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Voorwoord
VAN DE BESTUURDER

Dankbaar herinneren we ons degenen
die ons zijn voorgegaan. 
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Willy de Groot - van Saane

Houd moed, heb lief! Met 
deze woorden bemoedigen 
we elkaar in de bijzondere tijd 
waarin we leven. 

Als tijdens de dienst op 
“eeuwigheidszondag” de namen 
van onze overleden bewoners nog 
een keer worden voorgelezen, 
sluiten we een periode af. 
Dankbaar herinneren we ons 
degenen die ons zijn voorgegaan. 
Dankbaar voor wie zij mochten 
zijn in hun leven. Dankbaar 
dat wij als degenen die zich 
verbonden weten met Bethanië, 
een klein stukje mee op reis 
mochten in de laatste jaren van 
hun leven. 

Samen zijn we nu op weg naar de 
kerstdagen en de jaarwisseling.

Wat sluiten we een roerig jaar af. 
Omdat er al zoveel over corona 
wordt geschreven, wil ik het hier 
maar beperkt doen. Wat ik vooral 
wil meegeven is dat we heel 
dankbaar mogen zijn dat we tot 
op het moment dat ik dit schrijf 
nog geen Covid-19 besmetting 
op onze locaties hebben gehad. 
Het is soms spannend; er moeten 
regelmatig bewoners getest worden 
maar tot nu toe zijn de uitslagen 
negatief. Voor de medewerkers 
en vrijwilligers is dat anders; er 
zijn al verschillende mensen die 
door corona tijdelijk hun werk niet 
kunnen doen. En er zijn zorgen  in 

families waar wel corona is en waar 
zelfs dierbaren zijn overleden. We 
leven met jullie mee!  

Een zeer groot compliment wil ik 
geven aan alle medewerkers die 
in de achterliggende maanden 
zoveel inzet hebben getoond. 
Indrukwekkend hoe jullie met 
elkaar de schouders er onder 
blijven zetten als collega’s door 
een quarantaine periode niet 
kunnen werken. De flexibiliteit en 
bereidheid die jullie laten zien is 
echt bijzonder!  

We weten dat we nog niet af zijn 
van deze “corona-periode”. Ik 
hoop van harte dat we het met 
elkaar vol kunnen houden en dat 
we daadwerkelijk “de moed erin 
houden”. 

De decembermaand zal anders 
zijn dan we gewend zijn als 
het gaat om activiteiten en 
diensten. Toch hoop ik dat we de 
onderlinge verbondenheid mogen 
ervaren en dat we elkaar goed in 
het oog houden. 

Vol goede moed mogen we dan 
ook het nieuwe jaar ingaan. 
Er is een nieuwe strategisch 
beleid voor de komende drie 
jaar ontwikkeld en van daaruit 
is ook het kwaliteitsplan 2021 
geschreven. 

Dank aan allen die hierin hebben 

meegedacht en meegeschreven. 
In januari hopen we deze 
plannen binnen de organisatie 
te presenteren. Heel fijn dat ook 
de verschillende adviesraden 
goed hebben meegedacht en 
geadviseerd; op deze manier 
kunnen we gezamenlijk de juiste 
keuzes voor Bethanië maken. 

Ik hoop dat u geniet van deze 
uitgave van Wegwijs als een 
lichtpuntje in deze donkere tijd! 
Fijn dat de betrokkenen bereid 
zijn hun (levens-)ervaring met ons 
te delen. 

En ook fijn dat er opnieuw 
bedrijven zijn gevonden om te 
adverteren in dit blad, ook daar 
spreekt betrokkenheid uit! 
Van harte een goede 
decembermaand en een goede 
start van het nieuwe jaar 
gewenst!

Vrede laat Ik u,
Mijn vrede geef Ik u;
niet zoals de wereld die geeft, 
geef Ik die u.
Laat uw hart niet in beroering 
raken en niet bevreesd worden.

Johannes 14:27

Houd moed, heb lief!

  
Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur



Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, 
waar gerechtigheid woont. 

   
                                                                       (2 Petrus 3 : 13)

De hoop op een nieuwe wereld 
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In deze moeilijke tijd leven wij in 
de hoop en verwachting van een 
heel mooie toekomst. Die heerlijke 
toekomst zal er zeker zijn voor 
allen die onze geboren Koning en 
Zaligmaker Jezus Christus van 
harte liefhebben. 
Wij hopen op een nieuwe wereld, 
waarin werkelijk gerechtigheid 
is. Deze hoop is niet twijfelachtig 
en erg onzeker. Integendeel, zij is 
vast en zeker. En dit komt omdat 
Jezus Christus als Redder in deze 
wereld is verschenen en Zijn 
verlossingswerk heeft voltooid 
in Zijn kruisdood en opstanding. 
Het klonk vanaf het kruishout: 
Het is volbracht. Er is volkomen 
verzoening gedaan voor al onze 
zonden. Een nieuw leven mag 
er zijn voor allen die hun hoop 
gevestigd hebben op de Heere 
Jezus Christus. Hij is onze hoop 
en verwachting in deze wereld die 
voorbij zal gaan.

Wij leven in een wereld waarin 
zeer veel onrecht is. In de eindtijd 
is er zelfs een toename van de 
ongerechtigheid. Wie onrecht 
doet, gaat nog meer onrecht doen 
en wie vuil is, wordt nog vuiler. 
Het zien van al dat onrecht 
doet ons pijn en verdriet. Maar 
dat geldt zeker voor hen die 
daar zwaar onder lijden. Onze 
gedachten gaan uit naar de 
christenen die verdrukt en 
vervolgd worden. Zij komen in 
strafkampen terecht en worden 
gemarteld en bedreigd met de 
dood. Als trouwe volgelingen van 

Jezus Christus leiden ze een leven 
in gerechtigheid. Wat een onrecht 
wordt hen aangedaan.
Jezus Christus spreekt hen 
zalig die vervolgd worden 
omwille van Hem. En allen die 
hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid worden door Hem 
zalig gesproken, want voor hen 
is het Koninkrijk der hemelen. 
Het hongeren en dorsten drukt 
een zeer sterk verlangen uit. 
Er is groot verlangen naar de 
gerechtigheid op aarde, waarin 
bovenal God geëerd zal worden 
door Zijn schepselen. Daar heeft 
God recht op. Maar ook dat er een 
goede verhouding zal zijn onder 
elkaar als mensen die naar Gods 
beeld geschapen zijn. Laat er bij 
allen de gerechtigheid zijn. 
Laten wij ook recht doen aan 
het milieu, aan de planten- en 

dierenwereld. Het is Gods 
schepping. De gerechtigheid 
heeft niet alleen betrekking op de 
mensen, maar op de hele kosmos 
waarvan God de Schepper is. Hij 
schiep hemel en aarde met al wat 
daarin is. 
Door het geloof in Jezus Christus 
zien we met hoopvol verlangen uit 
naar een nieuwe wereld waarin 
gerechtigheid is, waarin God alles 

in allen zal zijn.
Wij verwachten, overeenkomstig 
Zijn belofte, nieuwe hemelen 
en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont. Zijn belofte 
is er en zal zeker zijn vervulling 
krijgen op de dag van Christus’ 
wederkomst.  Wij verwachten 
Christus, Die nu op de troon van 
de hemel zit, en alle dingen nieuw 
maakt.

De aarde die vol is van 
ongerechtigheid zal door een 
vuurgloed heengaan om vervolgens 
gloednieuw te worden tot eer 
en verheerlijking van God. Alle 
ongerechtigheid zal van de aarde 
verdwijnen. Geen enkel onrecht zal 
er meer zijn. Er zal geen verdrukking 
en lijden meer zijn. Dat is dan 
allemaal voorbij. Er zal geen enkele 
neiging tot het kwade meer zijn. Het 
zal alles volkomen goed zijn, zoals 
God het bedoeld heeft bij het begin 
van Zijn schepping. Alles zal hersteld 
worden tot glorie van Zijn Naam.
Laten wij deze schone toekomst 
voor ogen hebben en Christus’ 
komst verwachten met reikhalzend 
verlangen. 
Zie het niet als traagheid dat 
Christus’ komst nog uitblijft, De 
Heere heeft nog geduld met deze 
wereld en wil dat de mensen nog tot 
bekering zullen komen. 
Deze tijd is nog genadetijd. Maar 
wie in het geloof tot Jezus Christus 
is gekomen, zal deze toekomende 
heerlijkheid zeker beërven.

        D.C. Floor

De aarde, vol van 
ongerechtigheid, zal 
door een vuurgloed 

heengaan.



Met Kerstfeest gedenken we dat de Zoon van God mens is 

geworden. Met dat gedenken zien we ook uit naar de nieuwe wereld 

die de Heere heeft beloofd. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

waar gerechtigheid woont, zoals ook ds. Floor in zijn meditatie 

aanhaalt uit de heilige Schrift. 

De redactie van Wegwijs vroeg een vijftal mensen naar hun 

gedachten die zij bij het kerstfeest hebben. In het bijzonder naar 

welke hoop zij hebben en in welke verwachting zij leven in het licht 

van Kerst. Naast een collega en een vrijwilligster vroegen we dat 

ook aan een drietal bewoners. Ieder van hen kon op steeds eigen 

wijze getuigen van de hoop en verwachting die in hen leven.

Vrijwilligster Leny Stelwagen (69) is – naar eigen zeggen – 
een Moordenaar. Dat is van ouds het grapje dat inwoners 
van Moordrecht over zichzelf maken. Toch verhuisde ze al op 
driejarige leeftijd naar Utrecht, waar ze opgroeide. Vanaf haar 
17de tot aan haar pensionering heeft ze voltijds gewerkt op 
kantoor, bij wel veertien verschillende werknemers, herinnert 
Leny zich: “Vaak werd ik gevraagd door een volgend bedrijf 
waar ik meer kon verdienen of waar ik het fijner vond.” Haar 
man ontmoette ze bij uitgeverij Spectrum in Utrecht en in 
1978 trouwden ze. Het jonge stel ging wonen in Scherpenzeel 
en verhuisde later – nadat drie van de vier kinderen geboren 
waren – naar een woning aan de Klinkenbergerweg in Ede, 
waar Leny nog steeds woont. Toen haar man werkeloos 
werd en het huishouden ging doen, beviel dat zo goed dat 
ze ervoor kozen om de traditionele man-vrouwverhouding 

om te draaien: hij werd huisman en zij kostwinner. In januari 
2020 overleed Leny’s man (71) vrij plotseling. Hoe vier je dan 
elf maanden later voor het eerst als weduwe en kinderen 
Kerstfeest? “Het worden wel lastige dagen,” antwoordt 
Leny nuchter. Haar hoop en verwachting liggen erin “dat 
we als gezin er voor elkaar zullen blijven, zoals we dat ook 
in de afgelopen tijd waren.” Er voor elkaar zijn, dat begint 
in familieverband, maar ook in het grote verband is dat 
verbonden aan hoop en verwachting, aan het nieuwe begin 
van Kerstfeest. Zeker gelooft ook zij dat Jezus op aarde is 
gekomen om ons te redden, maar de verwachting van de 
wederkomst koppelt Leny toch meer aan Hemelvaartsdag. En 
corona? “Kerstfeest is het nieuwe begin. Een nieuw begin van 
vrede en rust in het hart, vooral nu met corona mogen wij dat 
van onze God hopen, bidden en verwachten.”

Kerst: 

feest van hoop
en verwachting.
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‘KERSTFEEST IS EEN NIEUW BEGIN.’



‘MOEDER HEEFT DE HOOP EN 
 VERWACHTING VASTGEHOUDEN BIJ 
HEM THUIS TE KOMEN.’
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Mevrouw (Geurtje) van Kessel – Hardeman (82) woont op 
de zesde verdieping van afdeling De Bosrand van Bethanië. 
Omdat zij al eerder in Wegwijs heeft gestaan, vragen wij haar 
nu daarom direct maar naar haar gedachten bij het thema van 
dit kerstnummer: hoop en verwachting. Mevrouw Van Kessel 
is niet te bedeesd om te getuigen van haar geloof. “In Genesis 
was de hoop er al en de belofte ook. De liefde van de Vader 
voor zijn schepping werd toen al openbaar. Voor mij staat zo 
vast dat wat is beloofd, blijft staan. Gods belofte gaat door, 
dat is de zekerheid van mijn geloof. Wat ons ook overkomt, Hij 
zal ons willen verlossen van alles wat ons nog vasthoudt. We 
leven in een gebroken wereld, juist daarom is het nodig dat 
we naar het Kind van Bethlehem gaan voor onze verlossing.” 
Welke verlossing dat is? “Elke dag is er wel weer iets wat 

niet strookt, wat niet tot eer is van God. Maar in plaats van 
moedeloos te worden, mogen we elke dag opnieuw bij de 
Heere komen. Hij kan ons verlossen van het kwaad, van 
de zonde. Hij laat nooit varen wat zijn hand begon. En de 
verwachting? “Ik kan mij geen voorstelling maken van hoe 
het straks zal zijn, maar dat hoeft ook helemaal niet. Het is 
genoeg om te weten dat we dan vrijgemaakt zijn van alles 
en dat we bij Hem zullen zijn. Bij Hem is het altijd goed. Ja, 
ik heb een kinderlijk geloof en nee, ik ben niet bang voor 
corona. Wij verwachten het zo van deze wereld, maar God 
wil deze situatie juist gebruiken om ons weer bij Hem terug te 
brengen. Mijn gebed is dat wij ons zullen overgeven aan zijn 
goedheid en genade.” 

Mevrouw (Aartje) Schut – van Roekel (82) woont nog 
maar sinds een half jaartje in Wicherumloo. Haar ouderlijk 
huis stond in Ederveen, en in de speeltuin van het 
pannenkoekenhuis in Lunteren ontmoette zij als jong meisje 
te midden van haar vriendinnen haar aanstaande man met 
wie ze een gezin zou stichten. Het stel ging bij Harskamp 
wonen en werd vader en moeder van vier kinderen. Vader 
Schut werkte bij de Coöperatie in Wekerom en moeder 
bleef thuis voor de kinderen en het huishouden. En voor de 
varkens, waarvan er van lieverlee steeds meer kwamen. 
Niet in eigendom maar als gast, om te worden gevoederd 
totdat het tijd werd voor het slachthuis. Uiteindelijk waren 
er wel bijna 400 biggen. Vader en moeder waren trouwe 
kerkgangers, want het geloof was er gewoon. Ook al praatte 

je daar vroeger eigenlijk nooit zo over samen. Thuis was 
er onderlinge liefde, Aartje Schut hield niet van geruzie. 
Haar grootste verdriet kwam plotseling, toen haar nog 
thuiswonende zoon Jan van 42 op zijn werk een val van 
tien meter hoog maakte. Hij overleefde, maar zijn korte 
termijngeheugen was verdwenen. Sindsdien woont hij in 
Norschoten. Mevrouw Schut bleef altijd een blijmoedige 
vrouw, iemand die niet bij de pakken ging neerzitten, ook al 
was het soms wel eens moeilijk. En nu is zij op een leeftijd 
gekomen dat ze het allemaal niet zo gemakkelijk meer kan 
vertellen. Duidelijk is wel dat Aartje de hoop en verwachting 
heeft vastgehouden bij de Heere te komen als het zover is. 
Dat is de essentie van Kerstfeest: God, Die mens werd, om 
ons tot Hem te leiden. 

‘HIJ LAAT NOOIT VAREN WAT ZIJN 
HAND BEGON.’
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Wilma Takken (62) is al zeven jaar verpleegkundige in  
hospice Ede – De Olijftak, dat gelieerd is aan Bethanië. 
Daarvoor heeft ze een leven lang gewerkt in het ziekenhuis 
in Bennekom en Ede. Maar toen ze de gemoedelijke, 
persoonlijke en veilige sfeer die het hospice uitstraalde ervoer, 
wilde Wilma graag daar komen werken. Wilma is getrouwd 
en heeft zowel twee dochters als twee kleindochters. Samen 
met haar man is ze actief in het kerkelijke werk in haar 
woonplaats Barneveld. Toen haar vader relatief jong overleed 
(“mijn moeder was toen jonger dan ik nu ben”), werd pas 
goed duidelijk hoe hecht de familiebanden waren. Die band 
was en is zo sterk omdat er goed naar elkaar wordt geluisterd 
en er onderling ruimte wordt gegeven. Ondanks dat het geloof 
niet alle familieleden meer samenbindt is er veel onderling 

respect. “We waren gewend om met Kerst altijd één hele 
dag samen te zijn. Helaas kan dat dit jaar niet. Dat vinden 
we erg jammer.” Hoe kijkt Wilma vanuit haar geloof tegen 
corona aan? “Ik zou wensen dat we samen in gebed gaan 
en het van Hem gaan verwachten. Het besef dat we het van 
God moeten hebben, mag wel sterker worden. Met Kerst 
vieren we dat Jezus het mooiste is wat ons is gegeven. Dus 
niet: ‘Rutte moet het oplossen’, maar omhoogkijken.” Wilma 
werd laatst geraakt door een zin uit het Opwekkingslied 582: 
“Door Uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn.” Dat somt op wat 
Wilma beweegt. Ze heeft een rijk leven, maar Wilma’s hoop 
en verwachting ligt erin dat iedereen het goed gaat krijgen op 
deze wereld. “En als Jezus terugkomt gaat dat gebeuren.” 

‘MET KERST VIEREN WE DAT  
JEZUS HET MOOISTE IS WAT ONS 
IS  GEGEVEN.’
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De heer (Jaap) en mevrouw (Kunie) Kalf, respectievelijk 
82 en 80 jaar, wonen op drie hoog in De Oldenhof, het 
appartementengebouw naast Bethanië. Al vroeg kwamen 
zij via hun ouders in aanraking met het actieve christelijke 
geloof, wat zij zichzelf al snel eigen maakten, door middel van 
kinderwerk en zondagsschoolwerk. Dat was de tijd van de 
gezellige kerstdiners en kerstnachtdiensten. Na hun trouwdag 
raakten zij betrokken bij een evangelische gemeente 
waardoor het besef ten volle doorbrak dat Kerstfeest niet 
alleen het herdenken van een bijzondere geboorte is, maar 
dat het kerstkind de redder van de wereld zou worden. 
Hierdoor is ook de verwachting gewekt van Zijn wederkomst: 
Jezus’ terugkeer naar de aarde om die te herscheppen. “We 
maken het nog steeds gezellig met verlichting en een boom, 

maar dat is niet langer de essentie.” En hoe zit het met de 
hoop, is die er ook? “Wij zien dat Nederland als christelijke 
natie is afgegleden. Onze hoop en ons gebed is dat God 
een weg baant zodat wij weer een christelijke natie zullen 
worden.” Door corona worden de christenen momenteel 
teruggeworpen op hun eigen gezin en familie. Maar het geloof 
zal altijd blijven bestaan. Het zal wél evalueren.” Jaap en 
Kunie hebben twee jaar geleden hun jongste zoon verloren 
aan kanker. Hoewel hij zelf geloofde te worden genezen, 
gebeurde dit niet. Jaap Kalf: “Hij is wel genezen, maar nu 
door de dood heen. Natuurlijk hebben wij daar veel verdriet 
van gehad, en op tijden nog, maar vooral ook dankbaarheid 
voor de jaren dat hij bij ons was. Hij is ons voorgegaan naar 
de nieuwe wereld. Hoopgevend en heerlijk anders.” 

‘MET KERST ZIEN WE OOK UIT 
NAAR ZIJN WEDERKOMST.’



Op 18 september jongstleden werd de kapel 
omgetoverd tot een tentoonstelling over het 
boerenleven in vroeger tijden. Er was van 
alles te zien: een zeis, een graanmolen (waar 
we zelf graan mee konden malen) klompen, 
een juk, een melkbus, een zaaibak en een 
bascule en zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. Het riep veel herkenning op, vooral 
bij bewoners met een agrarische achtergrond. 
Twee vrijwilligers van Bethanië hadden de 
meeste spullen aangeleverd. Ze hadden hun 
boerenkiel aangetrokken en konden veel 
vertellen over alle spullen en gereedschappen 
die te zien waren. Alle bewoners konden 
verspreid over de dag een kijkje nemen. Een 
interessante en heel gezellige dag!  

Terugblik tentoonstelling over het Boerenleven

Reminisceren is het doelbewust ophalen van positieve 
herinneringen. Tijdens themamiddagen en tentoonstellingen 
zijn we hier als team Welzijn vaak mee bezig. Bijvoorbeeld: hoe 
was het vroeger op school, op de boerderij, in Ede, hoe ging het 
huishouden, wat deed u met de feestdagen? Bewoners vinden 
het vaak fijn om herinneringen op te halen. Dit kan natuurlijk 
ook heel goed tussen de bedrijven door. Bijvoorbeeld tijdens het 
koffiedrinken of wanneer je samen een platenboek bekijkt. 

Reminiscentie, wat is dat?

 
WELZIJN

Sinds kort zijn we gestart met het Open Atelier. Iedere 
maandagmiddag worden er mooie dingen gemaakt. Denk aan 
bijvoorbeeld schilderen, bloemstukjes maken of leuke herfst-/
winterknutsels. 
Ook is er de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met een 
eigen creatieve activiteit. En er kan natuurlijk ook aangeschoven 
worden voor de gezelligheid en een kopje koffie of thee. Gelukkig 
hebben we in ons restaurant de ruimte om de anderhalve meter 
afstand te kunnen houden, heel fijn! 

Open Atelier
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“Mevrouw Gijsbertsen? Nee hoor, noem me 
maar Edie,’ zegt ze spontaan. ‘Dan noem ik jou 
Ron.’

Edie woont nog maar kort in Bethanië, maar heeft 
het er al fantastisch naar haar zin. Ook kan ze 
het met iedereen goed vinden. Koken deed ze 
vroeger heel erg graag, ze houdt er enorm van om 
verschillende ovenschotels te maken: ‘Gegratineerd 
uit de oven met wat geraspte kaas, heerlijk! Want 
een goede maaltijd zorgt ervoor dat je jezelf beter 
voelt, dat je blij wordt, je getroost en ja ook geliefd 
voelt. Het doet me denken aan vroeger en hoe ik 
mijn vader en moeder herinner.’

Zuurkoolschotels of spitskoolschotels, het maakt 
niet uit, allemaal lekker, vindt Edie. Ze kookt ook 
graag pasta met gemengd gehakt, wortel, prei, 
paprika, ui en wat knoflook.

Kerstfeest, waarbij de geboorte van Christus wordt 
gevierd en centraal staat, is voor Edie en haar 
familie een heerlijke tijd. Tijdens deze twee dagen 
kwam de familie ook graag bijeen om samen te 
zijn en spelletjes te spelen; de sjoelbak stond dan 
ook dagenlang op tafel. Kerst staat dan ook voor 
gezelligheid en warmte, met een versierd huis, 
lichtjes, en een fijn feestmaal.

Maar het belangrijkste voor Edie en Gerard is dat 
er die dagen wordt stilgestaan dat God zijn Zoon 
naar de aarde zond  en dat de geboorte van Jezus 
Christus met vreugde wordt herdacht.

Gegratineerde ovenschotels 

Een warme herinnering van Edie Gijsbertsen

RECEPT VAN VROEGER

R E C E P T  Z u u r k o o l - g e h a k t s c h o t e l

• 1½ kg aardappels
• Zout, peper
• ½ pakje braadboter
• 500 gr gehakt
• 4 eetlepels tomatenpuree
• 2 eetlepels gehaktkruiden
• 500 gr wijnzuurkool
• ½ eetlepel mosterd

Ingrediënten:

Bijdrage:
Ron Zwitserlood
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Morsestraat 9A
6716 AH  Ede
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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.

Waardevolle zorg en 
medezeggenschap
De Raad van Bestuur en de Cliëntenraad 
hebben een gedeelde zorgvisie en 
een gemeenschappelijke visie op 
medezeggenschap. Als we kijken vanuit 
het perspectief van onze cliënten die zorg 
ontvangen in Bethanië, Wicherumloo 
of thuis, nemen we beide steeds hun 
leefwereld als uitgangspunt. Ieder mens 
is uniek en heeft een eigen manier van 
leven. Met eigen waarden en eigen 
gewoonten. Met betekenisvolle relaties 
die per persoon verschillen. Dat is zo 
voordat iemand zorg nodig heeft en 
dat blijft ook zo als er zorg nodig is. 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
vindt plaats binnen de relatie tussen 
een cliënt en zijn naaste(n), zorgverlener 
en zorgorganisatie. De kwaliteit van 
deze relatie, en met de deskundigheid 
en competenties van de zorgverleners, 
bepaalt mede de kwaliteit van zorg 
en draagt aldus bij aan de kwaliteit 
van leven van de cliënt. Samen met 
andere zorgorganisaties zit Bethanië 

in een transitieproces om van een 
aanbod-gestuurde organisatie te komen 
tot een vraag-gestuurde organisatie. 
Bij persoonsgerichte zorg staat de 
cliënt centraal en dat vraagt om een 
cultuuromslag. Gelijktijdig met dit proces 
is Bethanië vanaf de invoering van de Wet 
Langdurige Zorg bezig met een tweede 
transitie, namelijk het omvormen van een 
verzorgingshuis naar een verpleeghuis, 
waar cliënten zich melden met een 
andere en tevens steeds zwaardere 
zorgvraag. 
Bij dit alles is er een centrale rol 
weggelegd voor de zorgverleners. Zij 
zijn het die het verschil maken tussen 
hoe het vroeger ging en nu zal gaan. Ik 
heb grote bewondering en waardering 
voor onze zorgmedewerkers, omdat 
die dagelijks te maken hebben met de 
steeds complexere zorgvraag en zich 
daarnaast moeten scholen om het juiste 
competentieniveau te bereiken. In de 
kwaliteitsplannen die we als cliëntenraad 
bespreken met onze bestuurder Willy 
de Groot zien we dan ook dat er veel 
aandacht is voor scholing en toerusting 
van medewerkers en vrijwilligers. Zo 
worden er medewerkers geschoold van 
niveau 2 naar 3 en van niveau 3 naar 4. 

Daarnaast is het gebruik van E-learning 
geoptimaliseerd. Ik realiseer me hierbij 
dat dit veel vergt van het zorgpersoneel, 
want de scholing moest naast het 
dagelijks werk worden gedaan. Petje af! 
In het bijzonder zal er extra werkdruk 
gevoeld worden tijdens deze coronacrisis 
en tijdens de komende feestdagen. 
Namens de cliëntenraad wens ik al het 
personeel van Bethanië en Wicherumloo 
sterkte toe.
U vraagt zich wellicht af: wat is hierin 
nu de rol van de cliëntenraad? De leden 
van de raad zullen goed op de hoogte 
moeten zijn van het “kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg”. Dat is de basis van 
waaruit Bethanië werkt. Alle plannen 
inzake de kwaliteit en veiligheid van 
cliënten zijn hierop gebaseerd en worden 
door de bestuurder ter instemming aan 
ons voorgelegd. Verder moeten we vanuit 
onze unieke positie in de zorg steeds 
kijken hoe cliënten de ondersteuning 
ervaren. Dat vraagt om regelmatig 
contact met hen en hun familie, met de 
zorgmedewerkers en de bestuurder van 
Bethanië.

Henk Waanders          
Voorzitter cliëntenraad

VERTROUWENSPERSONEN 

BERICHTEN VAN UW 
CLIËNTENRAAD
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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

We wensen u Gezegende Kerstdagen!

Vanwege de coronamaatregelen is onze 
dienstverlening tijdelijk aangepast.
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Het belang van bewegen kan niet genoeg worden 
benadrukt. Regelmatig bewegen houdt u fit. Het 
stimuleert uw ademhaling en bloedsomloop. Een 
goede bloedsomloop is essentieel om allerlei 
kwaaltjes te voorkomen. Enkele voorbeelden van 
zulke kwaaltjes zijn: gezwollen voeten, verkoudheden, 
vlekken op de huid, tragere spijsvertering, koude 
handen en voeten en constante vermoeidheid. Dat wilt 
u allemaal liever vermijden.

Bewegen helpt u om u lichamelijk en mentaal fit te 
voelen en zorgt ervoor dat u de dingen kunt blijven 
doen die u leuk vindt. 

Sinds het coronavirus toesloeg in Nederland zijn veel 
mensen minder gaan doen en dat heeft ook invloed 
op wat de mensen kunnen. Gelukkig hebben we nog 
iets kunnen doen op Omroep Gelderland met het 
programma “Gelderland in Beweging” maar dat is 
toch iets anders dan samen bewegen op een locatie. 

Verder zijn velen ook gaan wandelen en fietsen en dat 
kan ik alleen maar toejuichen. 

Ik ben begin augustus weer begonnen met de lessen 
in Bethanië, maar wel op een iets andere wijze dan 
voor de coronatijd. De groepen zijn nu kleiner en de 
mensen van buitenaf (uit de appartementen) kunnen 
helaas nog niet meedoen. We hopen dat het gauw 
beter gaat in Nederland en dat iedereen weer fijn zal 
mogen komen bewegen. 

De bewoners van Bethanië kunnen nu elke 
maandag van 10.30 tot 11.00 uur komen 
bewegen en de bewoners van Kleinschalig 
Wonen mogen komen van 11.15 tot 11.45 uur. 
Elke donderdag ben ik van 10.30 tot 11.00 
uur aanwezig op dagbesteding De Palmboom 
voor de vaste bezoekers daar.

BETHANIË BEWEEGT

We doen oefeningen om soepel te blijven en om de botten en spieren 
sterker te houden. Verder doen we veel met sport- en spelmateriaal, 
want dan bewegen we onbewust en kunnen we vaker ook meer dan 
we zelf dachten.

Woont u buiten Bethanië en wilt u ook bewegen, en wilt u daarover 
graag advies, dan kunt u mij altijd bellen of mailen. 

Mijn telefoonnummer is: 06-51561521 en mijn 
e-mailadres is: angeline.vandekraats@sportservice-ede.nl

Plezier bij het bewegen staat bij mij bovenaan, want ik heb ervaren dat 
als u het leuk vindt om te bewegen, dat het dan ook als vanzelf gaat. 
Ik zie u graag terug, komt u gezellig met ons meedoen!

Een paar jaar gelden ben ik in Bethanië begonnen met de activiteit 
“bewegen”, elke maandag- en donderdagmorgen. Ik krijg vaak de vraag 

gesteld waarom bewegen zo belangrijk is. Dan is steevast mijn antwoord: 
‘Het is goed voor lichaam en ziel en ook voor de sociale contacten. 

(door: Angeline van de Kraats)



In december kijken we vaak terug naar wat het afgelopen jaar ons 
gegeven heeft. Wat ging er goed en wat ging er minder goed? Even 
stilstaan bij alles wat je is overkomen. Dit jaar vind ik dat wel heel 
bijzonder. De plannen die we vorig jaar zowel privé als in het werk 
maakten zijn in veel gevallen in de ijskast blijven liggen. Sinds maart van 
dit jaar ging er veel tijd op aan het vertalen van maatregelen vanuit de 
overheid, inkopen van beschermingsmiddelen en het managen van de 
crisis. Voor het werk als “crisismanager” worden we jaarlijks getraind. 
Tijdens deze trainingen wordt er geoefend op allerlei bijzondere 
casussen. Wie had ooit kunnen denken dat we zo’n lange periode van 
ongemak en noodzaak tot crisisbeheersing zouden kunnen krijgen? We 
hebben er veel van geleerd maar zelfs van de grootste uitdaging ga je 
op enig moment wensen dat deze achter de rug is. 
We hebben ook extra mogen ervaren hoe het is om maatregelen 
opgelegd te krijgen vanuit de overheid waar we minder blij mee zijn 
als burger in een “vrij” land. Dat deed mij ook denken aan de impact 
die het had voor Jozef en Maria 2020 jaar geleden. De overheid (keizer 
Augustus) liet een gebod uitgaan dat iedereen in het hele rijk moest 
worden ingeschreven in zijn of haar eigen stad. Jozef en Maria gingen 
op pad en misschien wel met tegenzin, want wie gaat er nu een lange 
reis maken als je hoogzwanger bent? Toch luisterden zij naar de keizer 
en ondergingen de oncomfortabele reis. Zij gehoorzaamden…

Er is in de wereld van vandaag veel ongehoorzaamheid, verdeeldheid, 
angst en zorg. Mensen weten het allemaal beter. Duizend mensen, 
duizend meningen. Ook als het gaat om het dreigende virus dat er nu 
woedt, over het regeren van het land, over Zwarte Piet en noem zo maar 
op.

We hebben in deze wereld een echte koning nodig. Een die een einde 
maakt aan de angst, ziekte, pijn, verdeeldheid en honger. God zij dank: 
die Koning is al geboren. Jesaja zag met vooruitziende blik dat er 
eeuwen later een koningskind geboren zou worden. Geweldig toch…?
Ik vind het soms ook wel moeilijk. Want de Koning is geboren, maar 
waar is dat rijk van licht en vrede? Toch krijg ik rust als ik bedenk dat 
Kerstfeest gevolgd wordt door wederkomst. Wij mogen leven in de 
hoop en de verwachting dat Hij straks definitief terugkomt. Dan zal Hij 
de wereld gaan regeren, er zal geen ziekte meer zijn en iedereen zal in 
vrede met elkaar leven. Door Jezus de Koning. Kom laten wij aanbidden 
die Koning!

Ik wens u hoopvolle en gezegende kerstdagen toe!

Ben van Gils

Een echte Koning
COLUMN BEN VAN GILS

“Ik krijg rust als 
ik bedenk dat 
Kerstfeest wordt 
gevolgd door 
wederkomst”
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NIEUWE MEDEWERKERS

Mijn naam 

is Petra 

Geijtenbeek en 

afgelopen 1 

november ben 

ik begonnen 

als Physician 

Assistant bij 

Bethanië. Ik woon met mijn man en drie 

zoons (15, 14 en 12) in Woudenberg. 

Physician Assistant is een lastig woord en 

wordt vaak afgekort als PA. Een PA maakt 

deel uit van het medisch behandelteam 

en functioneert daarbij op het niveau 

van een basisarts onder supervisie van 

een Specialist Ouderengeneeskunde. Ik 

ben ruim 23 jaar werkzaam geweest in 

het Meander Medisch Centrum op de 

afdeling Acute Zorg Neurologie. In 2019 

heb ik de overstap gemaakt naar Hoge 

School Viaa in Zwolle waar ik als docent 

Health Care (HBOV) werkzaam ben. Maar 

het patiëntencontact en de medische 

vraagstukken miste ik erg. Daarom ging 

ik op zoek naar een mogelijke combinatie 

van praktijk en lesgeven. Zo kwam ik 

terecht bij Bethanië en zijn we in gesprek 

geraakt met als resultaat dat ik ben gaan 

werken als PA voor 16 uur. Ik kijk heel erg 

uit naar het contact met de bewoners en 

de samenwerking met de verschillende 

disciplines om de zorg zo goed mogelijk 

neer te zetten. Daarnaast zal ik voorlopig 

ook nog anderhalve dag werkzaam blijven 

in Zwolle. Ik hoop u gauw in Bethanië 

te kunnen ontmoeten, waarbij ik ook 

benieuwd ben naar uw verhalen en 

achtergronden!

Mijn naam is 

Jurria den Uijl. 

Momenteel 

ben ik twee 

maanden 

werkzaam 

bij Bethanië 

als helpende 

en heb ik het erg naar mijn zin. Ik werk 

op de woningen Brem, Zonnedauw en 

Erica. Twintig jaar geleden heb ik ook 

in de zorg gewerkt, waarna ik in het 

voortgezet onderwijs ben gaan werken. 

Op dit moment werk ik dan ook parttime 

in het onderwijs en parttime bij Bethanië. 

Ik hou van wielrennen én van de natuur. 

We hebben een hondje waar ik graag mee 

ga wandelen in de bossen rondom Ede. 

Ook ben ik regelmatig te vinden op de 

Ginkelse heide, bij de schaapskooi, waar ik 

samen met mijn twee jongens onze vlieger 

de lucht in laat. Een hartelijke groet en ik 

hoop jullie allemaal de komende tijd te 

ontmoeten.

Mijn naam is 

Malu Reek. Ik 

ben 35 jaar en 

woon samen 

met mijn man 

Jan en onze 

twee kinderen 

Romy en 

Jannick in Ede. Ik werk vanaf november 

als huishoudelijk medewerkster in 

Bethanië, en gelijk al met enorm veel 

plezier! Ik kijk ernaar uit iedereen te mogen 

ontmoeten. 

Mijn naam 

is Janneke 

Post- Aalbers. 

Vanaf midden 

november ben 

ik te vinden op 

de drie etages 

van kleinschalig wonen, als medewerkster 

huishouding. Dit doe ik elke woensdag- en 

vrijdagochtend. Na veertien jaar thuis te 

zijn geweest na de geboorte van onze 

dochter vind ik het ontzettend leuk weer 

wat ‘buitenshuis’ te doen! Naast werken 

bij Bethanië vind ik het fijn buiten te zijn; 

mijn man en ik wandelen graag, maar ik 

kan ook erg genieten van bezig zijn in de 

tuin of genieten van de eekhoorntjes die 

rondom ons huis scharrelen. Ik ben dan 

ook vaak met mijn fototoestel (ook een 

hobby) te vinden in de tuin. Ik hoop gauw 

alle gezichten en namen te gaan (her)

kennen, en kijk uit naar een fijne tijd in 

Bethanië!



Projectteam 
Waardigheid en Trots 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) presenteerde in 2018 het programma ‘Thuis 
in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’. Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor 
alle verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst, op elke locatie. ‘Waardigheid en trots op locatie’ is een 
ondersteuningsprogramma voor verpleeghuizen uit dit programma. Hiermee krijgen deelnemende locaties 
inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Vorig 
jaar is Bethanië ook gestart met dit programma. Medewerkers, cliënten, contactpersonen en vrijwilligers 
hebben een vragenlijst (scan) ingevuld over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. De uitkomst liet zien 
dat de zorgverlening op veel punten op orde is. Dat is heel fijn. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten en 
daarmee gaat het projectteam ‘Samen voor kwaliteit’ aan de slag! Dit doen we niet alléén maar met elkaar, 
welke functie we ook hebben. We staan samen om de bewoners heen, om hen te ondersteunen in hun 
waardevolle leven. 

zij graag collega’s meetrekt in iets positiefs. Het 
resultaat is belangrijk voor haar, het proces ertoe 
minder. De grote vraag moet volgens Janine zijn: 
Gaat het ook echt werken? Hoewel het nog vroeg 
in het proces is heeft Janine al gemerkt dat de 
inbreng van coach Els Groenendijk erg wordt 
gewaardeerd. Els komt een keer (of wellicht 
vaker) meepraten bij team- en werkgroep-
overleggen (zoals de verpleegkundigen en 
verzorgendenadviesraad) en gaat zeker ook 
meelopen met de zorg om te kijken wat er 
speelt. Ze stelt relevante vragen als: Wat leeft 
er hier? Wat kan er beter? En ze geeft bruikbare 
adviezen. 

Janine van Laar (beleidsfunctionaris) vindt het 
in eerste instantie nog best lastig om concreet 
bepaalde zaken te noemen waaraan dit project 
raakt. Het gaat in haar woorden vooral om de 
persoonsgerichte zorg, die zo goed mogelijk 
aansluit bij elk individueel mens. Het project 
is allereerst een bewustwordingsproces van 
wat een (zorg)medewerker doet. Janine geeft 
als voorbeeld het helpen aankleden van een 
bewoner. Verricht je als medewerker dan alleen 
de juiste handelingen of zie je de persoon die 
je op dat moment helpt ook echt? Heeft de 
mens ‘achter de cliënt’ ook de volle aandacht? 
Het gaat bij Waardigheid en trots allereerst 
om bewustwording van gedrag en het effect 
van je gedrag op cliënt of collega. En als er 
verbeterpunten zouden zijn, dan is het streven 
dat een medewerker daar, vanuit vragen van de 
coach of collega, zelf achter komt. Dat motiveert 
meer dan een opgelegde verandering. Soms 
zijn daar eyeopeners voor nodig. Kun je als 
verzorgende bijvoorbeeld afstappen van plan A 
als plan B beter is en meer recht doet aan de 
wensen van de cliënt? Wil je daarvoor de ruimte 
(leren) nemen? Voor dit doel zal Els Groenendijk 
gaan meelopen en daarbij ook - indien nodig 
- kritische vragen stellen. Daarbij is het vooral 
van belang dat de medewerker zelf graag wil 
leren en zich wil blijven ontwikkelen. Een lerende 
medewerker in een lerende organisatie! 

Het project zit nog in een eerste fase, maar 
de tien betrokken projectteamleden zijn 
enthousiast genoeg om er iets moois van te 
gaan maken. Zij trekken als eersten de kar en 
zetten die als het ware op de rails. Als dat is 
gelukt volgt de rit zelf, die zal moeten leiden 
naar relevante verbeteringen in de kwaliteit 
van zorg, welbevinden en ook werkplezier. 
Gewoon goed is niet genoeg, het kan, mag en 
moet altijd beter. Dat is het uiteindelijke doel 
van dit kwaliteitsproject.

Samen voor kwaliteit
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Mevrouw Els Groenendijk begeleidt het project, zij is 
als coach werkzaam voor het landelijke programma 
Waardigheid en Trots. We hopen dat dit traject ons gaat 
helpen om de verbeterpunten die uit de scans naar voren 
zijn gekomen te ontwikkelen, om stappen te zetten als 
‘lerende organisatie’, waarbij samenwerking, kennis 
delen, feedback geven, reflecteren, leren en verbeteren 
hoog in het vaandel staan.

Meer informatie op www.waardigheidentrots.nl

Inmiddels heeft de aftrap van het project op dinsdag 
13 oktober op bescheiden schaal plaatsgevonden. 
Alle bewoners en medewerkers kregen die ochtend 
een petit-four met het logo van het projectteam erop 
uitgedeeld. Zo werd iedereen op een smakelijke wijze, 
erop geattendeerd dat Bethanië officieel van start 
is gegaan met dit programma. Drie leden van het 
projectteam geven hieronder kort iets weer van hun 
kijk op het project.

De heer Aaldert Godschalk is sinds dit jaar lid van de 
cliëntenraad (CR) van Bethanië. Zijn pleegschoonmoeder, 
mevrouw Bol, woont ruim twee jaar in ons huis en Aaldert 
wilde zich op deze manier inzetten voor haar welzijn 
en voor Bethanië. Het is goed dat ook deze geleding 
bij Waardigheid en trots wordt betrokken. De CR heeft 
namelijk een eigen verantwoordelijkheid voor de zorg voor 
de cliënten en pakt die graag op. Aaldert vertelt dat er in 
de maand juli eerst een oriënterend gesprek is geweest 
over het plan van aanpak. Daarna heeft in september 
de start van het projectteam plaatsgevonden. Eigenlijk 
was de aftrap al eerder dit jaar gepland, herinnert hij 
zich, maar toen gooide de eerste coronagolf roet in het 
eten. Hoewel een tweede coronagolf dreigde, wordt er 
nu toch doorgepakt. De bedoeling is dat er elke maand 
een vergadering plaatsvindt waarin de voortgang centraal 
staat. Aaldert acht daarbij vooral de gesprekken met 
het personeel belangrijk: zij zijn degenen die het ten 
slotte moeten doen. Heldere informatie, goede motivatie 
en nauwe betrokkenheid zijn de voorwaarden voor het 
slagen van dit project. Net zoals voor mensen jong en 
oud geldt immers ook hier het adagium: stilstand is 
achteruitgang.

Verpleegkundige en EVV-er Janine Snetselaar-
Schreuder is vanuit Wicherumloo betrokken bij de 
projectgroep. Zij vindt het mooi om vanaf de werkvloer 
iets bij te kunnen dragen aan de werkverbetering en aan 
het welzijn van cliënten. Janine’s motivatie ligt erin dat 

Hieronder vindt u de activiteiten die plaats 
zullen vinden in de maand december. Voor 

januari en februari zullen er nog activiteiten 
worden ingepland. Houdt u voor wijzigingen en 

aanvullingen de weekplanning goed in de gaten! 
Wegens corona zijn al onze activiteiten helaas 
alleen nog maar toegankelijk voor onze interne 
bewoners. Per activiteit wordt gekeken of en 

hoeveel bewoners erbij aanwezig kunnen zijn.

Muziek
Maandag 21 december 15.00 uur: Kerstliederen 

gezongen door kinderkoor Jedaja
Donderdag 24 december 18.30 uur: Kerstnachtconcert 

buiten door orkest Musicamare

Vieringen
Woensdag 23 december: Kerstdienst Bethanië 
(informatie over tijd en vorm volgt te zijner tijd)

Open Atelier
Elke maandagmiddag om 15.00 uur is er een creatieve 

middag in het restaurant. Welkom!

Themamiddag
Elke dinsdagmiddag om 15.00 uur wordt er een 

themamiddag georganiseerd voor onze bewoners van 
de Bosrand.

Elke donderdagmiddag om 15.00 uur wordt er een 
themamiddag georganiseerd voor alle bewoners van 

Kleinschalig Wonen.

Snackmiddag
Lekker een frietje of kroket eten in het restaurant?  

Eén keer in de maand op vrijdagmiddag vanaf 16.00 
uur is er een snackmiddag. In december vervalt deze 

vanwege de feestdagen. De data voor het nieuwe 
jaar zullen nog gepland worden. Houdt u daarvoor de 

weekplanning goed in de gaten!

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

Activiteiten december



Interview

OP DE KOFFIE BIJ JOLANDA VAN DEN BRINK VAN WICHERUMLOO

(door: Silvester van der Pol)

‘Het gaat toch niet allemaal alleen maar over mij, hoop ik?’ Verzorgende in 
Wicherumloo Jolanda van den Brink (43) hoeft niet zo nodig op de voorgrond 
te staan. Toch is Jolanda’s levensloop bijzonder genoeg om bij stil te staan. 
Ze heeft niet alleen een bijzondere plek in het gezin waarin ze is opgegroeid, 
maar moest door omstandigheden vrij snel op eigen benen leren staan. Haar 

familieachtergrond maakte de keuze voor de zorg een heel natuurlijke. Jolanda 
is een nuchtere en welbespraakte vrouw, die inmiddels niet alleen een schat aan 
ervaring heeft opgebouwd in de zorg, maar ook weet waar ze het moet zoeken 
als het gaat om motivatie en inspiratie voor haar werk met ouderen: ‘God heeft 

mij een hart gegeven voor mijn medemens’.

VERTEL EERST EENS IETS OVER JE JEUGD.
Ik ben geboren aan de Ketelstraat in Ede. Ik was thuis het 
enige meisje en heb acht broers: twee boven en zes onder 
me. Nog steeds heb ik om die reden een heel bijzondere 
plek bij ze. Omdat mijn ouders vanuit Ede moesten 
verhuizen naar Hoofddorp ging ik op mijn achttiende al 
op kamers. Dat was heel ingrijpend, want ik heb een heel 
goede band met mijn ouders en was gewend aan een druk 
en dynamisch gezin. Ik belde de eerste tijd iedere dag met 
mijn moeder.

ZAT JE TOEN NOG OP SCHOOL?
Ik deed de opleiding tot verzorgende vanaf mijn zestiende. 
In het jaar voordat ik werd geboren begon mijn vader 
aan de A-opleiding. Later werd hij directeur van een 
verzorgingshuis in Utrecht. Ik was toen dertien jaar en ging 
vaak met hem mee om mee te helpen met koffieschenken 
en dergelijke. Doordat ik al vroeg in aanraking kwam met 
de zorg, heeft dit voornamelijk mijn keuze bepaald. 

BIJ JOU BEGON ALLES AL OP JONGE LEEFTIJD DUS.
Ja, ik heb al jong geleerd om verantwoording te krijgen en 

te nemen. Thuis voor mijn jongere broertjes en later in de 
zorg. Ik weet nog dat ik nog maar zeventien jaar was toen 
ik voor het eerst een overledene de laatste zorg mocht 
geven. Ook kreeg ik al op mijn zestiende verkering met de 
jongen die later mijn man zou worden. Het grappige is dat 
hij uit een gezin komt met zes jongens en één meisje: ook 
een Jolanda. 

WERD JE OOK AL SNEL ZELF MOEDER?
Ja, we hebben nu zes kinderen (vier jongens en twee 
meisjes) in een sterk variërende leeftijd. De jongste is vijf 
en de oudste van twintig is het huis al uit. En…. ik ben in 
verwachting van onze zevende, waarvan de uitteldatum in 
februari is. In de begintijd van ons huwelijk ben ik twaalf 
jaar thuisgebleven voor de kinderen. Ik ervaar dat mijn 
gezin mijn eerste roeping is en het werk hier de tweede. 
Na die twaalf jaar ben ik als vrijwilliger gaan werken in 
het hospice Ede – De Olijftak en kort daarna heb ik als 
oproepkracht gewerkt op Kleinschalig Wonen in Bethanië.

HOE KWAM JE IN WICHERUMLOO TERECHT?
Toen deze locatie hier vijf jaar geleden begon voelde ik mij 

“Bevoorrecht dat ik op deze 
manier met mensen mag werken” 

hier direct bij betrokken. Het was ten eerste een nieuwe 
uitdaging, waar ik wel van hou, en ten tweede was het 
in vijf minuten van mijn huis te bereiken, iets wat met 
een druk gezinsleven ook wel handig is. Ik heb twee jaar 
op Willinkhuizen gewerkt en ben daarna ‘naar boven’ 
verhuisd en werk nu tien uur per week in avond- en 
weekenddiensten op Vijfsprong en Roekel. Overdag kan 
ik dan thuis zijn voor mijn kinderen.

WAAR LIGT JOUW MOTIVATIE?
Allereerst bij de Heere God. Ik voel me echt bevoorrecht 
dat ik met deze mensen hier mag werken, dat ik er voor 
ze mag zijn. Vanuit het geloof dat ieder mens waardevol 
is in de ogen van God, ook als het leven moeilijk wordt, 
doe ik mijn werk, zeker ook biddend. Wel heb ik in de loop 
der jaren gemerkt dat ik steeds meer de diepere laag ben 
gaan ervaren van de consequenties van het ouder worden. 
Een voorbeeld? Nu ik zelf al zolang ben getrouwd, kan ik 
begrijpen wat het is om van je levensgezel gescheiden 
te moeten worden als die naar een zorginstelling moet 
verhuizen. Als jong meisje denk je daar niet zo over na en 
neem je de dingen gewoon zoals ze zijn.  

WAARIN LIGT JE MOTIVATIE NOG MEER?
Ik merk dat ik een natuurlijke betrokkenheid heb bij onze 
bewoners. Ik mis ze gewoon als ik een tijdje niet heb 
gewerkt. Mijn hart gaat echt naar ze uit. De laatste fase 
van het leven is zo’n belangrijke periode. Dan daarin iets 
te kunnen betekenen, dat is prachtig.

HOE HOUD JE HET ALLEMAAAL VOL?
Nou, de afgelopen jaren zijn wel hectisch geweest hoor. 
Een paar jaar geleden heb ik in negen maanden vier 
operaties ondergaan. Dan zie je dus de andere kant 
van de zorg. Ik heb daar bijvoorbeeld van geleerd dat je 
nooit naast iemands bed moet gaan stáán praten maar 
gewoon even moet gaan zitten. Afgelopen zomer was 
ook een rare: mijn man kreeg een bedrijfsongeval, er was 
corona, onze oudste ging trouwen en ik bleek zwanger. Ik 
blijf het allemaal als een mooie uitdaging zien, iets wat de 
Heere God op onze weg heeft gelegd. Het geloof is voor 
mijn man en mij de kern van waaruit wij mogen leven en 
werken. Daar zijn we oprecht dankbaar voor. 
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Interview(door: Tamara ter Velde) (door: Silvester van der Pol)

Deze coronatijd is een heel vreemde geweest. Vanaf maart, toen ook Bethanië 
werd genoopt tot een rigoureuze afgrendeling (die later gelukkig kon worden 
versoepeld) was er geen familie in huis en er waren bijna geen vrijwilligers. Het 
was stil. Maar ondanks die stilte waren er veel vrijwilligers waarbij het bloed 
kroop waar het niet gaan kon. Zij stuurden kaarten naar de bewoners of gaven 
tijdschriften af bij de receptie. Anderen lieten iets kleins voor hen achter. Dat 
waren kleine gebaren met grote gevolgen. Het was hartverwarmend te zien hoe 
er werd meegeleefd, juist ook door onze vrijwilligers, die noodgedwongen op 
afstand moesten blijven. 
 

Niet dat Elly Vlok (69) nu zelf zo graag de aandacht 
op zich zou willen vestigen, integendeel zelfs, maar 
wel omdat zij een van de nu gelukkig weer actieve 
vrijwilligers is, stellen we haar een paar vragen. De 
goedlachse Elly helpt en ondersteunt de professionele 
begeleiding op dagbesteding De Palmboom (waar 
ouderen van buiten Bethanië zinvolle dagbesteding 
krijgen) en het Huiskamerproject De Herberg (waar 
bewoners vanuit Bethanië zelf samen zijn. 

In de maand juni zijn we 
weer voorzichtig opgestart 
met het toelaten van een 
klein aantal ondersteunende 
vrijwilligers in Bethanië. We 
begonnen toen met een heel 
klein groepje vrijwilligers dat 
ons hielp met het ontvangen 
van het bezoek van familie of 
andere mantelzorgers. Later 
werd dat langzaam uitgebreid 
met vrijwilligers die konden 
ondersteunen in het restaurant, 
bij activiteiten, in de huiskamer 
en op de dagbesteding. Maar 
dit alles nog steeds in heel 
minimale aantallen. Het is bij 
dit schrijven nog steeds erg 
zoeken naar wat we kunnen in 
deze merkwaardige tijd, want 

overal waar door vrijwilligers 
helpende handen zijn, betekent 
dit ook dat er extra personen in 
ons huis aanwezig. Daarnaast 
zijn veel vrijwilligers zelf ook 
op leeftijd en vallen zij hierdoor 
in de risicogroep.  En er zijn 
vrijwilligers waarbij de man 
of vrouw thuis een kwetsbare 
gezondheid heeft en dan 
is het weer oppakken van 
vrijwilligerswerk een lastige 
keuze.

Vrijwilligers willen nog steeds, 
en zeker nu, een zinvolle 
bijdrage leveren aan onze 
bewoners. Daarom vinden 
wij het erg belangrijk om de 
band met hen te behouden, 

goede contacten met hen te 
onderhouden en nauwkeurig te 
kijken naar wat er kan en wat 
nog niet. Een aantal activiteiten 
kan nog niet worden opgestart, 
zoals sjoelen, bingo en de 
Bijbelkring. Maar ondanks dat 
willen wij de thuiszittende 
vrijwilligers die dit normaliter 
verzorgen niet kwijt. Mede 
daarom zetten we af en toe een 
berichtje op intranet, waarin 
we de laatste ontwikkelingen 
kunnen delen. Zo doen we 
allemaal ons best en proberen 
we samen het welzijn van de 
bewoners zo goed mogelijk te 
ondersteunen. In de hoop dat 
we over niet al te lange tijd weer 
helemaal open mogen gaan.

HOE BEGON HET VRIJWILLIGERSWERK IN 
BETHANIË? 
Ik was al jarenlang vrijwilliger in een ander 
verzorgingshuis. Door omstandigheden ging ik daar 
in 2015 weg, maar wilde ik gelijk ergens anders 
weer hetzelfde gaan doen. Ik doe sowieso veel 
vrijwilligerswerk; zoveel zelfs dat nadat mijn man in 
2012 overleed ik werd vrijgesteld van sollicitatieplicht. 
Ik vroeg eerst of ik wat mocht rondkijken en heb toen 
zes weken meegelopen op de afdeling Kleinschalig 
Wonen. Later verkaste ik naar de dagbesteding waar ik 
nu nog steeds help. Op vrijdagochtend in De Herberg en 
op zaterdagmiddag in De Palmboom.

WAT ZIJN JOUW WERKZAAMHEDEN DAAR?
Het zijn altijd aanvullende werkzaamheden en taken. 
Hand- en spandiensten. Kijken wat er nodig is en 
daarbij assisteren. Het voordeel dat een vrijwilliger 
heeft op een beroepskracht is dat de eerste tijd heeft 
om bijvoorbeeld met één persoon een blokje om te 
gaan. 

EN TOEN GING WEGENS CORONA IN MAART 
BETHANIË DICHT.
Dat voelde leeg. Onwezenlijk. Heel stil. Ook buurthuis 

De Meerpaal, vraag ik vrijwilliger ben, ging dicht en 
idem dito de kerk. Pas na meer dan vier maanden ging 
er weer iets mondjesmaat van start, maar nog zonder 
vrijwilligers. Pas in augustus kon ik alleen weer in De 
Herberg gaan meedraaien, De Palmboom volgde later. 

HOE ZAT HET MET DE ANGST OM ZELF CORONA TE 
KRIJGEN?
Daar ben ik niet bang voor. Ik vertrouw erop dat zodra 
er iemand besmet is geraakt daar onmiddellijk actie op 
worden genomen. Net zoals ik zelf zou thuisblijven als 
ik ook maar even denk verkouden te worden. 

HEB JE OOIT EEN OPLEIDING IN DEZE RICHTING 
GEDAAN?
Ja, als jonge twintiger was ik bejaarden-helpende. In 
die tijd mocht ik aan alle 350 bewoners van dat huis 
medicijnen uitreiken en nachtdiensten meedraaien. Dat 
is nu ondenkbaar.

WAT IS ER ZO BIJZONDER AAN DIT WERK?
Kortgezegd: dat mensen jou soms hun verhaal 
toevertrouwen. En dat je daar dan alle tijd voor hebt. 
Dat vind ik geweldig.

Het vrijwilligerswerk 
in coronatijd 

Vrijwilligster
Elly Vlok

aan het woord
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KORT INTERVIEW  

Mevrouw D. Van Norden – Zuiddam
Appartement 506

(door: Bert van de Hoeve)

WAAR EN WANNEER BENT U GEBOREN? 
Ik ben geboren in Alphen aan de Rijn op 5 april 1926.

WAT DEDEN UW OUDERS VOOR WERK?
Mijn vader was schipper op m.s. “EVERTJE”. 
Ons gezin bestond uit zes personen, vader en moeder en vier 
 kinderen, ik was de jongste. We woonden allemaal op het schip. In 
mijn jeugd heb ik veel gezien, want we kwamen op veel ligplaatsen 
waar vracht werd aangeboden en afgeleverd. Ik ging dus overal naar 
school waar we aanlegden.

WAT HEBT U VOOR WERK GEDAAN? 
Ik heb 36 jaar achtereen bij een gezin in de huishouding gewerkt. 
Dat was soms geen pretje, toch heb ik het al die tijd volgehouden.

BENT U GETROUWD?
Ik ben 18 april 1947 getrouwd met Henk. We kregen een zoon. Ik 
heb nu twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Mijn man 
was bakker en hij bezorgde het brood bij de winkels voor de ver-
koop.

WAAR BENT U GRAAG MEE BEZIG?
Ik kan niet zoveel meer. Ik breng mijn tijd door met lezen en 
 tv-kijken.

HOE TYPEERT U ZICHZELF?
Ik mag graag een praatje maken.

WAAROM BETHANIË?
Ik woonde in De Platteelhof, maar op een gegeven moment ging het 
alleen-zijn daar niet meer.
Ik ben blij dat ik nu in Bethanië woon. Ik ben heel goed opgevangen 
en om mij heen zijn lieve mensen.

wegwijs
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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 25 januari 
2021 in bij de receptie en doe mee!

December
Diner
Donker
Engelen
Ezel
Familie

Geboorte
Gezelligheid
Goud
Herders
Kaars
Kerstboom

Kerstmis
Kerststol
Koningen
Kribbe
Lichtjes
Piek

Slee
Sneeuw
Ster
Wierook

VOLG DE STIPPEN...

De oplossing van de vorige woordzoeker was het woord ‘boerderij’. De winnaar van 
een prachtig boeket bloemen is: C.W. Hijkoop-Karman. Gefeliciteerd!

E E L S F A M I L I E D
K S I M T S R E K K I U
L A T D O N K E R E P O
D I A E E E O N H R I G
G D C R R Z N G C S E E
E E M H S E I E D T K K
B C B B T L N L I B W O
B E E O L J G E N O U O
I M R E O M E N E O E R
R B Z A A R N S R M E E
K E R S T S T O L N N I
G R D H E R D E R S S W

            



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.


