dat binnen de 
Stichting Bethanië deze waarderingssite door alle 
zorgafdelingen bij bewoners/contactpersonen onder 
de aandacht gebracht wordt, tijdens bijvoorbeeld het 
MDO en evaluatiegesprekken. 

   Bij Bethanië vervullen vrijwilligers een bijzondere 
en gewaardeerde rol. Het blijft noodzakelijk nieuwe 
vrijwilligers te werven. 

   We bieden onze medewerkers een veilige, gezonde 
en prettige werkomgeving in een open cultuur. Tijdens 
de functioneringsgesprekken wordt de balans tussen 
werk en privé een vast agendapunt. Samen met onze 
medewerkers stellen we alles in het werk om uitval te 
voorkomen.

   Meer mensen kiezen voor wonen met zorg bij 
Bethanië en komen daardoor op een (lange) wachtlijst 
te staan. Deze ontwikkeling past bij de demografische 
ontwikkeling die ook in Ede en omstreken leidt tot 
druk op de beschikbare plaatsen bij organisaties voor 
ouderenzorg. We onderzoeken de mogelijkheden 
voor uitbreiding van Wlz/VPT zorgplaatsen (Wlz = Wet 
langdurige zorg, VPT = volledig pakket thuis). 

  De eigen regie van onze bewoners wordt steeds 
meer onderdeel van de dagelijkse praktijk. Bewoners 
met een individueel persoonsvolgend budget 
(iPVB) hebben zelf de regie bij het kiezen van de 
zorgverlener Het iPVB biedt de mogelijkheid om 
intramuraal 100% persoonsvolgend te werken én de 

kwaliteit van de zorg verder te vergroten. In 2021 
starten we dit project met de VPT cliënten. 

  We richten onze onderlinge samenwerking 
dusdanig in, dat we verbonden met en dienstbaar 
aan elkaar goede zorg bieden aan mensen die 
daarop een beroep doen. Dit betekent dat we 
in horizontale gelaagdheid werken, met als 
uiteindelijke doel om in samenhang met elkaar te 
werken. Het traject van de organisatieontwikkeling 
dat in 2020 gestart is en hieraan ten grondslag ligt, 
loopt de komende drie jaar als een rode draad door 
de jaarplannen heen.  

   Deskundigheidsbevordering zal altijd een belangrijk 
speerpunt blijven en daarom onderdeel uitmaken 
van de kwaliteitsplannen. Bethanië is een lerende 
organisatie waarbij kennis delen, feedback geven, 
reflecteren en verbeteren, hoog in het vaandel 
staan. 

Dit is een aantal van de items uit het kwaliteitsplan. 
Het volledige kwaliteitsplan is te lezen op onze website 
en u kunt ook een gedrukt exemplaar bij ons opvragen 
als u daar belangstelling voor heeft. 
Wij hebben kunstenares Wilma Veen gevraagd 
een schilderij te maken naar aanleiding van dit 
kwaliteitsplan. Een afbeelding hiervan vindt u op deze 
pagina. 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit 
kwaliteitsplan dan nodig ik u van harte uit om langs te 
komen voor een gesprek en dan kunt u ook direct het 
prachtige schilderij van dichtbij komen bekijken. 

Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur

Graag informeer ik u over ons kwaliteitsplan 2021. Dit kwaliteitsplan 
reikt verder dan alleen het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en heeft 
betrekking op de gehele organisatie van Stichting Bethanië.
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STICHTING BETHANIË



Mevrouw Rozeboom is geboren en getogen in 
Ede, Greet (“zo mag je me noemen”) heeft warme 
herinneringen aan haar jeugd. Ze is geboren in 
november 1934. Koken was niet Greets hobby en 
aan recepten deed ze niet. Haar lievelingsgerecht is 
stamppot andijvie. Dat komt goed uit want andijvie 
is vrijwel het hele jaar verkrijgbaar. Andijvie is een 
bladgroente die gekookt of rauw gegeten kan worden, 
apart of als stamppot. We gaan aan de slag met verse 
andijvie. Op 5 maart heeft dit recept al op het menu 
gestaan, maar deze stamppot is ook gepland voor 
vrijdag 26 maart en maandag 12 april aanstaande. 

We maken voor onze bewoners:
 Licht gebonden andijviesoep
 Andijvie stamppot   
 Salade van andijvie
 Gestoofde andijvie met jus en bal gehakt

Mevrouw Rozeboom vertelt dat ze ook heel erg van 
chinees eten houd. Tijdens ons gesprek hebben we 
het over haar tijd in Ede en dan komt Hotel Buitenzorg 
terug in haar herinnering, daar woonde Greet dichtbij. 
‘Als je daar ging eten, was je een hele piet hoor’, 
vertelt ze me lachend. Ook hotel Gea en restaurant 
De Driesprong staan haar nog helder voor ogen. Greet 
woont nu acht jaar naast Bethanië in de Platteelhof. 
Ze komt erg graag in het restaurant van Bethanië en 
mist de gezamenlijke maaltijden in deze coronatijden 
wel. Greet hoopt dan ook van harte dat de tijd snel 
terugkomt dat het restaurant weer open mag. Die 
hoop hebben wij ook.

Eet smakelijk allemaal!

Gastvrije groet, 
Ron Zwitserlood

WELZIJN
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De gedachten van mevrouw Rozeboom
RECEPT VAN VROEGER

A n d i j v i e s t a m p p o t  m e t  s p e k j e s

600 gram kruimige aardappelen 

25 gr ongezouten roomboter

50 ml volle melk

400 g verse andijvie

1 kleine rode ui, fijngesneden

Geraspte nootmuskaat

Theelepel zachte mosterd

150 gram gerookte spekjes

 Schil de aardappelen en snijd ze in gelijke stukken.
 Kook de aardappelen gaar in ongeveer 15 minuten en giet ze af. 
 Was de andijvie en snijd de andijvie fijn  
 Bak de spekjes uit
  Kook ondertussen de melk. 
 Prak de aardappelen samen met de boter en de gekookte melk. 
  Stamp de verse andijvie door het aardappelmengsel en strooi de 

nootmuskaat er overheen.
  Serveer de andijviestamppot met een rauw uitje en mosterd. 

Vervang voor een vegetarische variant de spekjes door 150 gram 
geraspte oude kaas.

Ingrediënten:

Recept voor 2 personen

Samen voor kwaliteit! (Het vervolg)

Wat is er de afgelopen maanden concreet 
gebeurd?

  Zorgteams gingen tijdens kwaliteitsgesprekken met 
elkaar in gesprek over het verbeteren van de kwaliteit 
van zorg.

  Twee EVV-ers plaatsten een blog op intranet over 
samenwerking met collega’s.

  Team Welzijn organiseerde een welzijnsbreed overleg, 
met medewerkers van de dagbesteding, kleinschalig 
wonen, de Oase en de Herberg. Als gevolg van dit 
overleg worden materialen nu beter gedeeld en 
vinden er meer activiteiten plaats in de huiskamers.    

  Els Groenendijk liep met medewerkers mee van zowel 
zorg als welzijn en gaf na afloop terugkoppeling op 
hun handelen (begeleiding op de werkvloer).

  Els heeft kennismakingsgesprekken gehad met de 
VVAR (Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad), 
de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de MIC-
commissie (Melding Incidenten Cliënten).

  Els plaatste eens in de twee weken een blog op 
intranet.

  De zorgcoördinatoren gingen gezamenlijk met Els in 
gesprek over hoe ze de teams kunnen helpen zich te 
ontwikkelen.

  Het managementteam, de coördinatoren en het 
projectteam zijn in gesprek geweest om de voortgang 
te bespreken en de eerste successen te benoemen. 
Voorbeelden hiervan zijn op intranet geplaatst.

De belangrijkste dingen vonden en vinden echter plaats 
op de werkvloer: elkaar vragen stellen, complimenten en 
terugkoppeling geven, initiatief nemen om iets wat beter 
kan ook daadwerkelijk te verbeteren. Binnenkort starten 
we in de teamoverleggen met het voeren van het goede 
gesprek. Daarmee bedoelen we: in gesprek gaan over 
onze eigen persoonlijke bijdrage aan de kwaliteit van 
zorg. Wij denken dat dit kan helpen om bewoners een 
waardevol leven te geven en medewerkers werkplezier.

Iedere medewerker, op welke plek je in Bethanië ook 
werkt, is bij het project Samen voor kwaliteit! betrokken. 
Allemaal werken we mee aan het verbeteren van de zorg 
aan onze bewoners.

Alvast bedankt voor jouw bijdrage.

Projectgroep Samen Voor Kwaliteit!
Aaldert, Els, Merel, Janine, Ron, Sylva, Danielle, 
Janine en Elise

In het najaar van 2020 zijn we in Bethanië gestart met het project Samen voor kwaliteit! Het team dat in dit 
project de kar trekt, bestaat uit zeven medewerkers van Bethanië, een afgevaardigde van de cliëntenraad en een 
coach (Els Groenendijk) van het programma Waardigheid en Trots. In het projectteam zijn verschillende afdelin-
gen vertegenwoordigd: zorg, welzijn, staf en horeca.  Het personeel van Bethanië had eerder in scans aangege-
ven wat volgens hen beter zou kunnen als het gaat om de kwaliteit van zorg aan onze bewoners. Verbeterpunten 
die genoemd werden, zijn bijvoorbeeld de samenwerking tussen collega’s van verschillende disciplines en het 
met elkaar aangaan van het goede gesprek over de kwaliteit van zorg.



 RheeMu Verhuizers Ede
voor al uw verhuizingen

Morsestraat 9A
6716 AH  Ede

Tel. 0318 - 694422
Fax 0318 - 629636

info@rheemu.nl
www.rheemu.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. Of mobiel op 06-53807591.

VERTROUWENSPERSONEN 
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Overleg met de bestuurder 
In de laatste maanden van het jaar komt er steeds een 
aantal belangrijke onderwerpen op de agenda in het 
overleg met onze bestuurder Willy de Groot. Zo hebben 
wij eind vorig jaar overleg gevoerd over de Begroting 
2021, het Strategisch Beleidsplan 2021-2023 en het 
Kwaliteitsplan 2021. De cliëntenraad heeft adviesrecht 
op de Begroting en instemmingsrecht op het Strategisch 
Beleidsplan en het Kwaliteitsplan. Hoewel de begroting 
in de regel veel cijfermateriaal bevat is het vooral 
een beleidsdocument. De bestuurder laat zien welke 
keuzes er gemaakt worden inzake de besteding van 
de middelen. Onze Raad van Bestuur kiest er duidelijk 
voor de prioriteit te leggen bij de formatie voor zorg 
en welzijn en bij de scholing van het personeel. Deze 
keuze is gebaseerd op de zorgvisie van Bethanië en het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit wordt tenslotte 
zichtbaar in het formatieplan dat deel uitmaakt van het 
jaarlijks terugkerende Kwaliteitsplan. We zien dan ook 
in de begroting een duidelijke toename van de formatie 
voor komend jaar. Al met al een duidelijke reden om een 
positief advies uit te brengen over de begroting 2021.

Bethanië heeft voor de komende drie jaar een nieuw 
Strategisch Beleidsplan. De Raad van Bestuur heeft 
een nieuw beleidsplan gemaakt gebaseerd op het 
kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de visie en missie 
van Bethanië. Voor de komende drie jaar zal Bethanië 
de ingeslagen weg van de laatste jaren voortzetten. 
Leidend hierbij is het thema “waardevol leven“ vanuit 

het vorige beleidsplan. Wij hebben als cliëntenraad 
meermalen gepleit voor een integrale aanpak van zorg 
en welzijn. We zijn blij dat het streven om te komen tot 
integrale zorgverlening nu vastgelegd is in het strategisch 
beleid van de organisatie. We hopen dat deze aanpak de 
komende jaren vorm zal krijgen. Als cliëntenraad hebben 
wij ingestemd met dit Strategisch Beleidsplan.

Als laatste beleidsdocument noem ik het Kwaliteitsplan 
2021. In dit plan wordt namelijk concreet beschreven 
hoe het geld voor onder andere zorg en welzijn wordt 
verdeeld over de formatie in soort en omvang. Dit 
is dus in feite het belangrijkste plan dat elk jaar aan 
de orde komt. Dit kwaliteitsplan reikt verder dan het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en heeft betrekking op 
de gehele organisatie van Bethanië. Voor het komend 
jaar is er opnieuw uitbreiding van de formatie voorzien. 
Niet alleen vanwege de extra middelen van de overheid 
maar ook omdat Bethanië eigen middelen inzet voor de 
formatie. Er komen steeds meer (nieuwe) cliënten met 
een psychogeriatrische grondslag wonen in Bethanië. Wij 
vinden het een goede keuze om een PG-verpleegkundige 
aan te stellen. Ook wordt er extra formatie ingezet 
om knelpunten op te lossen zoals de bezetting bij 
de avonddiensten. Als cliëntenraad hebben wij onze 
instemming verleend aan dit plan.

Henk Waanders
Voorzitter cliëntenraad

BERICHTEN VAN UW CLIËNTENRAAD

De contactuurtjes van de CR zijn vervallen in deze 
coronatijd. Wel is er contact mogelijk via e-mail en 
telefonisch.                 

Bereikbaarheid cliëntenraad:
Cliëntenraad: clientenraad@bethanie.nl
Voorzitter: clientenraadvz@bethanie.nl
 Tel: 06-53502085

BEREIKBAARHEID CLIËNTENRAAD
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LATEN WE BEGINNEN MET HET HEDEN.
Quirinus gaat drie dagen in de week naar De 
 Palmboom, op dinsdag, woensdag en vrijdag. 
 Daarnaast heeft hij nog andere activiteiten. Elke 
 donderdag komt zijn ex-collega en vriend Hans 
hem ophalen: vóór coronatijd voor een tochtje 
op de duofiets van Bethanië en in deze tijd voor 
een  wandeling. De drie zoons komen ieder apart 
 wekelijks langs, de een op de zaterdag, de  andere op 
de zondag en de derde door de weeks ’s avonds. En 
daaromheen zijn er de afspraken met  verschillende 
therapeuten, zoals die voor beweging.

VINDT U DIE REGELMAAT PRETTIG?
Ja, heel erg. Iedere dag een afgesproken  activiteit 
maakt het leven overzichtelijk en behapbaar. We zijn 
heel blij met Bethanië en zeker ook met De  Palmboom.

HOE IS DAT BEGONNEN?
Wie Parkinson heeft kan een aantal dingen niet meer. 
Dat maakt het leven beperkt en je wereld klein. 
 Quirinus ontvangt in De Palmboom de  aanspraak die 
hij zo waardeert en tegelijkertijd wordt Annie ontlast 
in de zorg voor hem.

WILT U DAT EENS UITLEGGEN?
Op een gegeven moment ontdekten we dat 
 Quirinus het soms niet overziet en Annie even 
kwijt is.  Daarom moest Annie hem eigenlijk 
altijd meenemen. Een zelfstandig loopje naar de 
brievenbus kan nog net, maar niet veel meer. Dan is 
het wel fijn dat hij een aantal momenten per week 
goed wordt  opgevangen en Annie ruimte heeft om 
andere  dingen te doen.

HOE BEVALT DE PALMBOOM?
De combinatie van contact en gezelschap, samen 
met de aangeboden activiteiten, is erg prettig. 
Quirinus kan niet overal aan meedoen, maar geniet 
bijvoorbeeld juist weer heel erg van de spelletjes met 
spreekwoorden, gezegdes en plaatsnamen. Hij moet 
zich dan wel eens inhouden om niet elke keer de 
winnaar te zijn (Quirinus glimlacht). Soms lukt het om 
goed te reageren op wat er om hem heen gebeurt en 
soms lukt het minder of helemaal niet, vanwege zijn 
ziektebeeld.

WAAR KOMT U VANDAAN?
We zijn beiden in hetzelfde dorp geboren:  Diessen, 

De heer Quirinus van Bijsterveldt (1933) woont met zijn vrouw Annie (1937) in een van de ruime 
appartementen van De Oldenhof naast Bethanië. Meer dan tien jaar geleden werd bij hem de ziekte 
van Parkinson vastgesteld, waardoor zaken als bewegen, de fijne motoriek, lezen en spreken allengs 
moeizamer verlopen. Sinds een aantal jaren bezoekt de heer Van Bijsterveldt De Palmboom: de 
dagbesteding van Bethanië. Omdat hij de zinnen die hij begint soms niet meer kan afmaken wegens 
woordvindingproblemen, vult zijn vrouw zo goed als het gaat voor hem aan. We spreken op deze wijze 
over heden en verleden, over wel en wee en over hoe het bevalt om naast Bethanië te wonen en gebruik 
te maken van de service en diensten die daar worden aangeboden.

(door: Silvester van der Pol)

Leven op regelmaat 
      en beweging

nabij Tilburg. We zijn boerenkinderen en 
 vanwege onze geboortejaren behoren we tot de 
 oorlogsgeneratie. Dat betekende dat Quirinus 
tegelijkertijd moest werken en leren vlak na de 
oorlog. Vanwege zijn werk, Quirinus is ingenieur 
landbouwtechniek, zijn we vaak verhuisd. Tot het 
moment dat de kinderen ouder werden en het gezin 
in Bennekom, later Ede, neerstreek. Hij werkte toen 
in Wageningen.

U WOONT NU NAAST EEN  PROTESTANTS-
CHRISTELIJK HUIS.
Wij hebben een rooms-katholieke achtergrond. 
Met de protestants-christelijke grondslag van het 
huis hebben we geen enkele moeite. Vóór corona 
ging Quirinus elke zondagochtend hier naar de 
eredienst in de kapel en bleef Annie thuis om naar 
de mis op televisie te kijken. We maakten ook 
veel gebruik van het aanbod van Bethanië: het 
zwembad, het  winkeltje, de koffieochtenden en de 
kerk dus.

WAAR BENT U TERUGKIJKEND OP UW LEVEN 
DANKBAAR VOOR?
Dat ik opleider mocht worden. Dat vond ik fijn werk, 
want daarin kon ik mijn vaardigheden goed kwijt. 
Ook het vrijwilligerswerk dat ik na mijn  werkbare 
leven deed, zoals het vervoer van ouderen en 
 tafeltje-dekje heeft veel voldoening gegeven. 

ZIJN ER NU OOK NOG LICHTPUNTJES TE 
 NOEMEN?
O, zeker. We hebben elkaar nog en we kunnen 
nog steeds naar buiten. Onze kinderen 
komen vaak langs en we hebben via de 
iPad rechtstreeks visueel contact met onze 
kleinkinderen. Ons achterkleinkind van twee 
is ons oogappeltje nu. Dat, samen met alle 
dagelijkse activiteiten die we hebben, maakt het 
allemaal best nog te doen. In november 2019 
waren we zestig jaar getrouwd, dus vlak voordat 
de pandemie begon. Van dat feest hebben we 
toch maar mooi kunnen genieten.

“We voelen ons geaccepteerd hier en dat is fijn” 

EEN BEWONER VAN DE OLDENHOF AAN HET WOORD



Hebt u en heb jij ook zo genoten van het weer van eind februari? Wat 
werden we verrast met een week van dikke pakken sneeuw en zelfs ijs, 
zoals bij ons in het Apeldoorns Kanaal. Het was ruim tien jaar geleden dat 
er een paar dagen lang volop kon worden geschaatst, want het vroor dat 
het kraakte. Onze dochters hebben hiervan volop gebruikgemaakt. En 
daar kon ik op mijn beurt dan weer zo van genieten. Net als van het sleeën 
bij de Loenense Waterval. Natuurlijk was er ook ongemak. Voor het eerst 
in jaren was het moeilijk om naar mijn werk te gaan: de weg was vrijwel 
onbegaanbaar. Na bijna een jaar van drukte door en zorgen over corona 
was het echter heel welkom om de gedachten te verzetten en tijdens mijn 
wandelingen te kunnen genieten van de prachtig witte natuur.
Een week later was alle sneeuw weer weg en leek het bijna lente. 
Temperaturen van vijftien graden Celsius en meer hebben we gehad en ook 
dat was weer heel fijn. Naar buiten, frisse lucht en zon! Wat mooi ook dat 
onze Schepper ons deze ruimte geeft! 

’Het kan vriezen, het kan dooien’, luidt een oud Nederlands spreekwoord, 
en daarmee bedoelen we natuurlijk dat de dingen niet zeker zijn, dat alles 
nog mogelijk is. Dat geldt voor de ontwikkeling van het coronavirus. We 
zitten inmiddels in een derde golf. En helpt het echt als we ons allemaal 
laten vaccineren? Daar mogen we van uitgaan, maar ook dat weten we 
natuurlijk niet zeker. Kunnen we straks nog op reis in de zomervakantie? 
Kan het restaurant weer open? Hoop en vrees, vriezen en dooien. Het kan 
alle kanten op gaan.

Bij het uitkomen van deze Wegwijs zitten we nog net in de veertigdagentijd: 
de periode waarin we door de woestijn op weg gaan naar Pasen. Een tijd 
die ons kan te helpen op zoek te gaan naar manieren om een balans te 
vinden in het leven. Niets is zeker, we komen steeds weer voor onverwachte 
gebeurtenissen te staan en het vraagt wel wat van ons om daarmee om 
te gaan. In het nieuws lees ik natuurlijk de verhalen van ondernemers, die 
het water tot aan de lippen staat, en over scholieren die psychisch in de 
knoop raken doordat ze geen mensen kunnen ontmoeten. Ik mag van geluk 
spreken dat dit in ons gezin vrijwel niet speelt. Ook ouderen zijn veel alleen, 
ook in onze zorgcentra. Op bezoek gaan is niet meer vanzelfsprekend, 
gewoon even een praatje maken kan bijna alleen op afstand. Zoeken naar 
elkaar, naar contact met de ander om samen verder te gaan. Allemaal 
zoeken we naar balans in het leven van alledag en zijn we op weg naar het 
Licht van Pasen. Kortom het kan vriezen, het kan dooien…   

Ik wens u gezegende Paasdagen!

Ben van Gils

Vriezen en dooien

COLUMN BEN VAN GILS

“Hoop en vrees, 

vriezen en dooien, 

het kan alle kanten 

op gaan”
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NIEUWE MEDEWERKERS

Mijn naam is 

Tineke van de 

Haar. Per 1 

januari 2021 

ben ik als 

verpleegkundige 

aan de slag 

gegaan bij 

Bethanië Als verpleegkundige heb 

ik al mooie ervaringen opgedaan op 

verschillende plaatsen in deze wereld. Ik 

begon in het ziekenhuis Sint Jansdal te 

Harderwijk, waarna ik een aantal jaren 

in Ethiopië mocht werken, daarna in de 

thuiszorg in Gouda en het laatste jaar in 

verpleeghuis Salem te Ridderkerk. Ook al 

was de zorg op deze verschillende plekken 

erg wisselend van inhoud, overal werd 

gevraagd naar passende zorg … gegeven 

met veel liefde. Dat wil ik ook graag bieden 

aan de zorgvragers in Bethanië. Naast 

verpleegkundige zijn, werk ik een groot 

deel van de week als verloskundige in Ede. 

Zo mag ik zorg geven aan pasgeborenen 

en aan soms hele oude mensen … een 

heel bijzonder vak!

Mijn naam 

is Nadine 

Thomassen. 

Ik ben 21 jaar, 

getrouwd, 

en woon in 

Barneveld. 

Ik ben per 1 

maart 2021 in Wicherumloo begonnen als 

verzorgende IG, op afdeling de Vijfsprong. 

Ik hoop op een fijne tijd met u als 

bewoners en met de collega’s.

Mijn naam 

is Annegé 

Groenleer. Ik 

ben 31 jaar. Ik 

woon samen 

met mijn man, 

Arjan in Ede. 

We hebben 

twee kinderen: een jongen van acht en 

een meisje van zes. Ik heb de afgelopen 

twaalf jaar als verzorgende IG gewerkt in 

de thuiszorg in Putten. Door veranderingen 

binnen het team heb ik besloten om wat 

anders te gaan doen en wat dichter bij 

huis te blijven. Vanaf 1 februari jongstleden 

ben ik voor 16 uur komen werken op De 

Bosrand. Ik heb er veel zin in om te gaan 

beginnen en u te ontmoeten. 

Ik ben Jolanda 

Bijvank en ben 

per 1 februari 

begonnen met 

werken bij 

Bethanië als 

verzorgende 

IG. Ik zal 

werkzaam zijn in de thuiszorg en op 

afdeling De Bosrand. Ik ben 57 jaar, 

getrouwd en moeder van twee volwassen 

kinderen. Voorheen heb ik tien jaar in de 

thuiszorg gewerkt en elf jaar in een ander 

verpleeghuis. Op moment van schrijven 

hoop ik u snel te ontmoeten en kennis te 

maken.

Mijn naam is 

Edy Hazeleger 

en ik ben in 

1959 geboren 

en opgegroeid 

in Harskamp. Ik 

ben getrouwd 

met Gerrit en 

woon in Ede. Samen hebben wij vier 

dochters en tien kleinkinderen. Vanaf 1 

januari dit jaar ben ik aangenomen en in 

dienst gekomen als EVV’er in de thuiszorg 

van Bethanië. Ik zie ernaar uit om u te 

mogen ontmoeten.

Ik ben Mattanja 

Hessing en heb 

nu ruim een half 

jaar sfeer mogen 

proeven in dit 

prachtige huis. 

Een compliment 

is hier ook 

echt op zijn plaats, want alle mensen die 

ik hier al heb mogen leren kennen zijn 

stuk voor stuk behulpzaam, vriendelijk, 

empathisch en belangstellend. En nu is 

het dan eindelijk zover, per 1 maart ben 

ik aan de slag gegaan als medewerker 

dagbesteding op zowel De Palmboom als 

De Ontmoeting. Enorm dankbaar ben ik 

hiervoor, ik had geen mooiere plek kunnen 

treffen. Het werken met  ouderen heeft 

altijd mijn voorliefde gehad. Ik heb al veel 

jaren in de zorg gewerkt, en voel mij dan 

ook hier als een vis in het water.  Hoop u 

allen gauw te ontmoeten.



Tips voor gezond eten en drinken Een terugblik op onze activiteiten

De redactie van Wegwijs vroeg mij om een kort artikel te schrijven over gezonde voeding. In het bijzonder 
voor het personeel en andere lezers, omdat de bewoners zelf immers al dagelijks een gezonde en 
smakelijke maaltijd uit onze keuken krijgen opgediend. 
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Het is belangrijk om dagelijks drie hoofdmaaltijden te 
gebruiken; kies daarbij voor gezonde producten, wees daarbij 
matig met toegevoegd suiker en zout. Probeer gedurende 
de dag ook regelmatig te eten en te drinken: een regelmatig 
eetpatroon – met gezonde tussendoortjes – helpt voorkomen 
dat je te veel snoept en snackt. 

Zorg dat je tussendoor ook voldoende drinkt. Vocht is 
belangrijk bij de opname van voedingsstoffen in de darm, bij 
het transport van voedings- en afvalstoffen in het lichaam, 
en bij het regelen van de lichaamstemperatuur. Vocht zit in 
eten en drinken. Het meeste vocht krijgen we binnen door te 
drinken. Een volwassene heeft gemiddeld anderhalf tot twee 
liter per dag aan vocht nodig. Vaak krijg ik de vraag of dat 
alleen water moet zijn, maar alle dranken tellen mee. Wel is 
het verstandig om de voorkeur te geven aan dranken zonder 
suiker, zoals thee en koffie, light frisdranken, suikervrije 
aanmaaklimonade of een flesje water, eventueel met een paar 
schijfjes citroen, komkommer of munt.

Wat zijn de gezonde tussendoortjes? Een plakje ontbijtkoek 
bij de koffie? Of een eierkoek bij de thee? Nee. Ook deze 
tussendoortjes bevatten veel suikers. Gezond zijn ze dus niet. 
Deze wel:

  Een schaaltje of beker yoghurt met stukjes vers fruit, 
eventueel ontdooid diepvriesfruit;

  Een handje ongezouten noten, zoals amandelen, 
cashewnoten, pinda’s, walnoten, hazelnoten, eventueel 
samen met een paar cherrytomaten en snackworteltjes;

  Een portie snackgroenten zoals komkommer, reepjes 
paprika, selderij, wortels, radijsjes eventueel met een met 
een gezonde yoghurtdip; Meng 4 eetlepels magere yoghurt/
kwark met 1 eetlepel fritessaus van 25% olie, eventueel 
met een beetje paprikapoeder of een beetje mosterd of met 
een klein gesneden augurkje en knoflook; 

  Een volkorencracker met zuivelspread, gecombineerd met 
plakjes avocado of komkommer;

  Stukjes appel, eventueel met wat kaneel, uit de magnetron 
of uit de oven

Heb je niet altijd zin in een boterham als lunch of wil je een 
makkelijk avondmaaltijd? Dan is een gezonde groentenwrap 
misschien wel een goed idee! 

  Neem een volkoren wrap, besmeer deze met bijvoorbeeld 
zuivelspread (light), doe daarop rauwkost naar eigen 
keuze; denk aan sla, reepjes komkommer, paprika, tomaat. 
Daarna beleggen met plakjes vleeswaren zoals kipfilet of 
(rauwe)ham, plakjes gerookte kipfilet of misschien liever 
vis: plakjes gerookte zalm of makreel of tonijn. Het is ook 
prima om het vegetarisch te houden, met een paar plakjes 
avocado of plakjes gekookte ei. Oprollen en smakelijk 
opeten!

Shan Chu
voedingsdeskundige

De winter in Bethanië
In de afgelopen winter is er weer van alles 
gebeurd in Bethanië. De dagen waren donker, 
maar binnen hebben we er iets gezelligs 
van gemaakt! Zo werd begin december het 
winterdorp opgebouwd. We konden genieten 
van een mooi sneeuwdorpje in vroegere tijden. 
Wat zou het toch leuk zijn als we ons even in 
het dorpje konden verplaatsen en in levende 
lijve de sfeer konden proeven. Gelukkig leverde 
alleen het kijken al veel vrolijke gezichten op!

Groene vingers
Ook in de woonkamers van de bewoners 
werd het gezellig gemaakt door 
verschillende keren leuke bloemstukjes te 
maken.

Muziek 
In de afgelopen maanden was er ook weer 
veel muziek te horen. Zo zijn onze trouwe 
muzikanten, Jan Broekhuis en Annette 
Couprie, weer een aantal keer langs geweest. 
Daarnaast hebben we  kunnen luisteren naar 
kinderkoor ‘Jedaja’, zanggroepje ‘GIRLS’ 
en ook naar instrumenten als een panfluit, 
altfluit, accordeon of (draai)orgel en zelfs naar 
midwinterhoornblazers. Wat genieten we hier 
van! Alle muzieksoorten komen voorbij, oud-
Hollandse muziek, klassieke muziek, maar ook 
mooie geestelijke liederen. O, wat zouden we 
graag weer meezingen! 

Kerstkaarten
Met kerst hebben we voor onze bewoners 
enorm veel kaartjes gehad, heel erg bedankt!

Kerstdienst
Dit jaar vierden we de kerstdienstanders dan 
anders. We hebben een kerstdienst gemaakt 
die we door middel van een filmpje aan de 
bewoners konden laten zien. Zowel bewoners 
als medewerkers kregen hierin een rol. Voor 
de uitzending werd er bij iedereen op de 
kamer warme chocolademelk met een lekkere 
kerststol gebracht! Uiteraard sloten we de 
dienst af met het ‘Ere zij God’, op wel een hele 
speciale manier, een samengesteld koor vanuit 
de huiskamers van onze medewerkers. 

Tentoonstelling ‘Het huishouden van 
vroeger’ 
Met enige regelmaat organiseren we een 
tentoonstelling. In november konden we 
zien hoe het huishouden er vroeger aan toe 
ging. Koken, wassen, schoonmaken, sokken 
stoppen en nog veel meer! Als kers op de taart 
was er voor iedereen een portie zelfgemaakte 
stoofpeertjes uit de keuken en een plakje 
cake, gebakken in een echte ouderwetse 
wonderpan door een van onze collega’s!



Interview

INTERVIEW MET ERLINDE SMIT, PERSONEELSADVISEUR VAN BETHANIË

(door: Silvester van der Pol)

Erlinde Smit (1974) werkt vanaf 2018 als personeelsadviseur voor Bethanië. De reden voor een 
interview is allereerst om haar persoon en werk eens voor het voetlicht te brengen. Maar omdat 
Pasen het thema is van dit nummer van Wegwijs wilden we ook graag horen wat voor haar de 
betekenis van de opstanding van Christus is. Net zoals andere collega’s vond Erlinde het nog niet 
meevallen om juist daar een concreet en kloppend antwoord op te geven. Toch lukte haar dat 
gaandeweg, mede omdat ze vooraf wist dat die vraag kwam, maar vast ook omdat ze op alle vragen 
bedachtzaam antwoord gaf, voorzichtig formulerend en de tijd nemend om haar gedachten zo goed 
mogelijk te verwoorden.

VERTEL EERST EENS IETS OVER JE JEUGD.
Ik ben geboren in Bennekom, in een gezin met twee 
meiden: ik heb een vier jaar oudere zus. Ik kan terugzien 
op een fijne kindertijd in een warm, liefdevol gezin. Mijn 
vader had een groothandel in automaterialen, waarin 
mijn moeder meewerkte. Toch was er genoeg tijd voor 
ons kinderen. Ook van mijn vader, waarvan ik nog goed 
herinner dat hij tijd voor ons maakte: juist in onze tienertijd 
en in gesprekken over geloofs- en levensvragen.

WELKE OPLEIDINGEN HEB JE GEDAAN?
Ik ben een laatbloeier, begon met de mavo in 
Bennekom, deed toen de havo op Het Streek in Ede en 
daarna wist ik het nog even niet. Toen ben ik op de CHE 
gaan kijken, naar de opleiding Personeel & Arbeid. Dat 
sprak me eigenlijk meteen aan. Vooral het samenspel 
(en soms spanningsveld) tussen de menselijke kant en 
het belang van de organisatie vond ik en vind ik nog 
steeds boeiend. Toen ik klaar was met de hbo, vond ik 
mezelf nog te jong om te gaan werken. Daarom koos ik 
voor de studie Personeelswetenschappen in Tilburg. Pas 
toen ging ik op kamers en heb ik van het studentenleven 
geproefd. Geen rare dingen hoor, daar had ik helemaal 
geen behoefte aan, maar wel tot diep in de nacht bomen 
met medestudenten bijvoorbeeld. 

HOE HEB JE JOUW MAN LEREN KENNEN?
Ik ging op wintersport met een Beter Uitvakantie (een 
christelijke reisorganisatie – red.) en Pieter-Gerrit zat in 
mijn reisgezelschap. Hij woonde echter in Woerden en 
had als opticien een winkel in Breukelen. Daarom heb ik 
gekeken naar een baan in dat deel van het land en werd 
ik personeelsadviseur bij de gemeente Gouda. We zijn 
in 2001 getrouwd en hebben toen een huis gekocht in 
Kockengen, nadat we eerst de kerk daar hadden bezocht. 
We vonden het belangrijk om daar te kerken waar we 
woonden en dat is goed bevallen. We hebben twee 
kinderen, ook twee meiden: Lisa van zeventien en Fleur 
van veertien. Ze doen het ieder voor zich goed en zitten 
‘lekker in hun vel’. 

HOE GING HET IN GOUDA?
Daar heb ik het vak pas echt in de praktijk geleerd. Na 
zeven jaar vond ik het tijd om iets anders te zoeken. Ik wilde 
weg van het ambtelijke en zocht naar een functie in het 
bedrijfsleven. Dat beviel minder dan verwacht, waarna ik 
al snel terecht kwam bij VBOK/Siriz: de welzijnsorganisatie 
die opkomt voor het ongeboren leven. Daar voelde ik me 
echt thuis. Het zat qua sfeer mooi tussen ambtenarij en 
commercie in. Ik ben wel thuisgebleven totdat onze jongste 
vier jaar was, maar toen begon het weer te kriebelen.

“Door Pasen ziet God
zijn eigen Zoon in jou”

HOE KWAM JE IN BETHANIË TERECHT?
Door omstandigheden kwam ik in contact met onze 
bestuurder Willy, die daarvoor ook voor VBOK/Siriz had 
gewerkt. Toen zei Willy: ‘Wist je dat we op zoek zijn naar 
een personeelsadviseur?’ Omdat ik graag in eenzelfde 
omgeving als het VBOK wilde werken én ik daardoor 
weer dichterbij mijn (zeventigplus) ouders zou komen, 
heb ik gesolliciteerd. Het mooie van Bethanië is dat de 
menselijke maat aanwijsbaar aanwezig is en de lijnen 
kort zijn. Ik ben ervan overtuigd dat onze christelijke 
identiteit ons daarbij enorm helpt. En nu bijvoorbeeld ook 
in het vinden van voldoende personeel. Er is ruimte voor 
onderlinge humor en gezelligheid, maar als er fouten 
worden gemaakt kunnen we op de goede manier zakelijk 
zijn, zonder iemand af te vallen: oprecht en eerlijk en 
bereid om ervan te leren.

WAT IS HET MOOIE EN HET LASTIGE VAN JOUW WERK?
De uitdaging ligt in het zoeken naar de balans tussen de 
belangen van de werknemer en die van de organisatie. 
De vraag daarbij is: Hoe reëel zijn de partijen? Het klinkt 
misschien gek, maar ik vind het heerlijk om mij vast te 
bijten in de zogenaamde moeilijke gevallen. Echt lastig vind 
ik administratie bijhouden. Gelukkig is Sylva (van Prooijen-
Lazarom – red.) daar een kei in, die dat deel van het werk 
daarom ook grotendeels doet.
 
WAT BETEKENT PASEN VOOR JOU?
Het is zo groots, dat ik het bijna niet kan verwoorden. 
Grootser nog dan Kerst, dat altijd zo uitbundig wordt 
gevierd. Pasen en Goede Vrijdag horen onlosmakelijk bij 
elkaar. Denk ik aan Pasen dan denk ik ook aan Goede 
Vrijdag. Het besef dat God voor mijn zonden is gestorven 
maakt mij klein en dankbaar. Door Jezus’ opstanding 
mag ik leven. Ik realiseer me telkens dat ik onvolmaakt 
ben en verlossing nodig heb. Maar God ziet niet (langer) 
je zonden, maar zijn eigen Zoon, dat is de ware betekenis 
van ‘nieuw leven’ met Pasen. In de praktijk mag je 
daarmee voluit en vrijuit leven. Niets is zo bevrijdend als 
het Evangelie.
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THEMA: PASEN & MUZIEK (door: Silvester van der Pol)

EEN ENTHOUSIASTE JAN LAAT MIJ 
VERSCHILLENDE STUKKEN HOREN MET TEKST 
EN UITLEG. HIJ VERTELT ONDER ANDERE DAT 
BACH BESTAANDE GEZANGEN IN ZIJN PASSIE 
VERWERKTE EN DAARBIJ VOORZAG VAN 
PRACHTIGE MEERSTEMMIGHEID. DAARNAAST 
MAAK IK KENNIS MET ARIA’S, RECITATIEVEN, 
POLYFONIE EN FUGA’S. WE PAKKEN HET GESPREK 
DAARNA WEER OP. 

WAT HEEFT MUZIEK BOVEN WOORDEN?
Ik zeg wel: ‘Waar woorden stoppen gaat muziek 
verder.’ Bijna iedereen kan daarvan meepraten. 
Gevoelens kun je uiten met woorden, maar als die 
worden gedragen door muziek, worden diezelfde 
woorden zoveel krachtiger. En als je geen woorden 
meer hebt, dan kan juist muziek de drager zijn van 
dezelfde menselijke gevoelens.

HOE ZIT DAT MET CHRISTELIJKE MUZIEK?
Het samen zingen is een wezenlijk onderdeel van de 
eredienst. Wie daarin zingt, belijdt tegelijkertijd zijn 
geloof en wordt door zijn eigen gezongen woorden 
daarin verder opgebouwd. Het is daarom een enorm 
gemis dat we nu als kerk niet meer samen kunnen 
zingen. 

WAT HEEFT MUZIEK BOVEN WOORDEN?
Ja, zing gewoon thuis hardop mee tijdens de eredienst! 
Zo ben je toch deel van het geheel en verander je van 
toeschouwer in deelnemer: een wezenlijk verschil.

EN WELK PAASLIED ZOU JE GRAAG WILLEN 
MEEGEVEN?
Dat is ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods (Gezang 192 
in het Liedboek voor de kerken – 1973). Waarom dit 
lied? Omdat er enorm veel in zit. Er wordt gewezen 
op het kruis, op het mysterie daarvan, op angst én op 
liefde, zelfs in één zin en verwijzend naar het wonder, 
maar tegen het eind is er uitzicht op Pasen. En wat 
ook heel erg waar is: ‘De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil.’ Als dat geen uitzicht is 
op de hemel, dan weet ik het niet meer.

“Waar woorden stoppen
gaat muziek verder”
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Jan Broekhuis is de echtgenoot van Harma, die als helpende plus in de Thuiszorg voor Bethanië werkt. Vanwege 
zijn kennis van en ervaring met muziek bevragen we Jan op het thema ‘Pasen en muziek’. Voor velen is Pasen 
en de lijdenstijd bijna ondenkbaar zonder bepaalde liederen. Wie aan Pasen en muziek denkt, denkt ook vaak 
aan de Mattheüs Passion van Bach. Jan is daarop geen uitzondering en laat mij, als ik hem bezoek voor dit 
artikel, diverse cruciale stukken horen met tekst en uitleg. Daarnaast bevraag ik hem over andere Paasmuziek, 
waarover Jan enige waardevolle dingen kan zeggen.

WAT IS JOUW MUZIKALE ACHTERGROND?
Als kind was ik al gek op muziek. Daarom was het 
logisch dat ik indertijd koos voor het conservatorium. 
Daarbij heb ik ook een akte docent schoolmuziek gehaald 
zodat ik kon gaan lesgeven. Verder heb ik zowel piano als 
orgel gestudeerd en heb ik een opleiding voor koordirectie 
doorlopen.

GEBRUIK JE DIE EXPERTISE OOK ALLEMAAL?
Ja, ik ben docent middelbare school en naast godsdienst 
en maatschappijleer geef ik muziek. Verder geef ik privé 
pianoles. Daarnaast heb ik verschillende koren geleid. 
Tegenwoordig doe ik het wat rustiger aan en ben ik 
dirigent van slechts één koor: Rejoice. Ook speelde ik 
zeer regelmatig orgel in verschillende kerken, nu alleen 
nog in Bennekom. 

HOE BEN JE BETROKKEN BIJ DE MUZIEK IN BETHANIË?
In de afgelopen tijd heb ik geregeld buiten op de 
parkeerplaats accordeon gespeeld: bekende           oud-
Hollandse liedjes voor de bewoners, die daar erg van 
hebben genoten. Daarnaast speel ik gemiddeld eens 
per maand piano in het restaurant, telkens rondom een 
bepaald thema. Ook dat wordt erg gewaardeerd, vooral 
als ik iets bekends speel en wat meegezongen kan 
worden. Rond 5 december had ik bijvoorbeeld als thema: 
Tussen Klaas en klassiek.

WIE PASEN ZEGT, ZEGT DE MATTHËUS PASSION
Daar kun je inderdaad niet omheen. Alleen… zonder passie 
geen Pasen. Eigenlijk is de Mattheüs Passion geschreven 
voor de Goede Vrijdag, omdat de muziek stopt bij de 
graflegging. Wie iets breders zoekt komt uit bij de Messiah 
van Händel, die gaat over het hele leven van Jezus. 

WAT IS ER ZO BIJZONDER AAN DE MATTHËUS 
PASSION?
Het is opvallend dat iedereen, van gelovige tot atheïst dit 
stuk zo waardeert. Dat komt omdat er zoveel gelaagdheid 
in zit. Allerlei sterke, basale emoties komen voorbij: 
woede, verdriet, angst, spijt, berouw, noem maar op. 
Heel veel mensen kunnen zich daarin herkennen en 
vereenzelvigen het lijden van de Heer met hun eigen 
lijden. Wat je daarvan ook vindt, het is wel begrijpelijk. 

HOE KOMT HET DAT JUIST DE MATTHËUS PASSION ZO 
BEKEND IS GEWORDEN?
Na Bachs sterven in 1750 raakte dit stuk in de 
vergetelheid. Felix Mendelssohn heeft het zo’n honderd 
jaar later herontdekt en opnieuw onder de aandacht 
gebracht. Vanaf die tijd is Bachs Passie wereldberoemd 
geworden. Vergeet niet dat Bach gewoon in dienst was 
van de kerk in Leipzig en elke week werd geacht iets te 
componeren. Hij schreef zoveel meer, onder andere ook 
passies van de andere drie evangeliën. 

OP DE KOFFIE BIJ JAN BROEKHUIS, MUSICUS,  K OORDIRIGENT EN DOCENT MUZIEK
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PUZZELPAGIN
A

WOORDZOEKER SUDOKU

Oplossing:
Dhr./Mw.:

Straat:                 nr.: 

Postcode:        Plaats:

Telefoonnummer:

Wint u graag een bos bloemen? Puzzel mee!
Maak alle puzzels op deze pagina en win een fleurige bos 
bloemen. Vul uw  gegevens in, lever dit vel uiterlijk 1 mei 2021 
in bij de receptie en doe mee!

paasei, 
lente, 
maart, 
april, 
samen, 
terugkomst, 

geloof, 
stilte, 
christus, 
god, 
kruisiging, 
rust, 

pasen, 
heer, 
feestdag, 
brunch, 
voorjaar,

VOLG DE STIPPEN...

            

Verzekeren is zorgen voor elkaar

Wij willen mensen helpen om van betekenis te zijn, voor zichzelf 
en anderen. Dit doen we door geloof, zorg en hulp bij elkaar 

te brengen. Via vergoedingen voor christelijk verantwoorde zorg, 
services en met ons programma Zorgen voor elkaar.

We zetten ons in voor sterke relaties
We helpen partners hun relatie goed te houden. Met relatieavonden, 

een relatiespel en vergoedingen voor relatiecursussen en relatietherapie. 
En we helpen ouderen en hun kinderen om ervoor elkaar te zijn. 

En elkaar te begrijpen. Met gesprekskaartjes, een podcastserie en tips. 
Ook als u nog geen klant bent, helpen we u graag.

Meer informatie?
Kijk op prolife.nl/zorgenvoorelkaar

 55854-2010_CMF_210x297.indd   1 55854-2010_CMF_210x297.indd   1 14-10-2020   11:4914-10-2020   11:49

De oplossing van de vorige woordzoeker was het woord ‘decembermaand’. 
De winnaar is geworden: Esmee v/d Hoef (10), zij ontving  daarvoor een prachtig 
boeket bloemen (zie foto).

 (advertentie)



Janssen
Elektra

Otterloseweg 76A, 6733 AN WEKEROM
(0318) 591959
info@janssenelektra.nl
www.janssenelektra.nl

Het juiste adres
Voor verkoop en snelle reparaties van alle merken witgoed en andere 
elektronische (huishoudelijke) apparaten bent u bij ons aan het juiste 
adres. Ook verzorgen wij graag al uw elektrische (kracht-) installaties. specia l is t

BEGRAFENISONDERNEMING

VAN HOLLAND

LUNTEREN E.O.

J. van Holland | 0318 48 47 44 | 06 21 51 07 35

G. J. Rijswijk | 0318 48 38 37 | 06 20 49 27 97

Wij verzorgen alleen begrafenissen.

v a n h o l l a n d b e g r a f e n i s . n l

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!

SLIJPKRUIKWEG 30, EDE  
WWW.MAXSTEIN.NL
TELEFOON 0318 612 154

Wij werken samen met

KOM LANGS BIJ MAXSTEIN EN MAAK EEN PROEFRIT
OP EEN SPORTIEVE OF STADS E-BIKE!

Klanten
beoordelen ons
met een 9,2

OP EEN SPORTIEVE OF STADS E-BIKE!OP EEN SPORTIEVE OF STADS E-BIKE!

MAAK KENNIS MET ELEKTRISCH FIETSEN

Ga naar
www.maxstein.nl

en maak zelf online
een afspraak!



Dijkgraaf 24
6721 NK Bennekom
Tel. 0318 414 451

Eikenlaan 5
6721 DM Bennekom
Tel. 0318 419 407

www.bakkerijtenveen.nl

Een afscheid is definitief, maar herinneringen zijn onuitwisbaar.

Schaapsweg 79 • 6712 CC  Ede • 0318 - 650 000 • zorgvooruitvaart.nl

Een laatste afscheid, een laatste groet. Daar dragen wij met liefde en 
betrokkenheid zorg voor. Als een warme familieband rondom elke familie. 
Voor onze families vervullen we elke laatste wens. 
Bij elke uitvaart staan wij u bij.  Dank u wel voor uw vertrouwen.


