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Voorwoord
VAN DE BESTUURDER

We leven samen toe naar de kerstdagen; 
de dagen waarin we stil mogen staan bij de 

komst van Jezus naar deze wereld. 

Als u deze editie van Wegwijs in 
handen heeft genomen om te gaan 
lezen, zijn er een aantal drukke 
weken aan voorafgegaan. Telkens 
wordt er door de redactieleden 
een planning gemaakt en aan de 
hand van een thema proberen we 
interessante artikelen en interviews 
te combineren. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 
er elke keer toch op het allerlaatste 
moment nog veel te doen is. Toch hoop 
ik dat dit niet ten koste zal gaan van de 
kwaliteit en nodig ik u uit om te genieten 
van de mooie artikelen.

We leven samen toe naar de kerstdagen; 
de dagen waarin we stil mogen staan bij 
de komst van Jezus naar deze wereld. 
Ere zij God; de Heiland is geboren!
Het is weer de tijd van verwachting, 
uitzien naar het Licht. Dat geeft 
perspectief, energie en moed. Heb moed, 
heb lief!

Ik ervaar het elke keer weer als 
een voorrecht dat we binnen onze 
organisatie ook samen de heilsfeiten 
mogen vieren. Dagelijks worden we 
allemaal op de locaties Wicherumloo, 
Bethanië en in de thuiszorg, 
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Willy de Groot - van Saane

geconfronteerd met de kwetsbaarheid van 
het leven. Ook dit jaar hebben we onze 
dierbaren herdacht tijdens de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar. Hoe mooi is het dat we 
elkaar mogen bemoedigen dat onze God er is 
en dat die ons hoort en ons nabij wil zijn. 

Hoe ingewikkelder het werk, hoe zwaarder 
het leven dan soms ook ervaren wordt; we 
mogen alles in gebed voorleggen aan onze 
Heiland. Ik hoop dat we daarin dezelfde rust 
mogen ervaren. 

Tegelijkertijd kijken we uit naar een nieuw 
jaar! Een jubileumjaar, waarin we mogen 
vieren dat Stichting Bethanië 75 jaar en 
Hospice De Olijftak 20 jaar mag bestaan. 
Elke maand van 2023 willen we hier graag 
de nodige aandacht aangeven door middel 
van verschillende activiteiten. Er worden al 
mooie plannen gemaakt door verschillende 
collega’s van verschillende afdelingen. Het 
belooft een mooi jaar te worden.

De opening van het jubileumjaar zal 
plaatsvinden in het bijzijn van onze 
burgemeester Verhulst; u bent van harte 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! 

Van harte wens ik u een waardevol, 
gezegend Kerstfeest en een gezegend nieuw 
(jubileum)jaar! 

Kom tot ons, de wereld wacht,

Heiland, kom in onze nacht.

Licht dat in de nacht begint,

Kind van God, Maria’s kind.

Uw kribbe blinkt in de nacht

met een ongekende pracht.

Het geloof leeft in dat Licht

waarvoor al het duister zwicht.
 

Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur



Hij verwachtte de vertroosting van Israël.               
Lukas 2 : 25b 

 Vertroosting door Jezus Christus
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Bij de godvrezende Israëlieten 
werd in geloofsverwachting 
uitgezien naar de komst van 
de beloofde Messias. De 
laatste profeet die van Zijn 
komst geprofeteerd heeft, was 
Maleachi.

Al vierhonderd jaar kwam er 
daarna geen belofte meer dat de 
Messias zou komen. 
Dan is het wel heel bijzonder dat 
Simeon de belofte van de Heere 
krijgt dat hij de dood niet zien zou 
voordat hij de Gezalfde van de 
Heere zou zien. Met de Gezalfde 
van de Heere wordt de Messias 
ofwel Christus bedoeld. Simeon 
zal niet sterven voordat hij 
Christus gezien en ontmoet heeft. 
Wat is dat een troostvolle belofte. 
Christus zal vertroosting brengen, 
allereerst voor Zijn volk Israël 
maar ook voor de heidenvolken. 
Vertroosting hebben we allen 
nodig. Er zijn veel zorgen en 
noden, veel verdriet en pijn.

Simeon is rechtvaardig en 
godvrezend. Hij is trouw aan 
Gods wet en heeft eerbied voor 
de Heere. Hij ziet verlangend uit 
naar de vertroosting die Christus 
hem en zijn volk Israël zal geven. 
Christus zal werkelijk een einde 
kunnen maken aan alle ellende 
die er is op deze wereld. Als 
Christus komt, dan zal alles weer 
nieuw worden en volkomen goed. 
Hij is de Verlosser die mens en 
wereld redt uit de ellende. 
De vertroosting is in Jezus 

Christus Die de oorzaak van 
alle ellende, dat is de zonde, 
helemaal wegneemt. Hij zal Zelf 
de weg van lijden en sterven 
gaan om verzoening te doen voor 
al onze zonden. Hij is gekomen 
om Zijn verlossingswerk te doen 
op aarde. Zijn verlossingswerk 
is uitermate zwaar geweest. 
Het ging door de diepte van 
de hel heen. Maar Hij heeft 
het volbracht. Door Hem mag 
er vergeving van zonden zijn, 
vernieuwing van het leven 
en straks de toekomstige 
heerlijkheid. Wat een geweldige 
vertroosting voor allen die in 
Jezus Christus geloven. In en 
door Christus gaat er een nieuwe, 
heerlijke toekomst voor ons open. 
We hoeven dan niet meer tegen 
de dood op te zien. Hij heeft de 
dood voor ons overwonnen. 

Toen Simeon door de Geest in de 
tempel kwam, zag hij het Kind 
Jezus en nam het in Zijn armen, 
loofde God en zei: ‘Nu laat U, 
Heere, Uw dienstknecht gaan in 
vrede, volgens Uw woord, want 
mijn ogen hebben Uw zaligheid 
gezien’. Hij zag de zaligheid in 
het heilig Kind Jezus. Hij kon nu 
in vrede heengaan. Vrede was 
er in zijn hart en in vrede kon 

hij heengaan om bij God thuis 
te komen. Wat een vertroosting 
heeft hij mogen ondervinden 
door de ontmoeting met het Kind 
Jezus. 

Ook wij mogen bij wijze van 
spreken het heilig Kind Jezus in 
de armen nemen, in het geloof 
omhelzen en daardoor rijk 
vertroost worden. Dan zien we 
met verwachting uit naar Zijn 
terugkomst op aarde. 
Wij gaan straks weer een nieuw 
jaar in, A.D. 2023. Wanneer 
zal het jaar aanbreken dat 
Jezus Christus wederkomt 
op de wolken des hemels? 
Mag het onze nieuwjaarswens 
zijn? Kom, Heere Jezus, kom 
haastig. 

Simeon kreeg een Goddelijke 
openbaring dat hij de geboorte 
van Jezus Christus mocht 
meemaken in zijn leven. Zo’n 
openbaring zullen wij niet 
krijgen met betrekking tot Zijn 
wederkomst. Dat zal geheel 
onver wachts zijn als een dief 
in de nacht. Maar de tekenen 
van de eindtijd laten toch 
duidelijk zien dat Zijn komst 
aan staande is. 
Laten we onze hoofden opheffen 
en met verlangen uitzien naar 
Zijn terugkomst. Dan krijgen 
wij de volle vertroosting en 
zullen alle tranen van onze ogen 
afgewist worden. Geen rouw en 
verdriet meer, maar eeuwige 
vreugde. 

        D.C. Floor

Als Christus komt 
zal alles weer 

nieuw worden en 
volkomen goed.



Vlucht naar 
Zwitserland

Het bos tussen de Franse grensplaats Versoix en het Zwitserse stadje Coppet is donker en 
stil. Slechts het constante ruisen van de bomen en het af en toe schreeuwen van nachtvogels 

verbreekt de nachtelijke rust. Er hangt een lichte nevel. Je zou in deze decembermaand 
van het jaar 1705 geen wandelaars verwachten in het bos. Toch gaan over het bospad twee 
zwijgende donkere gestalten. In hun donkere kleding zijn ze haast niet te onderscheiden.  

“Vader”, klinkt daar zacht de stem 
van de jongste. “Zijn we er nog 
niet? 
Er komt niet direct antwoord. Wat 
moet Du Plessis zeggen? Al vijf- of 
zesmaal heeft Pierre, zijn zoon, 
deze vraag gesteld. 
“Een half uur, een uur misschien”, 
zegt hij dan met een lichte zucht. 
“Nog even volhouden, Pierre!” 
“Het kan nu niet ver meer zijn, hè 
vader?” 
“Nee hoor, het moet al dichtbij zijn.”

Het is maar goed dat het donker 
is. Anders had Pierre wellicht de 
uitdrukking van twijfel gezien op 
het gezicht van zijn vader. Een uur 
nog, denkt Pierre. Hoeveel stappen 
zouden dat nog zijn? Duizend? 
Tweeduizend? Kon hij maar even 
slapen of rusten. Misschien is er 
een boom met afhangende takken 
of een vooruitstekende rots. Maar 
een bed zoals vroeger… vroeger? 
Pierre verstapt zicht even. Toen was 
alles anders. Toen hadden ze een 
huis om in te wonen. En als hij dan 
met zijn zusje Cecilia thuiskwam, 

was moeder er altijd. Nu worden 
ze opgejaagd langs de wegen. 
Vluchten moeten ze. ‘s Nachts als 
het donker is en niemand zich op 
de slechte wegen durft te begeven, 
trekken Pierre en zijn vader voort. 
Geld om te eten hebben ze wel. 
Maar ook dááraan is gevaar 
verbonden. Pierre begint ineens 
harder te lopen. Dat doet hij altijd 
als hij zich driftig maakt. Het is 
allemaal de schuld van die gemene 
pastoor! Altijd was hij vriendelijk 
tegen hen. En toch, achter je 
rug om stuurt hij soldaten. Op 
een avond, toen Pierre en vader 
thuiskwamen van het land, vonden 
ze hun woning donker. Pierre liep 
het huis helemaal door van boven 
tot onder.

“Moeder. Moeder, waar bent u?” 
Geen antwoord. 
“Cecilia, waar zit je?” Het bleef stil.
Een ijzig gevoel bekroop Pierre. Hij 
holde naar buiten, waar zijn vader 
met de buurman stond te praten. 
Toen Pierre vaders gezicht zag 
hoefde hij het eigenlijk niet meer te 

vragen. Maar hij vroeg tóch.
“Zijn… zijn de soldaten geweest?” 
“Ja, Pierre.”
“Hebben ze moeder meegenomen, 
vader?” Vader knikt.
“En Cecilia óók?” 
Ja Pierre, Cecilia ook.”

Nog diezelfde avond zijn Pierre en 
zijn vader gevlucht. Ieder ogenblik 
konden de soldaten terugkomen 
om ook hén gevangen te nemen. 
En dan zouden ze niet in een 
klooster gezet worden, zoals ze dat 
met vrouwen en kinderen doen. 
De galeien, dát is de straf voor 
mannen.
Pierre zet zijn voet hard neer op 
het drassige pad. Even komt er een 
bittere trek om zijn mond. Het lijkt 
wel of ze boeven zijn of beruchte  
dieven! En toch zijn zij nette, keurige 
mensen. Alleen - ze behoren bij de 
Hugenoten. Pierre staat opeens stil. 
Hij kijkt om zich heen. Ze moeten 
nu toch zéker al een kwartier 
gelopen hebben. De stad kan niet 
zo ver meer zijn. Vreemd - het bos 
wordt dichter. En het pad wordt 

KERSTVERHAAL (door: Mevrouw A. van Wendel - de Joode)
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zo smal. Pierre kijkt op naar de 
zwijgende gestalte naast hem. 
“Vader! We moeten nu toch in 
de buurt van de grens komen? 
Genève kan toch niet zo heel ver 
meer af zijn? En het lijkt wel...”
Du Plessis schrikt op van de 
schrille jongensstem. 
“Stil, Pierre!” fluistert hij dringend.
“Niet zo hard!” 

Genève is het doel van hun 
tocht. In Zwitserland worden de 
Hugenoten niet vervolgd. Verder 
zegt vader nog niets. Wat moet 
hij zeggen? Dat hij vreest dat ze 
inderdaad verdwaald zijn en weer 
eens de dag moeten afwachten om 
hun route te bepalen? Maar Pierre 
raadt zijn gedachten. 
“We gaan vást verkeerd, vader. 
Moeten we nu weer wachten tot 
het dag is? En het is morgen nog 
wel kerstfeest. We zouden toch 
proberen om vóór kerst in Genève 
te zijn...“

Het is een uur later. Het is 
middernacht geworden. Pierre 
en zijn vader dwalen nog steeds 
doelloos door het bos. Ze zijn nu 
alle richtingsgevoel kwijt geraakt. 
Plotseling komen ze bij een open 
plek. Ze blijven staan. Het is 
aardedonker. Pierre trekt vader 
aan zijn mouw. Heel zacht - bijna 
onhoorbaar - fluistert hij: “Vader, ik 
zie daar iets, iets donkers!”
Vader ziet het ook. Besluiteloos 
blijven ze staan. De kou trekt 
langzaam op langs Pierres benen. 
Strak turen ze naar de open 
plek. Wat is dat donkere daar? 
Betekent het gevaar? Is het een 
hoop opgestapelde takken? Is het 
een schuur? Of een huis? Vader 
heeft al die tijd onbeweeglijk staan 
kijken. Hij gaat vermoeid van het 
ene been op het andere staan. 

Hij ziet dat Pierre kleumerig ineen 
duikt. Er móet een beslissing 
worden genomen!

“Heere, help me toch” bidt hij. “U 
hebt ons al zo vaak bewaard. Wees 
ons ook nu nabij...”

Een ruk aan zijn arm doet hem 
opschrikken. Pierre begint te 
praten. Du Plessis moet zich 
inspannen om het te verstaan. 
“Vader… ik zie het! Het is een 
róts! Misschien is daar wel een 
schuilplaats voor ons.”
Hij doet direct een paar stappen 
naar voren. Hij weet het zeker. 
“Kom maar!”
Even later zitten ze op een hoop 
bladeren tegen de rotswand 
aangeleund. Want Pierre had 
gelijk. Het wás een rots. Het was 
een reusachtig, met mos begroeid 
rotsblok. Ze waren er ook omheen 
gelopen. Aan de andere kant 
begon het bos weer.

“Rust nu maar eens goed uit, 
Pierre”, zegt vader.
“Misschien kunnen we dan straks 
als het wat lichter is proberen nog 
over de grens te komen.
Tenminste…” Pierre weet wat 
vader zeggen wil. Tenminste, als er 
geen soldaten komen!
Hij is zo moe, dat die gedachte 
hem niet eens erg verontrust. Hij 
duikt behaaglijk dieper weg onder 
de zwarte mantel, die vader over 
hem heen heeft geslagen. Even 
slapen, even maar. Hij sluit zijn 
ogen. Allerlei gedachten tollen door 
hem heen. Is hij te moe misschien?
Hij ziet Cecilia de berghelling 
aflopen. Een melkemmertje 
bungelt aan haar hand.
‘Au revoir, Pierre”, zegt ze. Haar 
stem klinkt als een zilveren klokje 
door de ijle berglucht. En kijk, daar 

is moeder. Ze is aan het bakken, 
mooie, ronde, bruine broden. “Wil 
je soms een snee, Pierre? Hier heb 
je er vast een, joh! Hij is nog warm. 
Pierre slikt. Hij spert zijn ogen wijd 
open. Niet aan denken nu! 

“k Wou dat we in Geneve waren,” 
zegt hij wat opstandig. “Moeten 
we morgen hier kerstfeest vieren? 
Mooi kerstfeest is dat!” Maar vader 
schudt hem heen en weer. “Foei, 
jongen, wat denk je wel? Je kunt 
hier echt wel kerstfeest vieren 
hoor. Een echt kerstfeest is niet 
gebonden aan een mooi huis en 
lekker eten. Dat de Heere Jezus in 
je hart geboren wordt, daar komt 
het op aan. Dat weet je toch wel, 
Pierre?”

Na deze woorden wordt het stil. 
Pierre durft niet goed meer te 
mokken. Laat hij maar proberen 
om te slapen. En werkelijk, als 
hij een poosje gezeten heeft, 
wordt hij wat doezelig. Vader blijft 
echter klaar wakker. Als hij ziet 
dat Pierre wat ingedommeld is, 
staat hij op om de omgeving wat 
te verkennen. Hij loopt opnieuw om 
de rots heen, maar hij ziet niets 
dan dichte bossen. Misschien kun 
je wat meer zien, als je boven op 
de rots staat. Voorzichtig zet hij zijn 
voeten neer op de glibberige met 
mos begroeide wand. Stap voor 
stap klimt hij naar boven. Maar 
als hij bijna boven is, doorslaat 
hem plotseling een hevige schrik. 
Hij vindt voor een van zijn voeten 
geen houvast! Snel trekt hij zijn 
voet terug en hurkt neer om te 
onderzoeken wat er aan de hand 
is. Hij voelt… de rotswand houdt 
plotseling op! Daar is een opening. 
Zijn handen gaan langs de rand. 
Hij kan er door heen. Maar wat zou 
er onder die opening zijn? Water? 



Moeras? Of zou er een spleet zijn? 
Een droge, warme grot, waar je 
kunt slapen? ”Ik doe het”, zegt hij 
opeens halfluid. HeeI voorzichtig 
steekt hij een been in de opening. 
Met zijn handen klemt hij zich 
vast aan de rand. Hij tast, ja, hij 
voelt grond! Even later kruipt hij op 
handen en voeten door de grot. Het 
is niet groot daar binnen, maar net 
groot genoeg voor twee.

Vlug kruipt hij naar buiten en deelt 
blij zijn nieuws mee. “We kunnen 
slapen, Pierre, en het is er warm! 
Kom!” Pierre aarzelt. “Maar het 
kerstfeest dan vader, in Genève?” 
Vader is nu echter erg beslist. Zal 
hij zijn zoon deze kans misgunnen? 
Het is bovendien helemaal niet 
zeker dat ze Genève deze nacht 
zullen bereiken. Pierre sputtert 
niet lang tegen en kruipt achter 
vader aan de grot in. Als hij een 
lekker bed heeft gemaakt in de 
grot van wat mos en bladeren en 
hij behaaglijk wegduikt onder zijn 
mantel, voelt hij weer hoe moe hij 
is. En het duurt dan ook niet lang of 
hij valt in slaap.

Het wordt nu het stil.
Vader die nog wakker is, hoort 
alleen Pierres wat onregelmatige 
ademhaling. Wat slaapt hij onrustig! 
Hij kruipt wat dichterbij. Zo blijven 
ze liggen, dicht bijeen, om elkaar 
wat warmte te geven. Pierre werpt 
zich om en om in zijn slaap. Af 
en toe stamelt hij onverstaanbare 
woorden. Een keer komt hij zelfs 
overeind. “Niet doen, Cecilia” , 
gilt hij, afblijven, niet doen!” Vader 
duwt hem zachtjes neer. “Rustig 
maar, Pierre”, zegt hij kalmerend. 
“Je bent veilig nu, slaap maar 
lekker.”

Plotseling doet een onverwacht 

geluid van buiten de rots zijn 
stem stokken. Stil! Wat is dat? 
Hij gaat rechtop zitten, stijf van 
schrik. Daar is het weer, luider 
nu. Naast hem woelt Pierre om 
en om. Hij mompelt weer in zijn 
slaap. Doodstil zit vader, het hoofd 
luisterend geheven. Nog dichterbij 
is het geluid gekomen… zijn het 
voetstappen?
Opeens komt Pierre met een ruk 
overeind. Hij doet zijn mond open. 
Maar voor hij een woord uit kan 
brengen, legt vader zijn hand op 
Pierres mond. Nu klinkt alleen een 
dof gekreun. Tegelijkertijd wordt hij 
door de aanraking wakker. Hij slaat 
om de hand weg te krijgen. Maar 
vader duwt hem met alle kracht 
neer. “Stil…”, fluistert hij bijna 
onhoorbaar. ”Sst… soldaten!”

Langs de weg, die voorbij de rots 
voert, loopt een patrouille van vier 
soldaten.
De eerste draagt een lantaarn. 
Hij laat het licht achtereenvolgens 
rechts, links en naar voren 
spelen. Allen laten hun blik in ‘t 
rond gaan. Ze zien, hoe de oude 
boomstammen grillig worden 
verlicht. 
“Niets”, zegt de voorste soldaat. 
“Nee”, zegt de ander. “Maar weet 
je wel zeker… “
De eerste maakt een driftig gebaar. 
“Natuurlijk, ik heb ze zelf gezien, 
een man en een kind…” Er klinkt 
spijt door in zijn stem. Jammer, op 
deze manier hadden ze gemakkelijk 
vijftig kronen kunnen verdienen. 
Dat was mooi meegenomen, zo 
met de Kerst! Hij licht de lantaarn 
wat hoger op. “Kijk, de rots Pierre-
a-Pèny”, zegt hij. De soldaat, die 
achter hem staat, lacht schamper. 
“Nou, François, we zijn aan de 
grensscheiding. Je kunt naar de 
vijftig kronen fluiten.” “Hoewel”, 

zegt hij opeens en doet een paar 
stappen naar de rots toe. Daar ziet 
hij het bed van bladeren dat Pierre 
en zijn vader tegen de rotswand 
hadden gemaakt.
“Nee, toch niet, “ zegt hij 
teleurgesteld. “Ze zijn al weg. Toch 
moeten ze hier hebben gelegen. 
Het is duidelijk dat ze niet wisten 
dat de grens zo dichtbij was. Want 
wie gaat er nu rusten als je zo dicht 
bij de vrijheid bent?”

Vrijheid? In het hart van de rots, 
in de grot, zitten twee bevende 
mensen. Zij staren met wijd 
opengesperde ogen in het donker, 
zonder iets te kunnen zien. Ze 
durven haast geen adem te halen. 
De ruwe soldatenstemmen klinken 
gedempt door de kleine opening 
heen. Ze horen heen en weer 
drentelende voetstappen. Gaan 
ze weg? Nee, nog niet. “’t Mocht 
wat, vrijheid!”, horen ze een van 
de soldaten zeggen. “Ha, ik had 
ze toch wel gepikt, al waren ze 
op dat, zogenaamde vrij Bernse 
grondgebied.” De andere soldaten 
zeggen even niets.
Ze weten dat het verboden is om 
op Berns grondgebied Hugenoten 
te arresteren. “Ha, ha!” Een harde 
lach klinkt. “Eens heb ik er twee te 
pakken gehad! Moet je eens horen. 
Ze liepen aan de andere kant van 
de grens. Maar ik zag ze, een man 
en twee kinderen. “Blijf staan”, 
schreeuwde ik. De man liep eerst 
natuurlijk door. Maar ik begon nog 
harder te roepen”. “Ik ben op Berns 
grondgebied”, riep de man terug. 
Ja, bang was hij niet. Maar ik ook 
niet. En slim was ik ook. Want 
weet je wat ik zei? “Blijf staan”, 
riep ik, “of ik dood de kinderen.” 
De andere soldaten lachen luid om 
het kostelijke verhaal. En? “Nou, hij 
kwam terug natuurlijk. En ik kon 
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vijftig kronen opstrijken. Haha!”

Pierre en zijn vader denken allebei 
hetzelfde. O, laat die soldaten niet 
op de rots klimmen! Laat ze niet 
kijken in de rots! Zeggen doen 
ze niets. Roerloos zitten ze naast 
elkaar, gespitst op ieder geluid. 
Eindelijk - de voetstappen 
verwijderen zich. Hun rumoerige 
stemmen klinken steeds verder 
weg. Pierre zucht lang en diep. Hij 
kijkt vader aan. 

“Ze zijn weg.” Vader legt de vinger 
op de lippen.
“Sst! Nog even stil, je kunt nooit 
weten!”

Ze horen nu alleen maar de 
stilte. En dan is er toch weer een 
nieuw, vreemd geluid. Zacht en 
monotoon klinkt het. Het wordt 
steeds sterker. Pierre schiet 
opeens recht overeind. Hij houdt 
het hoofd wat schuin om maar 
beter te kunnen luisteren.
Dat is… maar dat kan toch niet? 
Dat is zingen!
Het geluid komt zacht en golvend 
aan. Nu hoort vader het ook.
Van onder de bomen klinkt een 
psalm omhoog. Er komt een brok 
in Pierres keel. Ze kunnen geen 
van beiden iets anders doen dan 
stil verwonderd luisteren.
Dromen zij? Is dit een wonder? 
Nee, ze dromen niet! Het is waar!
Maar dan moeten er Hugenoten 
vlakbij zijn… Pierre is de eerste 
die tot de daad komt. Hij vliegt 
omhoog. Dáár - daar komt het 
vandaan. Heel duidelijk klinkt het 
nu. En kijk, er is ook licht te zien, 
het schijnsel van fakkels, “Vader, 
kom!”, roept hij luid.

De soldaten horen op hun 
terugweg het gezang ook. 
En natuurlijk keren ze – bijna 
onhoorbaar - op hun schreden 
terug. Op de rots Pierre-a-Pény 
zien ze een jongen staan met 
zwaaiende armen.
“Kijk vader, daar zijn ze!” Helder 
klinkt zijn jonge stem door de 
nacht. Ze zien, dat hij zich weer 
van de rots laat glijden. 
“Lopen, Pierre! Rennen!” Het zijn 
maar enkelen meters. Toch lijkt 
het Pierre of er geen einde aan 
komt. Ieder ogenblik verwacht hij 
een schot te horen.
De groep zingende ballingen 
merkt nog niets. Maar wanneer 
de twee donkere gestalten binnen 
de lichtkring van de fakkels 
komen, stopt direct het gezang.
“Help ons!”, horen ze. “Wij zijn 
Hugenoten!” Pierre struikelt. Maar 
twee, vier sterke armen richten 
hem op. De tranen lopen in zijn 
ogen, maar hij schaamt zich 
niet. Als een kleine jongen snikt 
hij tegen de schouder van een 
vreemde man. Gered!

De soldaten staan op de rots 
toe te kijken. Hun monden zijn 
grimmig gesloten. Weer is hun 
de prooi ontgaan! Ze weten maar 
al te goed dat ze nu niet meer 
kunnen ingrijpen. Daarvoor is het 
aantal van de Hugenoten te groot. 
En ze zijn tenslotte op Berns 
grondgebied.
De soldaten zijn al meer op die 
zingende stoet gestuit. Dan gaan 
ze kerk houden in het bos, hebben 
ze wel eens gehoord. Maar ‘s 
náchts hebben ze hen nog nooit 
gezien. Dat ze juist nu hier moeten 
komen! Woedend draaien ze zich 

om en verdwijnen in de bossen.
Wanneer Du Plessis en zijn zoon 
alles hebben verteld over hun 
vlucht, zwijgen de ballingen allen. 
Oude herinneringen komen boven. 
Gedachten gaan terug naar eigen 
verlies en diep verdriet. 

Dan stapt uit de kring een kleine, 
tengere man naar voren.
Het is dominee Labuyère, 
een predikant van een kleine, 
bloeiende Hugenotengemeente 
in de Cevennen. Hij voelt 
dat het verdriet zijn mensen 
overmeesteren zal.
Daarom spreekt hij. 
“Laten we aan de vooravond 
van het Kerstfeest niet op onze 
vijanden, op ons verlies en 
verdriet, maar op Christus zien, 
die op deze aarde kwam in een 
armmoedige stal om verloren 
zondaren zalig te maken.” Dan 
spreekt hij een kort maar krachtig 
woord over de tekst uit Jesaja: 
Het volk, dat in duisternis wandelt, 
zal een groot licht zien. Vermoeide 
harten horen met innerlijke 
blijdschap de troost van het 
eeuwenoude Bijbelwoord.

In het hart van Du Plessis wordt 
opnieuw het geloof versterkt dat 
de Heere voor hen zorgen zal. Ook 
zijn vrouw en dochter zijn in Gods 
hand! Wanneer de meditatie is 
afgesloten met dankgebed, loopt 
de groep terug. 

Door het bos klinkt meerstemmig 
het lied van de oude christelijke 
kerk: Grote God, wij loven U... 
Plessis en Pierre zingen mee.

(Dit verhaal is eerder gepubliceerd op de website van de Jeugdbond 
Gereformeerde Gemeenten en op www.kerstverhaalmeteenboodschap.nl)



Het laatste kwartaal van 2022 is bijna ten einde, we kijken terug op onze plannen van 
2022 en maken nieuwe plannen voor 2023. Graag neem ik u mee in de ontwikkeling en de 
inhoud van het kwaliteitsplan voor 2023. Kwaliteit is gebaseerd op de kwaliteitszorg die 
Bethanië wil leveren aan al haar bewoners en cliënten. Het opstellen dit plan is geen doel 
op zich, maar helpt ons om deze kwaliteit te ontwikkelen, te verankeren en te bewaken. 

In september hebben we tijdens een 
inspiratiedag als managementteam, 
middenkader en staf samen 
nagedacht over onze doelen voor 
2023. Die doelen zijn afgeleid van 
de vijf speerpunten Gezond en Wel, 
Kennen en Gekend Worden, Boeien 
en (ver)Binden, Wonen en Omgeving 
en Vakmanschap en Eigenaarschap 
uit ons strategisch beleidsplan 
2021-2023. Wellicht herkent u ze 
als thema’s uit voorgaande edities 
van Wegwijs. 

Aan het einde van de inspiratiedag 
waren de ‘bouwstenen’ voor ons 
kwaliteitsplan gelegd. Aan mij als 
kwaliteitsfunctionaris de taak, deze 
bouwstenen te verbinden tot een 
inspirerend plan, waarmee we in 
2023 vol enthousiasme en motivatie 
aan de slag kunnen gaan. Naast 
onze plannen ligt een passende 
begroting om de beoogde doelen op 
een verantwoorde wijze te kunnen 
uitvoeren. 

De rode draad door onze plannen 
is de ‘lerende organisatie’, want 
ook voor de verpleeghuiszorg geldt 
‘stilstand is achteruitgang’. Vanuit 
de motivatie om steeds de beste 
zorg, ondersteuning en begeleiding 
voor de bewoner te willen leveren, 
moeten zorgprofessionals in staat 
zijn om mee te bewegen. 

Het reikt te ver om alle doelen 
te benoemen, daarom een 
paar thema’s die voor 2023 
op het programma staan. 
Voor de optimalisatie van 
de persoonsgerichte zorg is 
intensieve interactie tussen 
de zorg-, welzijn en facilitaire 
afdelingen noodzakelijk. Veiligheid 

op het gebied hygiëne en 
infectiepreventie, maar ook in de 
woon- en leefomgeving van onze 
bewoners heeft onze  aandacht. De 
bijdrage van vrijwilligers aan het 
welbevinden van onze bewoners 
is erg belangrijk, dit betekent 
optimalisatie van hun inzet.
Naast doelen vanuit 
cliëntperspectief zijn ook 
doelen opgesteld vanuit het 
medewerkersperspectief zoals 
goede balans tussen werk en 
privéleven, ontwikkelen van 
deskundigheid van zorgprofessionals 
met aandachtsgebieden dementie, 
Parkinson, wondzorg en kwaliteit. 
Bent u nieuwsgierig geworden naar 
ons kwaliteitsplan voor 2023, dan 
kunt u bij onze receptie een gedrukt 
exemplaar afhalen. 

Het definitief vaststellen van 
het kwaliteitsplan gebeurt met 
instemming en/of goedkeuring 
van onze adviesraden. In de 
kwartaalrapportage doen 
de teamleiders verslag over 
de voortgang van de door 
hen opgestelde doelen. Deze 
kwartaalrapportages geven inbreng 
voor het jaarlijks op te stellen 
kwaliteitsverslag. 

Dit kwaliteitsplan is het laatste 
plan dat ik voor de organisatie heb 
samengesteld. Na 23 jaar werken 
bij Bethanië, hoop ik eind januari 
2023 met pensioen te gaan. Op het 
gebied van kwaliteit heb ik Bethanië 
de afgelopen jaren zien groeien. Dit 
is in de afgelopen jaren bevestigd 
met het PREZO kwaliteitskeurmerk. 
Ook de resultaten van het 
in september uitgevoerde 
cliënttevredenheidsonderzoek 

langdurige zorg laten zien dat men 
zeer tevreden is over de geboden 
zorg en dienstverlening; een 
gemiddelde score van 8.5 en een 
aanbevelingspercentage van 94%. 
Echter, er blijven altijd zaken die 
verbeterd kunnen worden.

Terugblik
Tijdens mijn werkzame leven in 
Bethanië is er veel gebeurd in 
de ouderenzorg, het traditionele 
bejaardentehuis verdween en 
het verpleeghuis kwam hiervoor 
in de plaats. De transitie in 
de ouderenzorg waarbij de 
AWBZ overging in de nieuwe 
wetten voor langdurige zorg, 
zorgverzekering en maatschappelijk 
ondersteuning, maakte dat Bethanië 
zowel op operationeel als op 
organisatieniveau meeging met deze 
veranderingen. Ook het vanuit het 
Zorginstituut Nederland opgestelde 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
bracht het nodige aan regels en 
eisen met zich mee. Dit kader 
beschrijft wat cliënten en hun 
naasten mogen verwachten van 
een verpleeghuis. Ik heb me de 
afgelopen jaren veel beziggehouden 
met de implementatie en uitvoering 
van dit kwaliteitskader.
 
Een positieve ontwikkeling van 
de afgelopen jaren vind ik de 
verbetering van persoonsgerichte 
zorg aan onze bewoners. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld door verbinding 
tussen de verschillende afdelingen: 
Team Horeca heeft regelmatig 
contact met de zorgteams, team 
Welzijn werkt intensiever samen met 
de zorgafdelingen, medewerkers 
huishouding informeren hun 
zorgcollega’s enzovoorts. Dit alles KW
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om zoveel als mogelijk tegemoet te 
komen aan de wensen en behoeften 
van onze bewoners. 

Voor mij persoonlijk was de officiële 
opening in 2014 van de toenmalige 
nieuwbouw door prinses Margriet, 
een van de hoogtepunten. Wat 
kwam daar veel bij kijken en hoe 
leuk was het dat Bethanië landelijke 
bekendheid kreeg door het 
programma Blauw Bloed.

Ik mag terugzien op een mooie tijd 
in Bethanië waarbij ik mij altijd 
gesteund heb gevoeld door de 
collega’s, met name toen mijn man 
in 2006 overleed. Ik wil daarom 
alle collega’s en met name mijn 
leidinggevende Willy de Groot 
hartelijk bedanken voor het in mijn 
gestelde vertrouwen. Bovenal dank 
ik onze hemelse Vader die mij een 
nieuwe man schonk met wie ik 
vorig jaar ben getrouwd. De tijd is 
aangebroken voor een nieuwe fase 
in mijn leven om samen met Gert te 
genieten van al het goede dat onze 
God ons dagelijks schenkt.

Rest mij nog Bethanië en een ieder 
die bij deze prachtige organisatie 
betrokken is, van harte Gods zegen 
toe te wensen. 

Sylva Cardol – 
kwaliteitsfunctionaris



DE HOBBY VAN HENK VAN VOORTHUIZEN (door: Silvester van der Pol)

In de Wegwijs-reeks ‘de hobby van’ sprak ik met de heer Henk van Voorthuizen (1948) uit Wekerom. 

Al op zijn negende raakte hij gefascineerd door de accordeon. Leskrijgen lukte niet, maar de 

gedreven Henk leerde zichzelf het spel aan. Nu hij gepensioneerd is, speelt hij onder andere voor 

de bewoners van Wicherumloo. Toch was er een periode in zijn leven dat Henk het instrument 

niet langer aanraakte. Daarover en over andere zaken van zijn (muzikale) leven zouden wij samen 

spreken bij hem thuis. Maar toen ik het erf opliep werd ik meegenomen naar een van de schuren 

achter het huis. Daar brandde de kachel en bleek er een klein kamertje gemaakt waar allerlei 

muziekinstrumenten hun plaats hebben. Een prima omgeving voor een interview over Henks hobby.

HOE IS HET ACCORDEONSPELEN OOIT BEGONNEN?
Ik ben geboren in Harskamp als boerenzoon. Toen 
ik negen jaar was kreeg ik een oude trekharmonica 
van de buren, die het instrument op zolder hadden 
staan: ‘Daar heeft dat joch misschien wat aan’. Na 
een jaar oefenen kon ik – na vele mislukte pogingen 
– uiteindelijk de accordeon van mijn oudere zus 
overnemen. Zij was ermee gestopt en ik wilde graag 
meer. In die tijd had ik ook al mondharmonica en 
blokfluit gespeeld op de lagere school. Toen zou ik les 
kunnen krijgen van de vader van een schoolvriendje, 
maar daar staken mijn ouders een stokje voor.

WAAROM?
Vooral mijn moeder vond de accordeon eigenlijk 
maar een werelds instrument, zoiets kon nooit tot 
eer van God zijn. Toch zette ik mijn zin door en 
eenmaal volwassen speelde ik met mijn aanstaande 
zwager samen: hij op de drum. Al gauw speelden 
we op bruiloften en partijen en kregen we zodoende 
naamsbekendheid. Dat ging zo een aantal jaren door 
tot mijn 37ste.

WAT GEBEURDE ER TOEN?
Op een avond speelden we op een bruiloftsfeest 
met wel driehonderd man in een grote zaal. Op het 

repertoire stond het bekende en pikante liedje van De 
Havenzangers: ’s Nachts na tweeën. Het refrein gaat 
verder: dan komt het dak hier altijd naar beneden. 
Opeens bedacht ik me dat als dat letterlijk zou 
gebeuren er driehonderd doden zouden vallen. Het was 
het moment dat de Heere mij greep en ik besefte dat 
ik God ontmoette. Ik kon me niet meer concentreren, 
waarop mijn zwager vroeg wat er scheelde. Pas op 
de terugweg in de auto kon ik het vertellen: ‘Ik moet 
stoppen’. 

KON U DAT UITLEGGEN?
Tot op dat moment leefde ik voor mijzelf, en de dingen 
van God wuifde ik weg voor later. Dat was op slag 
over. Het was goed dat ik op dat moment de accordeon 
vaarwel zei. Op mijn allereerste instrument na heb 
ik toen ook alles weggedaan. Ik wilde alleen nog de 
Heere dienen, verder niets. 

TOCH BENT U LATER WEER GAAN SPELEN.
De manier waarop dat gebeurde is prachtig om te 
vertellen. Mijn vrouw Corrie was herstellende van een 
zware overspannenheid. We gingen samen een dagje 
uit. Bij toeval hadden we tijd voor een bezoekje aan het 
Oude Ambachten en Speelgoed Museum in Terschuur. 
Daar binnen zag ik een accordeon en voor ik het wist 

God heb ik lief,
ook op de accordeon
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stond ik te spelen. De eigenaar van het museum 
troonde mij gelijk mee naar een gezelschap daar 
om de boel op te vrolijken. Ik bleef er de rest van 
de dag en werd direct aangenomen als vaste 
vrijwilliger om voor de bezoekers te spelen. Die dag 
is voor zowel Corrie (die zich hierdoor een stuk vrijer 
ging voelen) als voor mij een medicijn geweest.

WELK REPERTOIRE SPEELT U DAN?
Weet je, ik gebruik vaak Hollandse liedjes zoals 
Tulpen uit Amsterdam om binding te krijgen met de 
mensen. Maar ik vraag ook vaak aan de kinderen: 
‘Noem maar eens een liedje van de juf op school’. 
Dan komt er al gauw ‘God heb ik lief’ of een ander 
bekend psalmvers. Vaak ik zie ook al aan de 
mensen of ze van christelijke huize zijn of niet. Dan 
weet ik dat ik ze kan verrassen met een lied van 
Johannes de Heer of een psalm. Toch zijn er soms 
mensen die dan moeite hebben met de begeleiding 
van de accordeon. Het mooie is dat ik ze toch 
vaak over de streep kan trekken en merk dat ze 
uiteindelijk gaan meezingen. 

HOE KWAM U OP WICHERUMLOO TE SPELEN?
Wij hadden een kennis die op de afdeling 
Willinkhuizen woonde. Op bezoek bij deze man nam 
ik altijd de accordeon mee. Al gauw speelde ik ook 
voor andere bewoners. Toen deze man overleed 
miste ik het contact met hen erg en vroeg ik of ik 
niet kon blijven komen. Dat kon, en nu speel en 
zing ik eens in de vier weken samen met de lieve 
bewoners van het huis. Daarnaast doe ik dat ook in 
Norschoten waar een familielid van mij woonde. 

HOE KIJKT U NU TEGEN UW ACCORDEONSPELEN 
AAN?
Het gaat niet om mij, maar ik wil in alles de eer van 
God zoeken. Ik heb geleerd dat dat ook kan door 
middel van accordeonspel. In Psalm 150 staat: 
Looft Zijn Naam alom. Alom, dat betekent overal en 
in alles en met iedereen. Daarom kan ik met een 
gerust hart in dat museum spelen of het Shantykoor 
Stroe Ahoy mee helpen begeleiden. Ik hoop dit nog 
lang te mogen doen. Niet voor het applaus, maar 
voor de Heere, de Gever van alle goede gaven.



 RheeMu Verhuizers Ede
voor al uw verhuizingen

Morsestraat 9A
6716 AH  Ede

Tel. 0318 - 694422
Fax 0318 - 629636

info@rheemu.nl
www.rheemu.nl

Mevrouw R. Boer - 
Alkema  
Appartement 503

WAAR EN 
WANNEER 
BENT U 
GEBOREN?
Ik ben geboren 
op 10 mei 

1935 te Den Horn (Aduard), 
provincie Groningen.

WAT DEDEN UW OUDERS 
VOOR WERK?
Mijn vader had een 
bodedienst met paard en 

wagen (is gelijk aan de 
pakketbezorging nu - red.). 
Bedrijven brachten de door 
de klant gekochte artikelen 
bij ons in de loods en vader 
bezorgde deze pakketten en 
goederen op de adressen. 
Moeder zorgde voor het 
huishouden. 

HOE GROOT WAS TOEN HET 
GEZIN? 
Dat bestond uit vader en 
moeder en vijf kinderen: een 
jongen en vier meisjes.

HOE WAS UW KINDERTIJD? 
Ik heb een fijne kindertijd 
gehad, maar er moest 
wel gewerkt worden. We 
moesten vaak mee om de 
pakketten te bezorgen, dan 
pasten wij op de wagen en 
het paard en vader ging 
dan de goederen aan huis 
bezorgen.

WAT HEBT U VOOR WERK 
GEDAAN?
Na de lagere school 
ben ik gaan werken 
in een sanatorium in 
Groningen. Ik heb toen 
in de avonduren mijn 
diploma hoofdverpleegster 
gehaald en ook nog dat 
voor kraamverzorgster. Dit 
werk heb ik gedaan totdat 
wij gingen trouwen. Heel 
bijzonder was het dat ik na 
mijn trouwen nog vijf jaar 
dat werk mocht doen.

U BENT DUS GETROUWD?
We zijn getrouwd in 1961 in 
Groningen. Wij hebben twee 

kinderen, een jongen en een 
meisje. We gingen later in 
Doetinchem wonen. Mijn 
man was in- en verkoper 
van Dales sanitair, nu 
Gévier. Later zijn we naar 
Ede verhuisd om dichtbij de 
kinderen te wonen.

WAAR BENT U GRAAG MEE 
BEZIG?
Ik lees nu veel en kijk graag 
in boeken over de natuur. 
Ook kijk en luister ik iedere 
zondag naar de kerkdiensten 
op mijn iPad en app ik met 
mijn kinderen.

HOE TYPEERT U ZICHZELF?
Ik vind mezelf een rustige, 
opgewekte vrouw.

WAAROM BETHANIË?
Omdat het een positief 
christelijk huis is en ik mij er 
nu al thuis voel.
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De Cliëntenraad (CR) heeft ook het afgelopen jaar weer mee mogen denken met onze 
bestuurder Willy de Groot over een aantal onderwerpen. Jaarlijks komen de begroting en de 
jaarrekening onder de aandacht waarover de CR een advies mag geven en het kwaliteitsplan 

waar de CR haar instemmingsrecht voor benut. Ook audits en tevredenheidsonderzoeken 
passeren de revue.

Om zinvol te kunnen meedenken en -doen worden 
wij door de deskundigen, vanuit Bethanië of 
daarbuiten, goed geïnformeerd en meegenomen 
in de overwegingen. In al deze documenten en 
vergaderingen komt het beleid nadrukkelijk naar 
voren en kunnen we meelezen en -luisteren 
in welke richting de ontwikkelingen zullen 
plaatsvinden en waar de accenten komen te liggen. 

In september heeft de CR sinds lange tijd weer een 
jaarvergadering kunnen houden; aan de hand van 
de onderwerpen Gezond & Wel, Kennen & Gekend 
Worden, Boeien & Verbinden, Wonen & Omgeving 
en Vakmanschap & Eigenaarschap hebben we 
iedereen door de afgelopen jaren meegenomen. 
De opkomst was groot en het was fijn om ideeën 
en kennis te delen en van elkaar te horen wat er 
allemaal goed gaat en wat verbeterd kan worden. 
Dat de CR geen Bewonerscommissie is, was voor 
sommige aanwezigen nieuw; we zullen ons buigen 
hoe we dit kunnen ondervangen.
 
Ondertussen hebben we versterking gekregen van 
een aantal nieuwe (aspirant-)leden. Zij hebben de 

afgelopen maanden meegedraaid en zullen dat ook 
in de komende periode gaan doen. Heel fijn om te 
zien en te merken dat er steeds meer mensen de 
weg weten te vinden naar de CR om mee te doen; 
als cliënt of juist als eerste contactpersoon van 
cliënten die niet voor zichzelf kunnen spreken.
 
De vergaderingen zullen in 2023 afwisselend in 
Bethanië en in Wicherumloo plaatsvinden en in de 
volgende Wegwijs zullen we u meer vertellen over 
de contactuurtjes die we in ere zullen herstellen. 
Wilt u ook meedenken of -doen met de CR? Laat 
het ons weten! Ons e-mailadres is clientenraad@
bethanie.nl

Namens de CR
Jacquelien Huisman, waarnemend voorzitter

Wij wensen u een mooie 
feestel ijke decembermaand 

met uw familie en dierbaren 
en een gezegend nieuw 2023! 

VASTE ACTIVITEITEN
Kerkdienst: zondagochtend om 9.45 uur
Themamiddag: dinsdagmiddag om 15.00u 
Sport en Spel: op maandag en donderdagochtend van 
10.30 tot 11.00 uur
Huiskamer Ede Oost: donderdagochtend van 9.30 tot 
11.30 uur
Spelmiddag: donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur
Snackmiddag: de laatste vrijdag van de maand van 
16.00 tot 17.00 uur
Zaterdagavondzang: zaterdag van 19.00 tot 19.45 uur

EENMALIGE ACTIVITEITEN
Woensdag 21 december: Kerstviering   
Donderdag 22 december: Kerstliederen zingen o.b.v. 
Jan Broekhuis

Donderdag 29 december: Het draaiorgel komt spelen 

Vrijdag 30 december: Oudjaarsbijeenkomst in Bethanië  

Zaterdag 31 december: Kerkdienst met aansluitend 

een oliebol eten  

Vrijdag 6 januari: Voorspeelmiddag piano   

Dinsdag 10 januari: Vertelster Jotte van ‘t Huller End  

Donderdag 12 januari: Nieuwjaarsreceptie

Woensdag 18 december: Museumdocent  

Vrijdag 20 januari: Aan Tafel   

Dinsdag 7 februari: Boswachter Rob Wereldsma  

Vrijdag 17 februari: Bruidsmodeshow  

Donderdag 23 februari: fluitensemble Donna en Dwars   

Dinsdag 28 februari: optreden Looft den Heer 

Vrijdag 3 maart: Aan Tafel 

Vrijdag 10 maart: NL Doet met een High Tea
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Dit programma is nog niet compleet en definitief. Houdt u voor tijden, wijzigingen en 
aanvullingen de weekplanningen en de aankondigingen goed in de gaten!



Mijn naam 
is Jeanine 
Donker - van 
Veldhuizen. 
Na een fijne 
tijd gewerkt 

te hebben in het ziekenhuis 
ben ik weer terug bij Bethanië. 
Voorheen werkte ik op De 
Bosrand en in oktober ben ik 
gestart als wijkverpleegkundige 
in de thuiszorg. Naast het 
werken besteed ik mijn tijd 
graag aan zeilen, koken, tennis 
en geniet ik samen met mijn 
man Cees van ons fijne huisje 
aan het bos in Lunteren. Tot 
snel!

Mijn naam is 
Mirjam Vlieg-
Kampman 
en vanaf 1 
december 
ben ik in 

dienst gekomen bij Bethanië. 
Ik zal Sylva Cardol opvolgen 
in haar werkzaamheden als 
medewerker P&O. In 2001 
ben ik afgestudeerd aan de 
CHE in Ede in de studierichting 
Personeel en Arbeid. Hierna heb 
ik als personeelsfunctionaris 

gewerkt bij twee bedrijven. 
De afgelopen vijf jaar heb ik 
voor de opleidingen HRM en 
Bedrijfskunde gewerkt op 
de CHE. Met ingang van 1 
december ben ik bij Bethanië in 
dienst en vanaf 1 januari 2023 
zal ik twaalf uur per week bij 
Bethanië aan de slag gaan. Ik 
ben in Ede geboren en getogen 
en al 22 jaar gelukkig getrouwd 
met Erik. Samen hebben wij drie 
kinderen: Annelein (20); Bastian 
(17) en Erline (14), die allemaal 
nog thuis wonen en naar school 
gaan. Blij word ik van gezellige 
familiemomenten, zoals 
kamperen of het vieren van 
Sinterklaas. Graag maak ik ook 
kennis met jou en ik hoop je dan 
ook binnenkort te ontmoeten!

Ik ben Nadieke 
Nijsse. Ik ben 
17 jaar oud en 
begonnen als 
huishoudelijk 
medewerkster 

bij Bethanië. Doordeweeks 
zit ik nog op school, daar 
volg ik de opleiding voor 
onderwijsassistente. Ik zit nu 
in het tweede jaar van deze 

leuke opleiding. U zult mij vooral 
tegenkomen in de vakanties en 
af en toe op een avondje door 
de weeks. Ik heb veel zin in de 
komende tijd bij Bethanië en wie 
weet tot ziens!

Ik ben Nicole 
van Driel, ik 
ben geboren 
in den Haag, 
maar woon 
al 24 jaar in 

Ede. Eerst met onze twee 
dochters, nu samen met mijn 
man. (De dochters hebben 
hun eigen plekje gevonden.) 
Het eerste wat ik ‘s morgens 
doe is een flink eind wandelen 
met de hond, lekker frisse 
lucht happen. Wij houden van 
alles wat met Scandinavië  te 
maken heeft en ik lees graag 
een goede detective. Ik kom 
per 1 februari 2023 bij Bethanië 
werken, als verzorgende IG in de 
nachtdienst. Ik ben dan precies 
één dag 62 jaar. Al heb ik al 
jarenlang ervaring in het werken 
in de nacht, toch zie ik dit als 
een nieuwe uitdaging en heb ik 
er veel zin in!

 
NIEUWE MEDEWERKERS

 
VERLENGING SAMENWERKING BETHANIË EN WICHERUMLOO

Op 19 oktober jongstleden is de 
samenwerking tussen Stichting Bethanië 
en Protestants Christelijk Woonzorghuis 
Wicherumloo weer verlengd voor de 
komende jaren. 

In Wicherumloo wordt sinds de oprichting 
in 2015 door de medewerkers van Stichting 
Bethanië waardevolle zorg aan ouderen 
verleend. Die zorg wordt aangepast aan de 

behoefte van de bewoner. Daarnaast is er 
meerdere dagen per week dagbesteding welke 
extra ondersteuning en structuur biedt aan 
zelfstandig wonende ouderen.

De waardevolle samenwerking van de afgelopen 
jaren biedt vertrouwen voor de toekomst.

We wensen onze collega’s en vrijwilligers heel 
veel voldoening in het werk in Wicherumloo! 
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Henk Lopulalan is geboren op Sumatra en zijn vrouw Donny 
Lopulalan-Wattilete is geboren op Ambon (beide eilanden 
behoren bij Indonesië). Het echtpaar is op 14 maart 2022 in 
Bethanië komen wonen.

Lang geleden, in 1951, vertrokken ze op tienjarige leeftijd 
vanuit Soerabaja met de boot naar Nederland. Op 10 mei 
1951 kwamen ze aan in Rotterdam. Ze hebben elkaar leren 
kennen in Barneveld en zijn sinds lang gelukkig getrouwd. 
Henk en Donny vertellen me hoe fijn ze het samen hebben in 
Bethanië, zowel de zorg als het eten vinden ze heel goed. Het 
verbaast mij toch een beetje, want ze houden allebei meer 
van de Hollandse pot dan van Indonesisch eten.

Erwtensoep

RECEPT VAN VROEGER - Henk en Donny Lopulalan

Het favoriete eten van Henk 
en Donny Lopulalan

Snert!

 Gastvrije groet, 
Ron Zwitserlood

Ingrediënten
voor zes personen: 

2200 ml water
500 gram 
varkensprocureur 
500 gram spliterwten
250 gram knolselderij
250 gram prei
200 gram ui
200 gram winterwortel
150 gram aardappel
300 gram verse rookworst
2 blad laurier
2 kruidnagels
2 gekneusde peperkorrels
1 foelie
1,5 blaadje fenegriek, 
zowel de zaden als de 
bladeren. (In de keuken 
wordt fenegriek zowel 
gedroogd als vers 
gebruikt. Het heeft een 
kruidige, bittere smaak en 
ruikt licht naar vers hooi.)
15 gram zeezout

Bereidingswijze :

1.  Zet het koude water op met het 
varkensvlees en spliterwten, 
breng dit aan de kook zet het vuur 
laag en laat het een half uur door 
trekken onder voortdurend roeren.

2.  Snijd de knolselderij, wortel, 
aardappel in blokjes (brunoise) van 
1 x 1 cm

3.  Snijd de prei in fijne halve ringen 
en snipper het verse ui in fijne 
brunoise. 

4.  Voeg deze gesneden groeten toe 
aan de bouillon met spliterwten.

5.  Ook de laurier, foelie, kruidnagel, 
peperkorrels, en fenegriek mag er 
vervolgens bij. 

6.  De soep wordt al flink dikker, blijf 
regelmatig in de pan roeren zodat 
de massa niet aanbrandt in de 
pan.

7.  Breng na 2½ uur de soep op 
smaak met het zeezout.

8.  Snijd de rookworst in plakken en 
voeg deze toe.

Dit gerecht wordt regelmatig geserveerd in het 
restaurant gedurende de wintermaanden tot en 

met week 9 van het nieuwe jaar 2023.



OPROEP 
BRUIDSMODESHOW
Op vrijdag 17 februari 2023 aanstaande orga-
niseren we een bruidsmodeshow. We zoeken 
hiervoor nog bruidsjurken en dan graag jurken 
uit verschillende jaren. Dan kunnen we zien 
hoe de bruidsmode door de jaren heen is 
veranderd. We gaan natuurlijk voorzichtig met 
de jurken om. Wilt u uw jurk uitlenen? Laat 
het weten aan team Welzijn: 0318-689999, 
activiteiten@bethanie.nl

CHARLES 
DICKENSMARKT 
OP 16 DECEMBER: 
WELKOM! 
Op vrijdag 16 december orga niseren we een Charles Dickens markt. 
Met veel kraam pjes en verse poffertjes. Het terras is omge toverd 
tot een winter dorpje en voor koek en zopie moet u natuurlijk daar 
zijn. Dit alles wordt opgeluisterd met muzikale optredens. Komt u 
ook? Iedereen is van harte welkom! 

In Bethanië organiseren we vaak activiteiten aan de hand 
van thema’s. We zijn heel blij dat een van onze bewoners 
en een vrijwilligster de mooiste thematafels voor ons 
maken. Hier ziet u een paar voorbeelden: een tafel over 
Airborne en over de herfst. Neemt u vooral eens een kijkje 
als u in Bethanië bent!

THEMATAFELS
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Het is Advent geworden en daarmee zijn ook de laatste weken van het jaar 
2022 ingezet. Een jaar waarin ik (met vele anderen) heb mogen stilstaan 
bij mooie mijlpalen in mijn persoonlijk leven. Ik mocht 50 jaar worden, was 
25 jaar in dienst van Stichting Bethanië en ook nog eens 25 jaar organist 
in onze kerkelijke gemeente. Als klap op de vuurpijl mocht ik daarnaast de 
functie van directeur bedrijfsvoering gaan bekleden en voorzitter zijn van de 
kerkenraad van de Hervormde gemeente Beekbergen.

Aan het eind van zo’n jaar is het ook goed om stil te staan bij de mooie en 
minder mooie dingen – zowel in werk als privé – en in dankbaarheid naar 
onze Vader terug te kijken naar alle warme en positieve momenten van het 
afgelopen jaar. 
Was het dan allemaal makkelijk? Nee, het is niet altijd even gemakkelijk. 
Sterker nog, het kan soms best lastig zijn. Daarbij denk ik aan de collega’s 
die langdurig ziek zijn, bewoners die ziek zijn of ons ontvallen zijn. We 
hebben zelfs een brand gehad (gelukkig zonder lichamelijk letsel), de lastige 
vraagstukken in werk en kerk, en zo zou je er nog veel meer dichtbij en 
verder weg kunnen noemen. Het is goed om ook daar eens bij stil te staan, 
maar niet te lang. Liever kijk ik naar de lichtpuntjes.

Voor mij is de tijd vlak voor Kerst er ook eentje van extra omkijken naar 
elkaar, naar oprechte aandacht hebben voor de ander. In de coronatijd is er 
veel aandacht voor elkaar geweest. Er werden kaartjes verstuurd of soms 
iets voor de deur gezet om een ander een hart onder de riem te steken. Ik 
hoop dat deze positieve tendens ook in deze tijd van (financiële) zorgen weer 
oplaait. Elkaar met warmte overspoelen, dat kun je eigenlijk nooit te veel 
doen. We hebben dat allemaal hard nodig, niet alleen onze bewoners, maar 
iedereen. Gezien worden door de ander is zo iets waardevols. Maar dat zit 
aan de ontvangende kant van liefde. Die kan niet zonder de gevende kant. 
Ben ik er zelf ook voor de ander? Kijk ik om naar wie naast mij staat? Vind ik 
de ander de moeite waard om mijzelf met hem of haar te delen? Pas als het 
antwoord op deze vragen ja is, ontstaan die lichtpuntjes. Dan krijgt de liefde, 
waarover vooral in december zoveel wordt gesproken en gezongen, ook 
vorm en inhoud. Dan breken die lichtpuntjes door op plekken waar het niet 
allemaal zo warm en positief is. Dan zijn het lichtpuntjes die alles te maken 
hebben met het Licht van de wereld dat in de duisternis is gaan schijnen. Dat 
vieren we met Kerst. Dan kan het leven soms als een donkere stal worden 
ervaren, maar weten we dat het mogelijk is dat die stal toch opeens wordt 
verlicht. Dat mag mij en u aansporen om zelf een lichtpuntje te worden en te 
blijven: niet alleen met Kerst, maar het hele (nieuwe) jaar door. Dat zou nog 
eens een mijlpaal zijn.

Ik wens u en jou gezegende Kerstdagen én... heel veel lichtpuntjes!

COLUMN BEN VAN GILS

Liever kijk 
ik naar de 
lichtpuntjes.

Lichtpuntjes
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Waardevolle 
momenten 
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Op maandag 21 november hebben collega’s 
geprobeerd om hun liefde voor het vak over 
te brengen aan dertien leerlingen van het 
Ichthus College Veenendaal. Deze leerlingen 
hebben het profiel zorg en welzijn gekozen 
en liepen een middag mee.
Na een introductie over de organisatie 
en de diverse opleidingsmogelijkheden, 
gingen de leerlingen in groepjes uiteen 
voor een rondleiding. Er werd gewandeld 
met bewoners en de leerlingen staken hun 
handen uit de mouwen door te helpen bij 
activiteiten. ‘Een leuke en leerzame middag,’ 
zo vatten de leerlingen de middag samen.

Daarnaast ondertekenden Stichting Bethanië 
en het Hoornbeeck College uit Apeldoorn 
een intentieverklaring om de samenwerking 
te versterken. Beide organisaties zien veel 
kansen in deze samenwerking, willen leren 
van elkaars expertise en gaan de overdracht 
van kennis optimaliseren.
De samenwerking tussen Bethanië en het 
Hoornbeeck College levert meer continuïteit 

op, op het gebied van scholing en stages. 
Zo zullen studenten vanuit diverse leerjaren 
en zorgopleidingen ingezet worden bij 
Bethanië voor hun stage/leerwerkplek. 
Dat betreft bijvoorbeeld zij-instromers, 
studenten voor beroepspraktijkvorming of 
beroepsopleidende leerweg. De stageperiode 
is een verplicht onderdeel van iedere mbo-
opleiding. Studenten krijgen dankzij de stage 
ervaring op de arbeidsmarkt die aansluit 
op de kennis die zij tijdens hun opleiding 
opdoen. Studente Marina vertelt: ‘Ik ervaar 
bij Bethanië dat je het werk samen doet voor 
de bewoners en ik vind dat er bij Bethanië 
een fijne werksfeer is’.
Bij gebleken geschiktheid biedt Bethanië 
de studenten de mogelijkheid om na hun 
opleiding bij Bethanië aan het werk te gaan. 
Daarnaast gaat het Hoornbeeck College 
jaarlijks een scholingsmoment verzorgen 
voor zorgprofessionals in Bethanië.
‘We zijn blij met zoveel jong talent binnen 
onze organisatie!’, aldus Willy de Groot, 
bestuurder van Bethanië.

WE HECHTEN BIJ BETHANIË GROTE WAARDE AAN DE 
SAMENWERKING MET SCHOLEN UIT DE REGIO. DOOR 
SCHOLEN UIT TE NODIGEN VOOR RONDLEIDINGEN, 
STAGEMOGELIJKHEDEN TE BIEDEN EN DOOR BEZOEKEN TE 
BRENGEN AAN INFORMATIEMARKTEN OP SCHOLEN, HOPEN WE 
EEN INSPIRATIEBRON TE ZIJN VOOR LEERLINGEN OM TE KIEZEN 
VOOR DE OUDERENZORG. DAT LEVERDE IN DE AFGELOPEN TIJD 
TWEE MOOIE EN WAARDEVOLLE MOMENTEN OP!



HOE IS HET 25 JAAR GELEDEN 
BEGONNEN?
De diaconie van de Hervormde 
Kerk zag zich toen steeds 
vaker voor complexe vragen 
geplaatst. Daarbij ging en gaat 
het vaak om mensen die een 
heel scala aan problemen met 
zich meedragen. Toen is ervoor 
gekozen om een diaconaal 
consulent aan te stellen. Ja, de 
eerste beroepsdiaken, zo zou je 
het ook kunnen zeggen. Naast 
het begeleiden van mensen met 
(geld)zorgen rust ik de diakenen 
toe bij hun diaconale taken. 

BEN JE ER ALLEEN VOOR 
HERVORMDEN?
De noodhulpvraag kan ook van 
buiten komen, maar in eerste 
instantie krijg ik namen en 
adressen vanuit de kerkelijke 
gemeente doorgespeeld. Dat 
betreft nogal eens mensen die 
niet zo vaak meer in de kerk 
komen. Dertien jaar geleden 
is het Diaconaal Platform 
gestart, waarin we met 25 

kerkgenootschappen in Ede 
samenwerken op dit punt. Ook 
daarin ben ik betrokken. 

HOE GEEF JE HULP AAN 
MENSEN MET FINANCIËLE 
PROBLEMEN?
Het belangrijkste is dat je 
naast de ander gaat staan en 
vandaaruit gaat kijken naar de 
omstandigheden. Zijn er schulden 
of betalingsachterstanden? 
Wat is het uitgavepatroon? Wat 
kan daarin misschien worden 
veranderd? Heeft iemand een 
reële kijk op zijn budget en 
levensstijl? Wat moet worden 
gesaneerd? Wat heeft iemand 
direct nodig en wat kan er later 
worden geregeld? Bij complexe 
problematieken kun je niet alles 
in één middag oplossen. En 
lang niet alles is puur financieel. 
Soms ga je met iemand mee 
naar instanties en ben je de 
stemversterker van de hulpvraag. 

WAT IS HET VERSCHIL MET 
DE HULPVERLENING VANUIT 

MAATSCHAPPELIJK WERK?
Er is veel hetzelfde en we wijzen 
soms door naar maatschappelijke 
instanties. Maar er is ook verschil. 
Waar de overheid soms met lege 
handen staat, hebben wij als 
kerk wel budget om waar het 
passend is bij te springen. En 
belangrijker nog: iedereen weet 
dat wij helpen vanuit de kerk. Het 
geloof komt heel vaak aan de 
orde. Dat is geen voorwaarde, 
maar gebeurt vaak spontaan. 
Dan hoor je bijvoorbeeld iemand 
zeggen: ‘Ik kom al jaren niet 
meer in de kerk’ en kan dat het 
uitgangspunt zijn voor verder 
gesprek. 

WORDT IEMAND DIE NIETS 
MET HET GELOOF HEEFT OOK 
GEHOLPEN?
Ja, we helpen  iedereen. Het is 
niet zo dat we pas bijspringen 
nadat iemand weer naar de kerk 
is gegaan. Aan de andere kant 
geven we nooit alleen maar een 
financiële injectie. Het is echt 
maatwerk. Ieder mens is anders 

We leven in moeilijke tijden. Dit vooral vanwege de oorlog in Oekraïne, die ook voor velen in 
Nederland verstrekkende gevolgen heeft. Zoals enorm oplopende energiekosten en boodschappen 
die aanzienlijk duurder zijn dan een jaar geleden. Daarom willen we in dit kerstnummer aandacht 

schenken aan iemand die de nodige ervaring heeft opgedaan met praktisch hulp aan mensen 
in materiële nood. Jan de Kluijver is al vijfentwintig jaar diaconaal consulent van de Hervormde 

Gemeente Ede. Hij is aanspreekpunt voor (complexe) diaconale vragen. Daarnaast geeft hij 
onder andere diaconale toerusting aan ambtsdragers. We spreken Jan in zijn kantoor op de 

Posthoornstraat in Ede, pal naast het pand van Meet-Inn waar hij eerder werkte.

(door: Silvester van der Pol)

INTERVIEW MET JAN DE KLUIJVER – DIACONAAL CONSULENT HERVORMDE KERK EDE

‘Kijk om je heen en
durf door te vragen’

en dus heeft iedereen een 
andere hulpvraag. 

BEN JE IN DE LOOP VAN DIE 25 
JAAR VERANDERD?
Ja, ik merk dat ik zachtmoediger 
ben geworden. Weet je, oordelen 
over anderen is zo gemakkelijk 
en goedkoop. Dat gebeurt snel, 
bijvoorbeeld door te zeggen: 
‘Ze moeten eerst maar eens 
stoppen met roken.’ Of: ‘Doe die 
hond eerst maar eens weg.’ Ik 
merk dat als mensen in gesprek 
zijn gegaan met de personen in 
kwestie er begrip ontstaat voor 
hun vaak schrijnende situatie. 

WIJS JE DE MENSEN 
OOK OP HUN EIGEN 
VERANTWOORDELIJKHEID?
Natuurlijk. Je gaat naast ze staan 
en trekt een tijdlang met ze op. 
Maar het bekende verhaal is 
waar: geef iemand een vis en 
hij heeft een dag te eten, geef 
iemand een hengel en hij heeft 
elke dag te eten. Mensen moeten 
hun eigen leven weer op orde 

krijgen, maar dat kan lang niet 
iedereen zelfstandig. In sommige 
situaties pink ik echt wel eens 
een traantje weg. 

IS DE ARMOEDE IN 2022 
TOEGENOMEN?
Vooral als je weinig te besteden 
hebt en geen enkele buffer hebt, 
komen de prijsverhogingen hard 
aan. Maar wat ik wel eens mis 
in de discussie is dat er ook 
forse compensatiemaatregelen 
zijn getroffen. Soms mis ik 
de nuance in dat verhaal. Wat 
misschien nog meer meespeelt 
is de individualisering van de 
maatschappij.

LEG DAT EENS UIT?
Iedereen wordt nu geacht om 
voor zichzelf op te komen. 
Dat klinkt mooi, maar in de 
praktijk maken veel mensen 
met financiële problemen 
bijvoorbeeld hun post niet eens 
meer open, met alle gevolgen 
van dien. Als zij door niemand 
worden gezien, gaat het snel 

van kwaad tot erger. 

WAT IS DE OPLOSSING?
In plaats van te snelle conclusies 
trekken en allerlei veroordelingen 
de wereld in te slingeren, moeten 
wij weer leren luisteren, leren 
verstaan. Mensen met schulden 
zitten niet te wachten op 
betweters, maar op ‘naastzitters’. 
Over Jezus staat in de Bijbel 
geschreven dat Hij met innerlijke 
ontferming was bewogen. Dat 
is andere taal dan die van de 
liberale, zogenaamd zelfredzame 
samenleving van nu.  

HEB JE TOT SLOT NOG EEN 
ADVIES VOOR ONS?
Naast wat ik eerder zei dit: 
kijk om je heen en durf te 
bevragen en door te vragen als 
je narigheid vermoedt. Toon 
moed, praat erover en probeer 
het liefdevol en invoelend 
bespreekbaar te maken. Dan 
doe je wat ook in de Bijbel staat: 
Behandel anderen zoals je wilt 
dat ze jullie behandelen. 
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KWAAD INSPIREERT NIET

Het gevoel dat alles knarst en piept heb ik ook 
bij onze samenleving. Het is net alsof de olie uit 
onze samenleving weg is. Soepel met elkaar 
samenleven lukt ons niet meer. Wanneer je 
terugkijkt op dit jaar is dat wat opvalt. Aan het 
begin van 2022 zaten wij nog volop in de strijd 
over corona. Wel of niet vaccineren. Demonstraties 
tegen vaccinatiedwang. Viruswaanzin. Dat was 
nog niet voorbij of er ontstond een nog groter 
conflict over stikstof. Boeren op snelwegen, in 
Den Haag, in Stroe. En allemaal waren zij boos. 
Vervolgens werden mensen weer boos op boeren. 
Ondertussen brak er oorlog uit in Oekraïne. De 
vluchtelingenstroom die daarop volgde leek 
minder problemen te geven. Geen demonstraties, 
geen vecht- of scheldpartijen op overheid of 
vluchtelingen. Wel veel goede zorg voor mensen 
in nood. Maar toen na de zomer de vluchtelingen 
uit andere landen ook aanklopten sloeg de vlam 
weer in de pan: Nederland is vol, in mijn huis geen 
vluchteling en ook niet in mijn wijk. 

WANTROUWEN 
Wantrouwen en woede komen natuurlijk wel 
ergens vandaan. Bijna niemand wordt zomaar 
boos. Boeren zijn natuurlijk gewoon teleurgesteld 
in hun overheid. Het gevoel verlaten en verraden 
te worden is groot. Maar zij staan daar niet alleen 
in. Hetzelfde gevoel hebben mensen die in de 
jeugdzorg werken, verpleegkundigen na corona, 
verzorgenden in de ouderenzorg en leerkrachten 

in het onderwijs. Allemaal beroepsgroepen die 
terecht kunnen stellen dat het overheidsbeleid niet 
helpend is geweest. En dat burgers zich zorgen 
maken om de vluchtelingenstroom kun je ook 
niet alleen maar afdoen met racisme. Het lukt de 
overheid maar niet om de zorg voor vluchtelingen 
goed te organiseren, terwijl dat echt niet het 
moeilijkste is. Al met al ontstaat er in Nederland 
steeds meer het gevoel dat het allemaal vastloopt 
en dan vooral bij de overheid. Het vertrouwen in 
de overheid neemt sterk af en de zorgen om onze 
samenleving nemen toe. 

ZORG
Tot op zekere hoogte is het terecht om ontevreden 
te zijn over het overheidsbeleid. Zo heel goed doet 
de overheid het niet en op sommige terreinen is 
er echt sprake van falend overheidsbeleid. Maar 
wat opvalt is dat we onze ontevredenheid direct 
omzetten in woede. We hakken er letterlijk en 
figuurlijk direct op in. Althans een (groot) deel 
van onze bevolking. Waar wij in het verleden 
vooral het overleg zochten en er met elkaar uit 
probeerden te komen, staan we nu woedend op: 
dit kan echt niet.

Die woede, soms plotselinge woede, heeft 
veel met angst te maken. In onze samenleving 
weten wij ergens wel dat de problemen zich 
opstapelen. Iedereen voelt aan den lijve dat de 
schepping zucht onder het misbruik dat wij er 

Onlangs probeerde ik met mijn eenvoudige keukenmachine, al een oud 

ding, spijs te maken voor de speculaas. Omdat ik haast had, had ik 

veel te veel amandelen in een keer in de bak gedaan. Het mes kwam 

er niet goed doorheen. Op een gegeven moment knarste en piepte 

de machine, brak het mes af en bleef ik achter met grof gemalen 

amandelen. Geen gevuld speculaas dus. 
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van maken. Het wordt warmer, de zeespiegel 
stijgt, de vervuiling neemt ernstige vormen aan. 
Zorgen zijn er ook over de gezondheidszorg. 
Er is een tekort aan personeel, terwijl het 
aantal zorgbehoevenden alleen maar toeneemt. 
Economisch is er ook reden tot zorg. Wij weten 
dat wij op te grote voet hebben geleefd en dat 
de inflatie en stijgende energieprijzen slechts de 
eerste klopjes op de deur zijn. 

Bij elkaar is er dus veel reden tot zorg. Dat 
maakt dat wij bang zijn om ons luxe leventje 
kwijt te raken. En er zijn er veel die nooit dat luxe 
leventje gekend hebben. Die zorg en frustratie 
reageren wij af. Op de overheid, op organisaties, 
op telefonistes, op elkaar. In woede zit meestal 
veel angst. 

NABIJ ZIJN
Toch is die woede niet zo slim. Het is een 
paniekreactie. Zoals je die bij kleine kinderen 
soms ziet. Als ze wakker schrikken van een 
nachtmerrie en woedend inslaan op hun vader 
of moeder. Totdat zij zich realiseren dat het een 
droom is en dat vader of moeder er zijn om te 
laten zien dat het veilig is. Dan pas komt er 
ruimte voor troost. 

Misschien moeten wij ook minder aandacht 
besteden aan onze boosheid en angst. Of 
wij moeten er de juiste aandacht aan geven. 

Erkennen dat wij bang zijn. Verward over wat 
er toch allemaal gebeurt in de wereld. Op 
zo’n moment is het goed om je met elkaar af 
te vragen wat wij nu echt belangrijk vinden, 
waar we echt naar verlangen, wat er echt toe 
doet. En als mensen daarover nadenken gaat 
het altijd eerst weer om nabijheid, veiligheid, 
geborgenheid. Mensen willen niet angstig zijn 
voor elkaar, maar vertrouwen hebben in elkaar. 
Wij willen verbondenheid voelen. Met elkaar en 
velen ook met God. 

Het helpt dan om met andere ogen naar de 
wereld te kijken. Al die sporen van nabijheid, 
verbondenheid en geborgenheid op te sporen, 
aandacht te geven. Het helpt ook om je daarvoor 
in te blijven zetten. Er is veel goeds in de wereld. 
Er zijn ook talloos veel ambtenaren die er voor 
zorgen dat de samenleving door blijft draaien. 
Er zijn volop mensen om voor verder te gaan. 
Kwaad inspireert niet. Liefde wel. 

Wim Dekker 
Lector informele netwerken en 
laatmoderniteit aan de CHE



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.

Maanderweg 21
6711 NC Ede

Tel 0318 610518

Dijkgraaf 24
6721 NK Bennekom

Tel 0318 414451

Eikenlaan 5
6721 DM Bennekom

Tel 0318 419407

WWW. BAKKERIJTENVEEN.NL
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PUZZELPAGIN
A

WOORDZOEKER 

Oplossing:
Dhr./Mw.:

Straat:                 nr.: 

Postcode:        Plaats:

Telefoonnummer:

Wint u graag een mooi boeket? Puzzel mee!
Maak alle puzzels op deze pagina en win een fraai boeket 
 bloemen. Vul uw  gegevens in, lever dit vel uiterlijk 1 februari 
2023 in bij de receptie en doe mee!

Afsteken
Aftellen
Borreltje
Champagne

December
Feestdag
Gezellig
Hapjes

Middernacht
Oudjaarsdag
Samenzijn
Sterretjes

Terugblik
Tradities
Uitslapen
Vuurwerk

Mevrouw Wil Hijkoop is de winnaar van de puzzelpagina van de 
vorige Wegwijs. Ze heeft een fraai boeket bloemen ontvangen. 
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VOLG DE STIPPEN...

                



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

Ede  |  Lunteren  |  Wageningen 
0318 685 685  |  vpvanotarissen.nl

Als het einde 

dan de rust dat 
alles wordt
geregeld? 

dan de rust dat
alles wordt
geregeld?
Ede | Lunteren | Voorthuizen | Wageningen 

0318 685 685 | vpvanotarissen.nl

ZAKELIJK DRUKWERK
visitekaartjes, briefpapier, rekeningen, 
enveloppen, complimentscards, mappen

RECLAMEDRUKWERK
folders, brochures, flyers, posters, 
stickers, kalenders, ansichtkaarten

FAMILIEDRUKWERK
geboorte-, trouw-, jubileum-, 
rouw- en uitnodigingskaarten

DIGITALE KLEURENPRINTS
EN KLEURENKOPIEËN

VORMGEVING
logo’s, huisstijlen

DRUKKERIJ

Telefoonweg 68, 6713 AL  Ede • T (0318) 650 250 

E info@vanedendruk.nl • I www.vanedendruk.nl

Uw grafische dienstverlener 

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!

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!

Linthorst Techniek  
verzorgt sinds 2015  
met veel plezier het  
technisch onderhoud  
voor Bethanië,  
Hospice Ede – De Olijftak  
en Stg. De Oldenhof.

Meer weten? 
linthorsttechniek.nl
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ALLES OVER 
GEZOND
ZITTEN!

ZIT-COMFORT.NL

ALLES OVER 
GEZOND
ZITTEN!

ERVAAR HET ZELF IN ONZE WINKEL!

Kerkstraat 6
Bennekom
0318 20 18 18

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

Gratis!
BroekakkerpleinP zitten als een vorst

BENNEKOM

Bent u op zoek naar een 
comfortabele fauteuil op uw 

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

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

Welkom in onze showroom. De 
koffi  e staat klaar!

VOOR UW 
OUDE STOEL

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

ergonomische vormgeving zijn ze 
goed voor lijf en leden. 

OUDE STOEL ERUIT, NIEUWE ERIN!

BEL ONS 
VOOR EEN 

DEMO BIJ U 
THUIS

DE MOOISTE FAUTEUILS 
PRECIES OP UW MAAT!

GRATIS THUIS-BEZORGD

INRUIL
KORTING

DE MOOISTE FAUTEUILS 
PRECIES OP UW MAAT!

BEZORGDBEZORGD

INRUILINRUILINRUIL
KORTINGKORTINGKORTING

ALLE 
STOELEN OP 
VOORRAAD

ALLE 
KLEUREN EN 

STIJLEN

OP UW MAAT!

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

ALLES 
OP UW 

MAAT

GRATIS THUIS-BEZORGD

STA-OP EN 

RELAXSTOELEN 

AL V.A 

€595

ALLE 
KLEUREN EN 

STIJLEN
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