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Voorwoord
VAN DE BESTUURDER

Zijn moeder droeg Hem in haar schoot,
laten wij Hem in ons hart dragen’.

Foto: Shutterstock.com



Voorwoord
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Willy de Groot - van Saane

‘Advent’ betekent eigenlijk: ‘Hij 
komt’. Het verwijst naar de tijd 
van wachten op de komst van 
Jezus Christus, van God-met-ons. 
Vier weken van verwachten, van 
uitkijken naar ‘het licht voor de 
wereld’.

Het is heel waardevol dat we 
aan het einde van een druk en 
bewogen jaar én voorafgaand aan 
de start van een nieuw jaar, deze 
weken mogen ontvangen. 

Het zijn weken waarin we mogen 
omkijken naar wat voorbijging 
en weken waarin we verlangend 
mogen uitzien naar het Licht van 
het Evangelie!

Het themanummer van deze 
uitgave is ‘menswording’, wat 
refereert aan het aannemen 
van de menselijke gedaante 
door Gods Zoon waardoor Hij 
de goddelijke en de menselijke 
natuur in één Persoon verenigt.

De kerkvader Augustinus 
heeft met zijn diepzinnigheid, 
oorspronkelijkheid en taalgevoel 
mooie uitspraken gedaan over het 
wonder van de menswording van 
Christus en het kerstfeest.

‘De Waarheid, Christus, heeft 
alles geschapen en is geschapen 
te midden van al het andere.
Hij maakte de dag en kwam in de 

dag. Hij was er vóór de tijden en 
betrad de tijden’.
Christus de Heer is vernederd. Zo 
leerden wij nederig te zijn.
Hij die alles omvat, is zelf omvat 
in de moederschoot.
Hij die alles voortbrengt, is zelf 
geboren. Hij die alles levend 
maakt, is zelf gestorven.
Zelf was Hij vóór alle tijden bij 
de Vader en zelf voegde Hij zich 
vanuit Zijn moeder op deze dag. 
Mens geworden én Maker van de 
mens.
Zijn moeder droeg Hem in haar 
schoot, laten wij Hem in ons hart 
dragen’.
‘…om ons te hulp te komen ‘is 
het Woord vlees geworden’, zegt 
Johannes, ‘en heeft onder ons 
gewoond’.

We mogen dankbaar zijn dat 
we in Bethanië de mogelijkheid 
hebben om samen toe te leven 
naar het kerstfeest; samen een 
kerstviering mogen invullen, naar 
koren mogen luisteren en de 
kerkdiensten mogen meemaken. 
God is goed! 

Al onze medewerkers en 
vrijwilligers ben ik zeer dankbaar 
voor hun trouwe inzet in het 
afgelopen jaar. Die loyale inzet is 
opvallend en wordt opgemerkt. 
Het is duidelijk dat het werken 
in de zorg, ook in Bethanië, niet 
altijd vanzelfsprekend is. Wij 

merken dat niet alle vacatures 
direct opgevuld worden. Echter, 
de dagelijkse inzet, betrokkenheid 
en deskundigheid zorgt er voor 
dat onze cliënten en bewoners, 
in Wekerom en Ede, dankbaar 
zijn voor deze aandacht en zorg. 
Ik hoop van harte dat we samen 
met enthousiasme het nieuwe 
jaar mogen ingaan. 

Ik hoop ook dat we als collega’s 
en vrijwilligers deze laatste weken 
van het jaar in het bijzonder oog 
hebben voor elkaar. We hebben 
te maken met een toename in 
het ziekteverzuim en dat heeft 
diverse oorzaken, soms zijn er 
moeilijke situaties. Er zijn onder 
de collega’s en vrijwilligers grote 
verliezen geleden; in de directe 
familiekring of daar net buiten. 
Ook zijn er zorgen over geliefden 
die ernstig ziek zijn, soms nog zo 
heel jong. Het is fijn te merken 
dat er onderling veel geregeld 
wordt. Laten we elkaar vooral 
opdragen aan onze God en Vader; 
Hij zorgt voor ons en weet wat we 
nodig hebben. 

In dat vertrouwen sluiten we 2019 
af en gaan we het nieuwe jaar 
D.V. in! 

  
Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur



…maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de 
mensen gelijk te worden   

                                                                        (Filippenzen 2 vers 7)

De menswording van Christus 



De menswording van Christus 
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Het grootste mysterie van alle 
tijden en eeuwen is wel de 
menswording van Christus, 
Gods Zoon. Deze menswording 
is een diep geheimenis die wij 
niet kunnen doorgronden. Wij 
kunnen er alleen dankbaar 
verwonderd over zijn. Het is toch 
buitengewoon dat God Zelf in 
Christus Jezus als mens onze 
wereld is binnengekomen. Gods 
Zoon is niet in Zijn grote goddelijke 
macht en majesteit onze wereld 
binnengekomen om er met 
krachtige hand te gaan heersen. 
Maar Hij is gekomen om in de 
gestalte van een slaaf te dienen 
en om aan de mensen gelijk te 
worden. Hij is mens geworden in 
onze zwakheid en kwetsbaarheid, 
doch zonder zonde. 

Hij was vóór Zijn menswording op 
aarde in de gestalte van God, met 
macht, majesteit en heerlijkheid 
bekleed. Maar Hij heeft dat voor 
Zichzelf niet vast willen houden, 
deed er afstand van. Hij heeft 
Zichzelf helemaal ontledigd. Hij 
heeft het allemaal afgelegd om 
als een slaaf te kunnen dienen 
in nederige gehoorzaamheid. En 
in de gedaante van een mens 
heeft Hij Zich vernederd en is 
gehoorzaam geworden, tot de 
dood, ja, tot de kruisdood (Fil. 2 
vers 8).
In de menswording van Christus 
wordt Gods grote liefde jegens 
ons openbaar. God wil ons 
redden door Jezus Christus. 
Daarvoor was Zijn menswording 
noodzakelijk. Wij hebben immers 
gezondigd in onze menselijke 

natuur. Maar nu wil Jezus Christus 
in onze menselijke natuur Zelf 
de straf voor onze zonde dragen, 
opdat wij vergeving van zonden 
krijgen en het eeuwige leven. 

Hij zal als slaaf gehoorzaam 
dienen tot in de kruisdood. Dat is 
Zijn reddende liefde voor ons. 
Dat moeten we nooit vergeten. En 
als wij van harte in Jezus Christus, 
onze Redder geloven, dan zullen 
wij dat ook niet kunnen vergeten. 
Dan moeten we er steeds weer 
aan denken hoe Jezus Christus 
Zich in dienende liefde heeft willen 

vernederen tot in de kruisdood. 
En dat voor ons tot onze eeuwige 
zaligheid! Wat een weergaloze 
liefde, ongekend groot. Hier zijn 
haast geen woorden voor om te 
kunnen zeggen hoe groot deze 
liefde van God in Christus wel voor 
ons is. Laten wij er maar van gaan 
zingen op hoge toon. 
Filippenzen 2 vers 5 -11 is een 
hymne, een lofzang op Christus. 
Zijn vernedering en verhoging 
wordt bezongen door de 
christelijke gemeente. Dat gaat 
alle eeuwen door, ook in onze tijd. 
En omdat Christus Zichzelf zo diep 
vernederd heeft, heeft God Hem 
ook bovenmate verhoogd en Hem 

een Naam geschonken boven 
alle naam, opdat in de Naam van 
Jezus zich zou buigen elke knie 
(Filip. 2 vers 9 en 10). 
Laten wij zelf ook diep voor 
Christus neerbuigen en Hem 
belijden als onze Heere en 
Heiland. 

Zijn menswording heeft als 
grote doel dat wij zelf weer echt 
mens mogen worden, zoals 
God dat oorspronkelijk bedoeld 
heeft: mens naar Gods beeld en 
gelijkenis. Wij worden door het 
geloof in Jezus Christus mensen 
die gaan leven tot Gods eer. 
Wij krijgen de gezindheid van 
Christus, zodat wij zelf in dienende 
liefde bezig zijn voor God en 
onze naaste. We zijn niet meer 
uit op ons eigen belang en onze 
eer, maar zoeken juist wat goed 
is voor de ander. We hebben de 
ander op het oog. In navolging 
van Jezus Christus willen we 
de ander dienen in nederige 
gehoorzaamheid. Als wij dat doen 
in het geloof, dan zullen wij ook 
eenmaal met Christus verheerlijkt 
worden. 
De menswording van 
Christus geeft ons een rijk 
toekomstperspectief. Er is licht en 
uitzicht op een wereld, waarin niet 
meer eigenbelang en zelfzucht 
zullen heersen, maar waarin 
het gaat om het dienen van 
elkaar in liefde tot Gods eer. Zijn 
menswording brengt ons tot dit 
heerlijke doel. 
 

        D.C. Floor

Mens
naar Gods 
beeld en 

gelijkenis.
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U bent van harte welkom onze kerstviering bij te wonen.

Deze vindt plaats op donderdag 19 december om 19.30 uur 
in de kapel van Bethanië. Na afloop is er voor iedereen koffie 

en thee met wat lekkers in ons restaurant.

Op dinsdag 7 januari heffen we met elkaar het glas op het 
nieuwe jaar. U bent dan welkom tussen 15.30 en 17.00 uur 

in ons restaurant.

We hopen u tijdens beide gelegenheden te ontmoeten.  

Uitnodiging



Van mevrouw Joosten, een van de bewoners van 
appartementencomplex De Oldenhof en regelmatig bezoeker van ons 
restaurant, ontvingen we een recept voor Kruudmoes (of Kruutmoes). 

Mevrouw Joostens moeder maakte dit rond 1900 voor Prins Hendrik. De boerenmeisjes in 
het dorp leerden in die tijd dit gerecht te maken. Mevrouw Joosten woonde met haar zus 

en twee broers in Putten. Haar vader was daar landbouwer en had een veebedrijf.

Kruudmoes is een oud Gelders en Overijssels gerecht. Het gerecht was bedoeld als stevige 
en voedende pap voor de werkers op het land. Tegenwoordig wordt dit gerecht zelden 

meer gegeten. Kruudmoes kan zowel warm, lauw als koud gegeten worden.

In de meeste recepten vindt men gort, karnemelk, spek, rookworst, rozijnen en veel verse 
kruiden. Echter in het recept van mevrouw Joosten ontbreken spek en rookworst en zijn 

juist de bieslook, kervel, krenten en rozijnen de belangrijkste smaakmakers.

Mevrouw Joosten heeft zich erg verheugd op de dag dat het recept op het menu zou 
komen in Bethanië. De eerste keer dat dit gebeurde was eind november jongstleden. Maar 

ook in deze maand december en ook in januari 2020 zal dat het geval zijn. De geplande 
data daarvoor zijn donderdag 12 december en op donderdag 23 januari aanstaande.

Hebt u ook nog zo’n recept van vroeger? Laat het Ron weten. 

Recepten van vroeger
VAN EEN BEWONER

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

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

We mogen met heel veel plezier terugkijken op een 
mooie zomermarkt; het weer was prima en alle 
activiteiten konden buiten plaatsvinden.

De kraampjes werden niet alleen druk bezocht maar 
er werd ook gekocht. Ook voor de verloting en het 
Rad was grote belangstelling. Dat was terecht want 
er waren prachtige prijzen beschikbaar gesteld, 
waarvoor onze hartelijke dank. De opbrengst was 
opnieuw indrukwekkend. De ongeveer € 1.800,00 
zal worden besteed aan de aanschaf van een 
“fietslabyrint” waar ook de EdeDoet-bonnen voor 
worden gebruikt. Dit fietslabyrint zal geplaatst 
worden in een open ruimte en ook beschikbaar zijn 
voor omwonenden van Bethanië.

De Stichting Vrienden zal in voorkomende gevallen 
een wens van een cliënt, die gebonden is aan een 
rolstoel , indien mogelijk en in overleg met de
verpleging, honoreren.

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

Recepten van vroeger



Op 1 januari 2020 treedt een nieuwe wet in 
werking, de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet 

gaat de wet Bopz vervangen.

VRIJHEID EN VEILIGHEID IN BETHANIË

De nieuwe Wet zorg en dwang 
sluit beter aan bij de zorg 
voor bijvoorbeeld mensen met 
dementie, waardoor mensen die 
hun wil niet meer kunnen uiten 
beter beschermd worden.

De kern van de Wet zorg en dwang 
is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor ouderen 
met dementie en mensen met een 
beperking moet zoveel mogelijk op 
vrijwillige basis plaatsvinden. Soms 
kunnen mensen niet (meer) zelf 
inschatten wat goed voor hen is. 
Zorgverleners helpen ze dan bij die 
keuzes. Het uitgangspunt van de Wet 
zorg en dwang is dat onvrijwillige 
zorg daarbij niet wordt toegepast, 
tenzij het niet anders kan.
  

In Bethanië zijn we al geruime tijd 
aan het nadenken over hoe deze 
wet wordt verbonden aan de wijze 
waarop we de zorg wensen te 
verlenen. Zo is Bethanië al meer 
dan een jaar lid van een landelijk 
lerend netwerk, genaamd Vrijheid en 
Veiligheid, waar samen met andere 
organisaties nagedacht wordt over 
de vertaling van de wet naar  letter 
en geest.
In november heeft een eerste training 
voor onze (zorg)medewerkers 
plaatsgevonden.
 
Komend jaar zal een overgangsjaar 
zijn. Dit betekent dat op de 
ingangsdatum van de wet, 1 januari 
2020, nog niet alles geregeld dient 
te zijn, maar dat het overgangsjaar 

gebruikt kan worden om te leren 
vanuit de praktijk.
 
De eerste concrete voorbereidingen 
die Bethanië treft is het vaststellen 
van het beleid op vrijheid en 
veiligheid en het benoemen van de 
WZD functionarissen.
 
We zullen familieleden en 
mantelzorgers informeren over de 
mogelijke consequenties van de 
invoering van deze wet. Zij zullen 
hiervoor een uitnodiging ontvangen 
in het eerste kwartaal van het 
nieuwe jaar.

Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur

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



PERSONEELSVERENIGING
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.

VERTROUWENSPERSONEN 
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Computercursus

Verzorgd door Bert van de Hoeve
op donderdag in de gang

 voor het  hospice (flexplekken).
Aanmelden bij de receptie en tegen een 

kleine vergoeding.

KOM TOT BLOEI BIJ BETHANIË!
WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

Jij bent een professional 
met liefde voor ouderen 
en bezorgt hen graag een 
goede dag. Onze cliënten 
voelen zich snel bij je thuis 
en komen bij jou tot bloei.

Solliciteren??
Kijk voor vacatures op 
www.bethanie.nl/vacatures/
We zien uit naar je reactie!



Ruimte
Zoals u ziet vult de cliëntenraad vanaf heden een hele pagina in 
Wegwijs. We hebben ruimte in Bethanië en we nemen die ook 
graag. Wat meer ruimte in dit blad symboliseert dat.

De cliëntenraad als werkgroep voor het belang 
van allen?
Ja, een werkgroep is de cliëntenraad zeker. Er is van alles 
te doen, te bespreken en te adviseren. Maar er is meer: 
cliëntenraden hebben wettelijke bevoegdheden op basis van de 
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).
Op allerlei momenten in het jaar legt de raad van bestuur 
beleidsvoornemens aan de cliëntenraad voor ter advisering. 
Als groep gaan we dan in gesprek en willen we nadrukkelijk 
meedenken vanuit het cliëntperspectief. Met andere woorden: 
wat is voor de bewoners, voor cliënten, werkelijk van belang?

Voor wie is de cliëntenraad er eigenlijk?
Onze achterban bestaat uit alle bewoners /cliënten van Bethanië 
in Ede en van Wicherumloo in Wekerom en zij die thuiszorg 
ontvangen vanuit Bethanië.
Als cliëntenraad willen we in nauw contact staan met al onze 
zorgvragers, bewoners en hun contactpersonen.

Contactuurtjes
Ruim een jaar geleden zijn we gestart met contactuurtjes. 
Meerdere bewoners en familieleden schoven aan om hun visie 
en beleving aan ons te vertellen. Dat helpt ons! Wij vinden het 
heel erg belangrijk om contact te staan met onze cliënten en/
of hun familieleden. Aanstaande januari komen we met nieuwe 
data voor contactuurtjes in Ede en in Wekerom.

Is de cliëntenraad niet eigenlijk een 
klachtencommissie?
Nee, dat niet. Wie na bespreking met eerst verantwoordelijke 
verpleegkundige en leidinggevende geen oplossing vindt en een 
officiële klacht wil indienen is er een klachtenprocedure. De 
klachtencommissie van Bethanië neemt dat dan in behandeling. 

Evengoed zijn wij geïnteresseerd in individuele verhalen, om zo 
een beeld te vormen over wat belangrijk is in de zorgverlening.
Als cliëntenraad zullen wij ons blijven inzetten het zorgproces 
kritisch te volgen en “de stem” van de cliënt daarin te laten 
doorklinken.

Zorg en welzijn
Als cliëntenraad zijn we enthousiast over het accent op 
welzijn. De ruimte die overheidsfinanciering biedt om de 
formatie van zorgteams te verruimen, en de inzet van de 
welzijnsmedewerkers en de muziektherapeute, zijn een enorme 
verrijking. Als raad denken wij intens mee hoe dit verder 
ontwikkeld kan worden. Met gevraagd én ongevraagd advies.

De cliënt centraal
Hoe vaak wordt bovenstaande taal niet gebezigd?! “Bij ons 
staat de cliënt centraal.”
Dat is mooi, maar weten we dan ook wat dit inhoudt voor het 
welbevinden van de oudere? Het betekent ons inziens in elk 
geval dat het cliëntbelang te allen tijde uitgangspunt vormt 
bij beslissingen die worden genomen, op elk niveau van de 
organisatie. Wellicht is het ook goed waar mogelijk de cliënt 
zelf te betrekken bij alles dat tot zijn/haar welzijn strekt of met 
degenen, die de cliënt vertegenwoordigd.
In de wijze van verzorgen en begeleiden kan die 
cliëntgerichtheid blijken: verantwoorde, liefdevolle zorg is 
geboden. De cliëntenraad neemt met genoegen waar, dat 
binnen en buiten Bethanië dagelijks, door vele medewerkers, 
leidinggevenden, vrijwilligers en deskundigen, wordt 
bijgedragen om het welzijn van cliënten te bevorderen!
De goede, individuele zorg is tenslotte de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, die we mogen 
vormgeven vanuit die gezamenlijk beleefde identiteit.

De cliëntenraad

clientenraad@bethanie.nl
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BERICHTEN VAN UW CLIËNTENRAAD



Donderdagavond 7 november mocht ik samen met ruim 150 
vrijwilligers genieten van het jaarlijkse vrijwilligersdiner. En hoewel 
ik weet dat bij Bethanië ruim 200 vrijwilligers zich inzetten vond ik 
het toch enorm indrukwekkend zoveel mensen bij elkaar te zien. Stuk 
voor stuk mensen die zich belangeloos inzetten om onze bewoners of 
bezoekers te helpen. 

In het afgelopen jaar heb ik diverse vrijwilligers gesproken. Het is mooi 
om te merken dat iedereen iets kan doen dat hem of haar goed past en 
tegelijkertijd hiermee van betekenis kan zijn voor andere mensen. 

Onze organisatie is gezegend met een groep vrijwilligers die zich vaak al 
lange tijd inzet. Dat bleek wel bij het bekend maken van de jubilarissen. Het 
was bijzonder om te zien dat sommige mensen zich al meer dan 25 jaar 
inzetten!

Dit betekent echter niet dat dit in de toekomst zomaar altijd zal blijven. Zeven 
jaar geleden heb ik voor mijn afstuderen onderzoek gedaan naar het ‘werken 
met vrijwilligers’. Wat mij hiervan het meest is bijgebleven, is dat vrijwilligers 
steeds vaker klussen zoeken die ze leuk vinden of waarvan zij nog wat 
kunnen leren en dus niet per se jarenlang hetzelfde willen blijven doen. 

Gelukkig kan dit bij Bethanië. Door het aanbod van scholingen en de 
mogelijkheid van diverse taken als vrijwilliger hoeft men zich bij ons bepaald 
niet te vervelen. Lijkt het u ook leuk om bij Bethanië aan de slag te gaan? Of 
zet u zich al in, maar wilt u iets anders? Neem dan contact op met Tamara, 
onze vrijwilligerscoördinator. Zij helpt u graag verder.

V R I J W I L L I G E R S ,  W E 
K U N N E N  E N  W I L L E N 

N I E T  Z O N D E R !

COLUMN
HERBERT WESTERINK
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Op zaterdag 12 oktober gingen we vroeg op 
pad naar Amsterdam, zodat we daar op tijd 
konden zijn. Het was al snel gezellig in de 

bus vol collega’s en partners.

DAGJE UIT VAN DE PERSONEELSVERENIGING

In de hoofdstad was de aftrap van ons dagje uit 
in de Bakkerswinkel aan de Warmoesstraat. Voor 
iedereen was er daar koffie met taart en een 
scone. Zo hadden we de energie gekregen om te 
beginnen aan de Jordaantour, de Hofjestour of 
de Oudestadswandeling. We gingen in groepjes 
op pad, elk groepje met een gids. Na twee uur 
te hebben gelopen en geluisterd kon iedereen 
vervolgens zelfstandig wat gaan doen. Op een 
bepaalde tijd hebben we ons weer verzameld en 
zijn we nog met een rondvaartboot door de grachten van Amsterdam gaan varen. Zo zagen we alles weer van 
de andere kant. Als afsluiting reden we met de bus naar het Van der Valk restaurant in Houten. Daar schoven 
nog een paar andere collega’s aan om met elkaar te genieten van het live cooking buffet.

Het was een lange, maar gezellige dag. Het is fijn om als collega’s zo met elkaar een dag weg te zijn.

Agnes en Karin



Interview bewoonster   
Mevrouw G.H. Martin – Evers (Wicherumloo) 

(door: Silvester van der Pol)

Mevrouw Martin (21 september 1921) is weliswaar 98 jaar oud, maar dat betekent bepaald niet dat 
ze is ingedut. Ze weet de verslaggever van Wegwijs, die langskomt voor een interview met deze 
oudste bewoonster van Wicherumloo, goed te woord te staan en durft van zichzelf ook te zeggen 
dat ze ‘een rappe tong’ heeft. Haar nuchterheid heeft waarschijnlijk te maken met haar afkomst. 
Net zoals de verslaggever is zij geboren in Rotterdam, de stad waar nuchterheid altijd samenging 
met openheid en hartelijkheid. Mevrouw Martin merkte dat ze zich altijd snel kon aanpassen 
aan haar veranderende levensomstandigheden. Waar anderen het vervelend vonden om vaak 
te moeten verhuizen, vond zij het als meisje juist leuk en avontuurlijk dat haar ouders vaak van 
woonadres veranderden. Ik sprak met een broodnuchtere, boeiende en ongecompliceerde vrouw, 
die tot haar 96ste levensjaar zelfstandig kon blijven wonen en het stiekem wel een beetje moeilijk 
vindt om nu afhankelijk van anderen te zijn. Maar hoewel zij nu letterlijk niet meer kan gaan staan, 
houdt haar opgeruimde gemoed en humor haar wel degelijk overeind.

HOE WAREN UW JEUGDJAREN IN ROTTERDAM?
Ik heb een leuke jeugd gehad. Mijn vader was slager, 
en ik had nog een negen jaar oudere zus boven mij. 
Daartussen kwam nog een broertje, dat helaas maar één 
dag heeft geleefd. Ik had juist zo graag ook nog een broer 
willen hebben. Ik was echt een vaderskind en herinner 
me dat ik een speciaal plekje had bij hem, hij knuffelde 
bijvoorbeeld graag. Ook weet ik nog dat ik op een 
kinderkoor zat en we kinderoperettes opvoerden. 

EN HOE VERLIEPEN UW TIENERJAREN?
Ik zat op de huishoudschool en ook dat was een leuke tijd 
met vrienden en vriendinnen. Ik weet nog dat ik optrok met 
een meisje dat meer durfde dan ik. Er was op die school 
een speciale trap alleen voor de leraren en zij trok mij mee 
naar die trap. Dat was wel spannend, vooral toen ik daar 
een keer liep en net op dat moment de voordeurbel ging en 
ik dus wel open moest doen. Daar stond een lerares die mij 
natuurlijk onmiddellijk aansprak, dat weet ik nog goed.

BENT U GAAN WERKEN NA UW SCHOOLTIJD?
Ja, eerst in een stoffenzaak, maar dat was geen succes. 
Ik had een zwakke rug en dat ging niet samen. Ik kwam 
toen in de huishouding te werken bij wisselende gezinnen 
in Rotterdam. 

U WAS 18 JAAR TOEN HET BOMBARDEMENT OP 
ROTTERDAM PLAATSVOND.
Mijn vader en ik stonden voor het raam te kijken naar 
wat er gebeurde. We hadden geen idee wat er aan de 
hand was. Opeens zagen we van die smalle dingen uit 
de vliegtuigen vallen en toen gebeurde het. Ik vond het 
doodeng, en dat was het natuurlijk ook. We woonden 
toen in de Lusthofstraat in Kralingen, dat was vlakbij de 
brandgrens. 

U BENT GETROUWD GEWEEST?
Ja, ik heb mijn man leren kennen via zijn zus in Arnhem. 
Toen was ik al 26 jaar en een jaar later zijn we getrouwd, 
in 1949. We hebben toen zestien jaar lang ingewoond 
in de Sweerts de Landasstraat in Arnhem, vlakbij het 
station. Ik werkte nog steeds in de huishouding en mijn 
man was loodgieter. Later kon hij het bedrijf van zijn 
oom overnemen en werd hij eigen baas. Toen ben ik de 
administratie gaan doen, dat vond ik altijd leuk werk. We 
hebben helaas geen kinderen gekregen.

HOE WAS DAT VOOR U SAMEN?
Ik kon mij daar eerder bij neerleggen dan hij. We hadden 
dan weliswaar geen eigen kinderen, maar er kwamen 
altijd heel veel neefjes en nichtjes over de vloer. En 

‘Als je de humor maar behoudt.’



desondanks hebben we een goed huwelijk gehad. 
Mijn man was gek op wielrennen, dat begon al op 
zijn zeventiende. Ik vond het best. Als mensen zeiden: 
Vind je het niet erg dat hij vaak weg is op de fiets? zei 
ik altijd: Hij komt toch ook weer terug? Hij kan beter 
fietsen dan in het café zitten. Hij is trouwens wel op de 
fiets overleden – een acute hartstilstand. Hij was toen 
70 jaar.

WOONDE U TOEN NOG STEEDS IN ARNHEM?
Nee, we waren eerder al gelijkvloers gaan wonen in 
Otterlo.

WAS DAT NIET ERG WENNEN NA AL DIE JAREN IN DE 
STAD?
Ik had er totaal geen moeite mee. Ik vond het juist leuk, 
al die mensen die je telkens op straat groetten, dat was 
ik helemaal niet gewend. Nee, ik vond het er heerlijk. 

HOE BENT U IN WICHERUMLOO GEKOMEN?
Nadat ik voor de tweede keer een val had gemaakt en 
weer in het revalidatiecentrum Oranje Nassau’s Oord 
terechtkwam, moest er worden uitgekeken naar een 
zorginstelling. Omdat ik hier een aparte slaapkamer kon 
krijgen werd het Wicherumloo.

EN? BEVALT HET?
Nou, ik moet nog wel erg wennen aan mijn 
onzelfstandigheid. Dat betekent soms dat ik even 
moet wachten op de zorg en dat ben ik niet gewend, 
hè? Ik ben tot mijn 96ste zelfstandig geweest, dus die 
overgang is wel moeilijk. Toch ben ik blij dat ik al zo oud 
ben, nu ik hulpbehoevend word. Dat ik niet meer kan 
staan vind ik het allerergste. Maar mijn koppie is nog 
goed, daar ben ik heel blij mee. Maar als er iets niet 
goed is, dan krijgen ze het wel te horen hoor. Ik ben 
rap met het mondje, daar moeten ze hier soms wel aan 
wennen. 

U HOUDT ER DE MOED WEL IN, ZO TE HOREN.
Zal ik eens wat zeggen? Hiernaast woont een mevrouw 
die het veel moeilijker heeft dan ik, maar ze is echt altijd 
vrolijk. En het grappige is dat zij dat ook van mij zegt. Ik 
vind het belangrijk dat je je gevoel voor humor bewaart. 
En ik was ook niet van plan om die te verliezen!
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Het meisje met de donkergroene jas en 
de bontlaarzen loopt maar verder. Bij een 
grote flat stopt ze. Het gebouw ziet er 
oud uit. De gangen in de flat zijn hoog en 
hol, het ziet er verlaten uit. Op de derde 
verdieping, nummer 68, moet ze zijn. 
Er is geen moeder die op haar wacht 
of bezorgd is, waarom ze misschien zo 
lang is weggebleven. Geen vader die 
zegt dat ze zachtjes moet doen of haar 
welterusten wenst. Er is alleen maar 
stilte. Een schemerlamp geeft een flauw 
schijnsel, waardoor een foto aan de muur 
zichtbaar wordt. Op de foto zie je links een 
man met donker haar, in het midden een 
klein meisje en rechts een vrouw. De man 
heeft zijn hand op de vrouw haar schouder 
gelegd. Ze kijken blij, er straalt liefde van 
de foto af. Het meisje ziet het ook. Het is 
een foto als uit een ver verleden. Er glijdt 
iets langs haar wang, het glinstert in het 
licht. Met een vlugge beweging veegt ze 
het weg. Ja, ze zal er met niemand over 
spreken, het is haar geheim.

Die nacht kan ze niet slapen. Ze woelt 
maar in haar bed. De klok heeft al lang 
zijn twaalf slagen laten horen. Ze heeft het 
koud, ondanks de extra wollen deken. Haar 
ogen zijn groot in haar smal gezicht. Waar 
denkt ze aan? Het lijkt zo lang geleden, 
dat ze nog als gezin bij elkaar hoorden. 
Dat ze ’s avonds aan de keukentafel voor 
school bezig was, dat vader de krant las en 
moeder met een ingewikkeld borduurwerk 
bezig was. Dat ze met elkaar een spel 
aan tafel deden. Of als het Kerst was 
samen naar de kerk gingen en als ze thuis 

kwamen, zomaar bij elkaar zaten. Er is 
een grote vraag in haar hart: waarom? 
Maar ze weet er geen antwoord op. Ze 
verlangt opeens hevig naar haar vader. Ja, 
morgen zal ze gaan… Wat tante er ook 
van zegt, niemand kan haar tegenhouden. 
Uiteindelijk valt ook het meisje in slaap.

Op haar nachtkastje staat een foto van een 
vrouw met blond haar en blauwe ogen. En 
als je goed kijkt, zie je er bekende trekken 
in. Naast de fotolijst staat een kaart, een 
kaart met een zwarte rand. ‘Diep bedroefd 
delen we u mede dat door de Heere, in 
de leeftijd van 35 jaar, is weggenomen, 
mijn innig geliefde vrouw en mijn lieve, 
zorgzame moeder. Maria Kik-Schouten.’ 
En daaronder staan twee namen: ‘Hendrik 
Kik en Marina Kik’. Bovenaan de kaart 
staat een schuingedrukte tekst: ‘Gelijk 
het gras is ons kortstondig leven’. Had 
dit meisje haar moeder verloren? Wie 
zou dit verdriet kunnen begrijpen? Het 
dichtgetrokken gordijn beweegt wat, 
door een zachte wind, die door een kier 
in het raam naar binnenkomt. Geen stem 
wordt buiten gehoord. In het licht van 
de lantaarnpaal, voor het huis, zie je de 
sneeuwvlokjes naar beneden dwarrelen, 
een dikke deken laten ze achter. Het steekt 
wit af tegen de donkere achtergrond. 
Door een kiertje van het gordijn, valt een 
straaltje licht binnen. Het licht valt over 
het gezicht van het meisje, ze slaapt. Het 
witte kussen is bedekt met haar lange 
blonde haren, ook valt het over het dekbed 
en de wollen deken heen. ‘Ja, ze lijkt echt 
op haar moeder’, dat zeiden de mensen 

altijd. ‘Hetzelfde mooie haar en dezelfde 
kleur ogen.’ En als je dan nog eens goed 
zou kijken, zie je naast de foto van de 
moeder nog wat liggen. Een zwart Boek 
met gouden letters erop. Zou ze daar geen 
troost uit kunnen vinden? Want het staat 
er toch in, dat Hij een Vader der wezen wil 
zijn? De klok laat haar twee slagen horen 
en het meisje slaapt maar verder.

De volgende morgen wordt ze al weer 
vroeg wakker. De gordijnen worden open 
getrokken. Het is ondertussen gestopt 
met sneeuwen. De lucht heeft een grijze 
kleur, de lantaarns buiten branden nog. 
Het meisje gaat de houten trap af naar 
beneden. Ze gaat aan de keukentafel 
zitten, waar haar tante al zit te wachten. 
De tante draagt een grijze deftige jurk met 
een witte blouse eronder. Het haar heeft 
ze netjes opgestoken. Haar gezicht kijkt 
niet vriendelijk, maar heeft een stugge 
blik. Haar ogen staan donker en rimpels 
zijn op haar gezicht zichtbaar. Ze lijkt niets 
op het meisje. Alleen heeft ze dezelfde 
kleur haar, net als de moeder. De tafel 
is gedekt met een mooi wit kleed met 
geborduurde bloemen. Het meisje kijkt er 
naar en voelt er voorzichtig over. Ze slikt 
even. Zou haar moeder dit kleed gemaakt 
hebben? De maaltijd verloopt in stilte, een 
ongemakkelijke stilte. Na het eten begint 
ze het voorzichtig te vertellen. Maar de 
tante reageert er weinig op, alleen zegt ze: 
‘je moet het zelf maar weten…’

En daar gaat ze dan, een moeilijke reis. 
Ze gaat zonder bemoediging op weg. Over 

Het geheim. Ja zo begon het, daardoor is alles anders geworden. Het geheim draagt ze mee, waar 
ze ook is, op school, in de kerk, op straat en nu op dit moment, ja overal. Ze rilt, maar dat komt 
niet alleen door de lage temperatuur buiten en de sneeuwvlokken die naar beneden dwarrelen. De 
kraag van haar donkergroene jas trekt ze nog hoger. Met haar bontlaarzen laat ze een spoor van 
voetstappen achter in de sneeuw, wat de sneeuwvlokjes straks weer zullen bedekken met een 
nieuwe deken. In de verte klinkt het blaffen van een hond. In de huizen heerst gezelligheid en de 
kerstlichtjes glinsteren en verspreiden hun eigen licht. Er lijkt overal vreugde te zijn, want ’t is bijna 
Kerst. Dat op deze dag de Heere Jezus is geboren in Bethlehem, daar denken nog maar weinigen aan.

Gevouwen handen
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haar schouder draagt ze een tas. Er zit 
weinig in, maar het voelt als een zware 
last. Haar handen zijn diep weggestopt in 
haar zakken, om haar nek draagt ze een 
sjaal en de muts voorkomt dat haar oren 
door de kou bevriezen. De treinreis duurt 
lang, er lijkt geen eind aan te komen. Er 
komen veel vragen in haar op, vragen 
zonder antwoord. Waar woont vader en 
hoe zal hij eruit zien? Maar vooral hoe 
zal ze vader aantreffen? Zal hij blij zijn 
om haar te zien? Het zijn vragen waar ze 
straks misschien een antwoord op zal 
krijgen. Steeds stopt de trein, er stappen 
reizigers uit en er stappen reizigers in. De 
één gaat met plezier op reis, de ander als 
verplichting en een derde met verdriet. 
Ieder met een doel voor ogen en de trein 
brengt je uiteindelijk op je bestemming. 
Hoe zal het op haar bestemming zijn? En 
morgen is het Kerst.

De trein stopt weer, hier moet ze eruit. Het 
is druk op het perron. Er lopen mensen af 
en aan, maar zij kijkt er niet naar. Want hoe 
zal het gaan, wat staat haar te wachten? 
Uiteindelijk vindt ze het gebouw. Het ziet 
er groot en donker uit. Wat zal er allemaal 
afspelen achter die deuren? Ze meldt zich 
bij de bezoekportier. Het is een man met 
een snor en een donkere blik. Hij draagt 
een donkergekleurd uniform, dat er voor 
zorgt dat hij er streng uit ziet. Ze moet haar 
spullen in een kluisje stoppen en daarna 
moet ze door een poort, gelukkig gaat er 
geen piepje af, dus mag ze doorlopen. Het 
is allemaal ter controle voor de veiligheid. 
Ze wordt naar een wachtruimte gebracht. 
Hier moet ze wachten, totdat ze zal worden 
opgehaald. Er zit nog een man, hij frunnikt 
aan de zoom van zijn trui en zijn hoofd 
is gebogen. Waarom zou deze man hier 
zitten, gaat hij ook op bezoek bij familie of 
bij een vriend misschien? Zou hij er ook zo 
tegen op zien, net als zij?

Dan komt er een man in uniform de 
wachtruimte binnen. Het meisje mag met  
hem meelopen, ze wordt naar een zaal 
gebracht. Er zitten hier nog meer mensen, 
mannen en vrouwen, maar ook zie je 
kinderen. Een bewaker staat wat achteraf 

in een hoek van de zaal, hij houdt alles in 
de gaten, want je weet het maar nooit… 
En daar links achterin zit een man van 
middelbare leeftijd. Zijn haar is grijs en 
op zijn gezicht zijn veel rimpels zichtbaar. 
Zouden de rimpels en het grijze haar door 
al het verdriet gekomen zijn? Mist hij 
zijn dochter? Zijn trui slobbert langs zijn 
lichaam en hij draagt een donkerblauwe 
spijkerbroek.

Dan ziet ze haar vader zitten. Het is een 
blij weerzien. ‘Vader ik heb u zo gemist’, 
zegt ze. Tranen glinsteren in haar ogen. 
Vader moet zich met moeite goed houden, 
ook in zijn oog glinstert er wat. Hij slikt 
een paar keer en dan begint hij te praten. 
Ze hebben samen veel te bespreken. 
Het gaat over het ziekzijn van moeder, 
dat ze ondanks haar pijn, altijd nog een 
bemoedigend woord voor anderen had. 
En nu het grote gemis zonder moeder, dat 
elke dag gevoeld wordt. Maar daarna gaat 
het ook over vaders grote fouten. Fouten 
die onuitwisbaar zijn, onherstelbare fouten. 
Het geheim waar het meisje niet over 
praat. Het geheim dat ze meedraagt als 
een last, op school, in de kerk, op straat 
en nu op dit moment, ja overal. Het geheim 
waar ze met niemand over durft te praten. 
De mensen veroordelen vader, maar hij 
veroordeelt nog het meest zichzelf. Ze 
praten maar en een uur is dan ook zo 
voorbij. Ze nemen afscheid van elkaar, 
wanneer zullen ze elkaar weerzien? ‘In 
gedachten ben ik bij je kind’, zegt de vader. 
Hij draait zich om en gaat naar zijn eigen 
kamer. Zijn alleen de muren in de cel, stille 
getuigen van een vader, die zijn handen 
vouwt?

De volgende dag is het Kerst. De dag 
waarop je vaak met familie samen bent. 
Maar vooral dat op deze dag wordt 
herdacht de geboorte van de Heere Jezus 
in Bethlehem. ‘Want alzo lief  heeft God 
de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die 
in Hem gelooft, niet verderve, maar het 
eeuwige leven hebbe.’

De kerkklokken luiden, ze sporen de 

mensen aan om samen te komen in het 
oude kerkgebouw. Daar gaan ze samen 
op weg, een meisje met blond haar en een 
tante met blond haar. Ze komen ook langs 
de begraafplaats, langs het hek, waarop 
staat: ‘Gedenk te sterven’. Daar is ook 
het graf van de moeder. Hoelang is het 
geleden dat deze moeder begraven is? Ze 
gaan verder, voetstappen blijven achter in 
de sneeuw. Maar omdat de sneeuw wat 
aan het smelten is en doordat er op de 
wegen gestrooid is, zijn het geen mooie 
afdrukken meer. Het zijn bruine, modderige 
afdrukken. Maar ze kijken er niet naar, 
het lijkt of ze elk verdiept zijn in hun eigen 
gedachten. Waar denken ze aan? Denken 
ze aan vroeger, aan mooie en moeilijke 
herinneringen? Of zijn hun gedachten bij 
het Kerstevangelie, dat ze zo zullen gaan 
horen?

Het meisje voelt zich nu niet zo eenzaam 
en alleen. Ze denkt aan het bezoek bij 
vader. Wat was het fijn om daar geweest 
te zijn, vader denkt toch nog aan haar. 
Het geheim draagt ze overal met zich 
mee, maar het lijkt nu toch wat minder 
zwaar. Er is een straaltje hoop haar hart 
binnengedrongen. Het zal nooit meer 
worden als vroeger, dat niet. Maar het kan 
nog goed komen, ondanks alles. Wie zal 
het weten? Dan gaan ze samen de kerk 
binnen. Het orgel speelt al.

En ver weg in een groot gebouw, op een 
kleine kamer, zit een man met grijs haar 
en rimpels op zijn gezicht. De man zit 
in een gebogen houding. Een glans valt 
op een foto op het bureau. Een foto met 
links een man met donker haar, in het 
midden een meisje en rechts een vrouw. 
De man heeft zijn hand op de vrouw haar 
schouder gelegd. Er straalt liefde van de 
foto af. Verderop in het gebouw klinkt het 
dichtslaan van een deur. Harde stemmen 
zijn hoorbaar. En daar zit de man, eenzaam 
en alleen. Het lijkt alsof hij slaapt, maar 
zijn mond beweegt. Wat doet deze man 
in de eenzaamheid? Hij heeft zijn handen 
gevouwen. Gevouwen handen op deze 1e 
Kerstdag.



 

De Raad van Toezicht
Het werk van een Raad van Toezicht in de 
zorg is de afgelopen jaren sterk gewijzigd. 
Dat komt door landelijke regelgeving en 
richtlijnen, maar ook door de toegenomen 
complexiteit in zowel de zorgvraag als de 
financiering hiervan. Lid zijn van een Raad 
van Toezicht (verder: RvT) is daarom geen 
‘erebaantje’, maar een verantwoordelijke 
taak. De RvT van Bethanië hecht eraan deze 
verantwoordelijkheid goed in te vullen en 
daarom bestaat de Raad van Bethanië uit 
leden die elk een specifieke deskundigheid 
met zich meebrengen. Daarnaast vindt de 
RvT het belangrijk het werk te doen in een 
open sfeer en met onderling vertrouwen 
en op die manier de Bestuurder zo goed 
mogelijk te kunnen ondersteunen. De RvT 
van Bethanië heeft het afgelopen jaar enkele 
wijzigingen in de samenstelling ondergaan 
en daarom stellen de nieuwe leden zich 
hieronder aan u voor. 

Mijn naam is Marieke Overduin-Biesma en sinds een jaar 
ben ik lid van de RvT van Bethanië, waarvan het laatste 
half jaar tevens voorzitter. Toen ik ruim een jaar geleden 
de advertentie zag staan voor lid van de RvT, wist ik 
direct dat ik dat wilde: een prachtige zorginstelling, mooi 
gelegen in Ede en met een christelijke identiteit. Hier wil 
ik graag zijn om mijn ervaring met en kennis over wonen, 
zorg en welzijn in te zetten. 

Iets over mijzelf: ik ben 54 jaar en getrouwd met Jan. 
Samen hebben we vier kinderen in de leeftijd van 22 - 
29 jaar, allemaal uitwonend. We zijn dus weer met z’n 
tweeën thuis en we zijn kort geleden verhuisd  naar het 
ENKA-terrein hier in Ede. Ik heb na mijn opleiding aan de 
Christelijke Hogeschool te Ede (alweer ruim dertig jaar 
geleden…) altijd gewerkt in de ‘sociale hoek’. Eerst als 
maatschappelijk werker bij de Kinderbescherming en in 
de verslavingszorg, later in het onderwijs en als mediator 
en de afgelopen jaren als wethouder Wonen, Zorg en 
Welzijn in Veenendaal. Deze bestuurlijke ervaring zet ik 
graag in als voorzitter van de RvT van Bethanië. 

Zoals hierboven al aangegeven vind ik Bethanië een 
prachtige instelling met veel aandacht voor de bewoner 
en goed gekwalificeerd personeel dat echt de bewoner 
centraal stelt. Vanaf de eerste dag dat ik in Bethanië 
kwam, trof me de open, warme sfeer. Die sfeer vind 
ik bijzonder, en het is belangrijk om die blijvend uit te 
dragen. Daarvoor is een open houding nodig, maar ook 
goede onderlinge contacten. Daaraan help ik graag 
mee door, samen met de overige leden van de RvT 
én de bestuurder de kwaliteit van Bethanië in zorg 
en dienstverlening te bewaken en te bevorderen. Als 
RvT doen we dat door ongeveer een keer per maand 
te vergaderen, (heel) veel stukken te lezen, diverse 
locaties en afdelingen van Bethanië te bezoeken en 
gesprekken te voeren met onze bestuurder. Maar 
ook door verschillende van u - zowel bewoners als 
personeel - te ontmoeten tijdens de kerkdiensten en 
bijvoorbeeld zomer- of winteractiviteiten. Dat alles geeft 
ons een goed beeld van het dagelijkse reilen en zeilen in 
Bethanië. Trots ben ik op de kwaliteit, de dienstverlening 
en de goede beoordelingen die we ook dit jaar weer 
ontvingen van de inspectie en graag wil ik me hiervoor 
verder inzetten.

Marieke Overduin-Biesma
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van Bethanië
Mijn naam is ben Gertjan Woning en sinds november 
2018 ben ik lid van de RvT van Bethanië. Op het 
moment dat ik benaderd werd om me kandidaat 
te stellen ben ik me gaan verdiepen in Bethanië en 
proefde ik al gauw de sfeer en de wil om met elkaar, 
bewoners en medewerkers, het zo goed mogelijk te 
hebben. Daar wil ik graag bij helpen. 

Kort iets over mijzelf. In 1970 ben ik geboren in 
Kampen. In 1997 ben ik getrouwd met Marguérite 
en ook in Ede komen wonen. Daar wonen we nu 
nog steeds, samen met onze twee dochters. Na mijn 
HEAO-opleiding en het vervullen van de militaire 
dienstplicht, ben ik bij IBM in Amsterdam gaan 
werken. Hier werk ik nog steeds met veel plezier en 
heb ik diverse functies vervuld in de financiële poot 
van het bedrijf. Volgend jaar hoop ik mijn 25-jarig 
jubileum bij het bedrijf te vieren. 

In het jaar dat ik nu betrokken ben bij de RvT heb ik 
mogen ontdekken dat de sfeer open en fijn, maar ook 
opbouwend-kritisch is. Dat is een goede manier om 
elkaar scherp te houden en waardoor, als het goed is, 
Bethanië uiteindelijk veel mee kan winnen. Mocht u 
ideeën, suggesties of opmerkingen hebben, laat het 
mij en/of ons alstublieft weten. Graag tot ziens.

Graag stel ook ik mij voor als nieuw lid van de RvT. 
Mijn naam is Ronald Walhout. Ik woon in Ede, niet 
ver van Bethanië, samen met mijn vrouw en drie 
kinderen. In het dagelijkse leven werk ik als cardioloog 
in Ziekenhuis Gelderse Vallei, nu alweer zo’n tien jaar. 
In het afgelopen jaar combineer ik dat vak met de 
functie van medisch manager van de zogenaamde 
“beschouwende” afdelingen in het ziekenhuis. 
Verder ben ik binnen het managementteam van 
het ziekenhuis verantwoordelijk voor ontwikkeling 
van “netwerkzorg”. Dat is zorg waarin de patiënt 
centraal staat en hij/zij wordt omringd door  goed 
samenwerkende zorgverleners en -verzekeraars. 
In mijn opleiding tot medisch specialist ben ik niet 
grondig geschoold in zaken als financieel management 
en personeelsbeleid. Toch kan ik, juist met de ervaring 
die ik heb als zorgverlener, hieraan bijdragen. Dat geldt 
ook en vooral voor kwaliteits- en opleidingskwesties. 
Kwaliteit en veiligheid van zorg zullen dan ook de 
onderwerpen zijn waarop ik binnen de RvT in het 
bijzonder de aandacht zal richten. Ik neem het stokje 
daarin over van Eijo Balk. 

Behalve op professionele wijze heb ik Bethanië al wat 
beter leren kennen in mijn periode als ambtsdrager 
in de Nieuwe Kerk. Ik heb toen regelmatig de 
kerkdiensten bezocht en zodoende al een aantal 
mensen leren kennen. Verder ken ik het mooie 
zwembad (en de winkel en de gemeenschapsruimte) 
van binnen, omdat mijn jongste dochter er heeft leren 
zwemmen. 

De formele en toezichthoudende rol die ik in de 
RvT zal vervullen, staat het leggen en onderhouden 
van persoonlijke contacten niet in de weg, zo 
heb ik al gemerkt. Dat past daarmee mooi bij het 
oorspronkelijke, Bijbelse Bethanië, het stadje waarvan 
wordt geschreven dat Jezus er lief en leed deelt 
met een aantal bevriende leerlingen. Ik hoop dat 
Bethanië voor zowel  bewoners als medewerkers 
ook het karakter heeft van zo’n waardevolle 
ontmoetingsplaats. Daarom ben ik vanuit de RvT 
er graag op gericht dat zorg wordt geleverd en 
ontvangen, die zowel persoonlijk en mensgericht als 
ook professioneel hoogwaardig is.

Gertjan Woning

Ronald Walhout



OP DE KOFFIE BIJ CONNY VAN HOLLAND 

(door: Silvester van der Pol)

SINDS WANNEER WERK JE VOOR 
WICHERUMLOO?
Afgelopen maart ben ik begonnen als 
welzijnsmedewerker, en werk twee 
hele dagen (16 uur) voor Stichting 
Bethanië, met name in Wicherumloo. 
Daarvoor heb ik jarenlang als 
verzorgende IG gewerkt, onder andere 
in Harskamp en Barneveld. 

VERTEL EENS KORT OVER JE 
PRIVÉLEVEN?
Ik ben afkomstig van de boerderij 
en riep als tiener dat ik nooit met 
een boer zou gaan trouwen. Toch 
is het gebeurd, de liefde kan heel 
wat veranderen. Ik woon met mijn 
man op de boerderij, we hebben 
een kalvermesterij. We hebben drie 
kinderen in de leeftijd van vier tot en 
met zeven jaar. Na de middelbare 
school ben ik de opleiding verzorgende 
IG gaan volgen. Naast school werkte 
ik met ouderen in een huiskamer en in 
de verzorging. Dat gaf mij voldoening, 
daar is het werken met ouderen 
begonnen.

WAT MAAKTE DAT JE OVERSTAPTE 
VAN DE VERZORGING NAAR 
WELZIJN?
In mijn ogen is welzijn net zo 
belangrijk als zorg verlenen. Ik merkte 
dat ik meer voor de mensen wilde 
gaan betekenen op het gebied van 
welzijn. In de zorg heb je andere 
verplichtingen die vaak voorop staan 
en schiet een goed gesprek er wel 
eens bij in. Als welzijnsmedewerker 
kan ik nu echt de tijd voor de 
bewoners nemen, om een gesprek 
aan te gaan en iets voor hun te 
kunnen betekenen waar het gaat 
om welzijn. Ik hoop dat ik iets van 
betekenis kan zijn voor de bewoners. 

HOE HEB JE DE BEWONERS VAN 
WICHERUMLOO LEREN KENNEN?
Ik ben begonnen met een brief te 
maken, waarin ik mij voorstelde en 
vroeg wie het leuk zou vinden om 
een kennismakingsgesprek aan 
te gaan. Tijdens die gesprekken 
is het gezellig en komt er veel ter 
sprake. Dan is het heel mooi en 

ontroerend te merken dat er soms 
hele levensgeschiedenissen aan mij 
worden toevertrouwd. Soms hoor je 
dingen die niet veel mensen weten. Ik 
vind het belangrijk dat ik de ouderen 
met respect bejegen en bevraag.

WAT DOE JE MET DIE INFORMATIE?
Dat ligt er heel erg aan. Dingen die 
van belang zijn speel ik – waar nodig 
– door aan de zorg. Maar de dingen 
die mij in vertrouwen worden gezegd 
neem ik mee in mijn hart. Het is heel 
belangrijk om een vertrouwensband 
met de bewoners op te bouwen. 
Daar is geen methode voor, maar een 
luisterend oor en oprechte, warme 
belangstelling zijn essentieel. Dat kun 
je niet spelen. Ik kan ook alleen maar 
mijzelf zijn. Ik vind het bijvoorbeeld 
mooi als ik met ouderen over het 
geloof kan spreken of een diepgaand 
gesprek heb. Laatst had ik een psalm 
die mij te binnen schoot terwijl ik 
bij iemand aan het bed zat, waarop 
we vervolgens die psalm samen 
hebben gezongen. Zulke momenten 

Allereerst een luisterend oor
Vorig jaar stond er in het kerstnummer van Wegwijs een artikel over Welzijn, de toen zojuist 
vernieuwde afdeling van Bethanië. Toen sprak ik met Annet Westerink en Sanne Veldhuizen, 
de eerste twee nieuwe welzijnsmedewerkers van Bethanië, die later versterking kregen in de 
persoon van Elise den Boer. Eind 2019 bestaat Welzijn uit totaal vier medewerkers waarvan de 

vierde en laatst aangenomen collega Conny van Holland is, die zich met name inzet voor de 
bewoners van Wicherumloo. Ik sprak Conny in een rustig hoekje van Bethanië over haar werk 
en over haar motivatie. Al gauw bleek dat het met het laatste wel goed zat. Conny heeft niet 

voor niets de overstap gemaakt van verzorgende IG naar welzijnsmedewerker. Waarom ze dat 
deed en hoe dat bevalt leest u hieronder.
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wel iets over de meerwaarde van 
Bethanië en Wicherumloo. Ik hoop 
dat door wat wij doen de mensen 
zich waardevol voelen. Dat is 
moeilijk te toetsen maar wel erg 
belangrijk.

LUKT DAT?
In Wicherumloo heerst al een 
grote saamhorigheid, daar hoef ik 
eigenlijk niets aan te veranderen, 
want die is er gewoon. En die 
saamhorigheid komt niet alleen 
maar van het personeel, maar zie ik 
ook tussen de bewoners onderling. 

MAAR WAT IS JOUW 
MEERWAARDE DAN?
Allereerst een luisterend oor bieden 
voor iedereen. Ik ga met bewoners 
niet altijd de diepte in, maar ik kan 
wel echt de tijd nemen om iemands 
hele verhaal te beluisteren of door 
gewoon te vragen hoe het met 
iemand gaat. Ik ben ook wel eens 
buiten te vinden, door met een 

bewoner een stukje te gaan  lopen 
in het dorp of om Wicherumloo. 
Er is rondom Wicherumloo 
een mooie tuin aangelegd met 
beweegtoestellen en er zijn bankjes 
geplaatst om uit te rusten. Het 
komt voor dat mensen weinig 
buiten komen, en hoe mooi is het 
dan ze dan even mee naar buiten 
te nemen, en te laten genieten van 
de natuur en de frisse lucht en een 
gesprek. Ook hoort inventariseren 
wat er beter kan of waar er wensen 
liggen erbij. Dan ga ik of als 
welzijnsteam (soms in combinatie 
met de zorg coördinators) kijken 
wat er mogelijk is of wat er anders 
kan. Daardoor hopen wij het welzijn 
van de bewoners te bevorderen, 
soms individueel soms als 
groep(sactiviteit).

ZIJN ER OOK DINGEN DIE JE 
MOEILIJK VINDT?
Niet als het gaat om het contact met 
de bewoners. Maar soms is er veel 
overleg nodig.  Elk uur dat vergaderd 

wordt is een uur gemist in het 
contact de bewoners. Maar gelukkig 
hebben we geen vergadercultuur 
en is het fijn dat we met elkaar in 
gesprek gaan. Als we iets nieuws 
willen opzetten moet het immers 
goed georganiseerd worden.

WAARAAN DENK JIJ BIJ HET 
THEMA MENSWORDING?
Ik ben ervan overtuigd dat God 
Zijn Zoon naar deze aarde heeft 
gestuurd. Allereerst om onze zonden 
te vergeven, want zonder Hem 
zijn wij verloren. Maar ook om een 
voorbeeld te zijn voor ons! Jezus is 
liefde, Hij brengt vrede en rust en 
wij mogen zijn voorbeeld volgen. 
Ik hoop dat ik door mijn werk iets 
van Zijn liefde mag laten zien, en 
daarin van Hem kan getuigen. Mede 
door Zijn menswording mogen wij 
geloof, hoop en liefde ontvangen en 
op onze beurt weer doorgeven aan 
onze naasten.



 
NIEUWE MEDEWERKERS

Mijn naam is Gerda Naaktgeboren. Ik 
ben 44 jaar geleden geboren in het 
mooie stadje Elburg, inmiddels ruim 
negentien jaar met Koos getrouwd en 
samen wonen we nu elf jaar in Ede.
Onze zoon is negentien en onze 
dochter is zestien jaar. Ik heb eerder 
vrijwilligerswerk gedaan en nu de 
kinderen wat ouder zijn, wilde ik 
graag weer aan het werk. Ik ben in 
Bethanië begonnen met werken bij 
de Huishouding en dat doe met veel 
plezier.

Mijn naam is Henrieke Visser. Ik ben 
22 jaar en studeer voltijd Verpleeg-
kunde aan de CHE. Vanaf eind april 
tot begin juli dit jaar heb ik stage 
gelopen op De Bosrand. Hier heb ik 
het erg naar mijn zin gehad en ik ben 
vervolgens dan ook blijven werken 
als oproepkracht. Ik vind het erg leuk 
en leerzaam om, naast de theorie die 
ik op school krijg aangeboden, ook 
praktijkervaring op te doen, en zo 
studie en werk te combineren. Daar-
naast werk ik nu alweer ruim zes jaar 
bij de bibliotheek in Rijssen. Verder 
vind ik het heerlijk om te lezen, om 
creatief bezig te zijn en muziekin-
strumenten te bespelen (met name 
viool, maar daarnaast ook dwarsfluit, 
blokfluit en orgel). Ik zie er naar uit 
om u (weer) te ontmoeten!

Ik ben Nienke Bastmeijer, sinds 
september 21 jaar oud, en ik woon 
nog gezellig thuis met drie jongere 
broertjes en twee zusjes. Verder heb 
ik nog een oudere broer en zus. Elke 
werkdag fiets ik vanuit de Rietkam-
pen naar Bethanië om daar huishou-
delijk werk te doen. Ik vind het fijn dat 
er een positieve en persoonlijke sfeer 
is bij Bethanië en dat ik voor veel 
vriendelijke mensen mag werken.



wegwijs

27

Samenwerking
Paasbergschool en Bethanië

VERSLAG VAN EEN BEZOEK VAN 
LEERLINGEN AAN BETHANIË

Basisscholen in Nederland bieden in hun 
onderwijsaanbod aandacht aan burgerschap. Zo 
leren kinderen dat de samenleving bestaat uit 
verschillende groepen mensen en dat we zorg 
dragen voor elkaar.

In het kader van dat burgerschap zijn de 
Paasbergschool en Bethanië vorig jaar een 
samenwerking aangegaan. Iedere maand komt een 
groep van de Paasbergschool naar Bethanië om met 
bewoners een activiteit te doen. De leerlingen en de 
leerkracht bedenken van tevoren een activiteit en 
stemmen deze af met de medewerker Welzijn. 
Zo was er een groep die heel graag bingo wilde 
spelen. Ze namen zelf de cadeautjes mee en ieder 
kind hielp een bewoner bij de bingo. Een andere 
groep bedacht zelf vragen die ze wilden stellen aan 

de ouderen en hier kwamen mooie gesprekken uit 
voort. Er was een groep die kaarten maakte, die 
vervolgens werden uitgedeeld in Bethanië. En ga zo 
maar door…

Tot nu toe is ieder bezoek van de Paasbergschool 
voor zowel de kinderen als de bewoners van Bethanië 
een groot succes geweest! De mooiste momenten 
ontstonden waar de kinderen en ouderen elkaar echt 
ontmoetten en hierdoor allebei blij verrast waren. 

Na afloop van elk bezoek vraagt de medewerker 
Welzijn aan de kinderen wat ze van het bezoek 
vonden. De reacties zijn iedere keer weer 
hartverwarmend. En altijd zijn er kinderen die zeggen: 

‘Mogen we volgende week weer komen?’ 

Een paar citaten:

Het was geweldig!!! We zijn naar de mensen geweest, die vragen mochten 
beantwoorden. Dat deden ze heel goed. De kaarten die we gaven vonden ze ook 

heel leuk. Dat was heel leuk om te zien. 
Sarah (9 Jaar)

We hebben er echt heel erg naar uitgekeken. We hebben kleurplaten en bloemen 
gemaakt. De mensen vonden het volgens mij ook leuk dat wij er waren. 

Siphe (9 jaar)
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Bingo
Eens per maand wordt er op woensdagmiddag om 15.00 uur in het restaurant 

een gezellige bingo georganiseerd:
4 december, 8 januari en 5 februari

Luisteren naar muziek
De kerstdagen komen er weer aan. Dat betekent in december een maand vol muzikale 

activiteiten:
Vrijdag 13 december om 19.00 uur: uitvoering van Christelijk Streekkoor Otterlo

Maandag 16 december om 15.00 uur: uitvoering van koor ‘Looft den Heer’

Snackmiddag
Lekker een frietje of kroket eten in het restaurant? 

Dat kan één keer in de maand op vrijdagmiddag om 16.00 uur:
31 januari en 28 februari

Modeverkopen
De volgende kledingverkoop staat weer gepland:

CeeJee mode: dinsdag 10 december 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:
11 december, 15 en 29 januari, 12 en 26 februari 

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

een themamiddag georganiseerd. Vaak gaan we terug in de tijd.
17 december  /  14 en 18 januari  /  11 en 25 februari  /  10 en 24 maart

Extra activiteiten:
Sinterklaasviering: dinsdag 3 december om 10.00 uur

Kerstviering van Bethanië: donderdag 19 december om 19.30 uur:
Bezoek van groep 3 van de Paasbergschool: vrijdag 17 januari om 10.15 uur

Bezoek van groep 8 van de Paasbergschool: vrijdag 14 februari  om 10.15 uur

Er  worden nog veel extra activiteiten toegevoegd die nu nog niet gepland staan. Houdt u 
daarvoor de weekplanning goed in de gaten (ook te vinden op onze website). 

Naast al dit leuks is er een groot aanbod aan activiteiten die elke week terugkeert. 
Denk aan samen sjoelen, zwemmen, handwerken en zingen. Maar ook les over het 

werken op uw computer of een boek lenen bij de bieb is bij ons mogelijk! U bent van 
harte welkom! 

Heeft u vragen? Mailt u dan gerust naar activiteiten@bethanie.nl

PUZZELPAGIN
A
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PUZZELPAGIN
A

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 vrijdag 31 januari in bij de receptie en doe mee!

Bijbel Herders Leven David 
Jeruzalem Maria Engelen Jesus 
Ster Ere Jozef Stro
Geboren Koning Vrede Geloof 
Kribbe Zoon Herberg 

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!

PARTSNL EDE
Achterdoelen 10, 6711 AV Ede
Tel: 0318-84 85 86 • partsnl.nl

VAKMENSEN MET ECHT 
GEVOEL VOOR SERVICE

Alle  merken  

verkrijgbaar

Het  grootste  

onderdelen 

assortiment 

 van  Nederland!

Wij  repareren  ook!

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 HOORN 13, 6713 KR  EDE - 0318-241001

info@zorgtotaalgroep.nl - www.zorgtotaalwinkel.nl

ROLLATORS
ZEER RUIM ASSORTIMENT

TOT 7 JAAR GARANTIE

GROTE VOORRAAD

KOM LANGS!

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



Dijkgraaf 24
6721 NK Bennekom
Tel. 0318 414 451

Eikenlaan 5
6721 DM Bennekom
Tel. 0318 419 407

www.bakkerijtenveen.nl

 

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

Schaapsweg 79 | 6712 CC Ede | 0318 65 00 00 | zorgvooruitvaart.nl 


