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Ik heb altijd het gevoel gehad 
dat mijn vrijwilligerswerk 

hier wordt gewaardeerd 

JAN PASSCHIER
Het werk van
pastoraal 
medewerker 
Slingerland
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Van de redactie In dit nummer
U heeft de nieuwe Winterdijker weer in handen. Het 
laatste nummer van het snel vervlogen jaar 2019. 
Ook dit jaar zijn ons weer bewoners ontvallen. Zo 
werden we tijdens het maken van deze Winterdijker 
opgeschrikt door het plotseling overlijden van me-
vrouw Monster. Enkele dagen voor haar overlijden 
tekenden we haar levensverhaal op. Na overleg met 
de familie is dit toch opgenomen in deze editie. De 
Kerstdagen en de jaarwisseling zijn aanstaande en 
zijn voor velen moeilijke en soms zelfs eenzame  
dagen. We hopen dat deze dagen verlicht mogen 
worden door de Koning van het Koninkrijk des 
lichts, zoals ook te lezen is in de meditatie over  
Maleáchi’s adventsprediking.

In dit nummer kunt u kennismaken met huisarts 
Marleen van Dijk, met onze nieuwe pastoraal wer-
ker Slingerland en leest u een interview met de 
ICT-vrijwilliger Passchier. Daarnaast kijkt u 
mee met de technische dienst vrijwilliger 
Anker en kunt u weer foto’s bekijken van 
bijzondere gebeurtenissen en van onze 
100+ bewoners. Tenslotte wensen wij u 
– namens alle bewoners, medewerkers en 
vrijwilligers – Gezegende Kerstdagen en 
een voorspoedig 2020 toe.
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Maleáchi ’s 

adventsprediking

… zie, Hĳ komt, 
zegt de HEERE 
der heirscharen.
 MALEÁCHI 3:1B

We zijn de weken ingetreden, die reeds 
vanaf de zesde eeuw door de Kerk als 
adventsweken worden beschouwd. 
Advent wil zeggen komt. Hij komt, Hij 
is gekomen, en Hij komt altijd door en 
in de Geest tot degenen die Hem ver-
wachten tot zaligheid. We willen thans 
luisteren naar hetgeen Maleáchi, de 
adventsprediker van de oude dag, ons 
daarover te zeggen heeft. Maleáchi 
predikt ons de komst van Immanuël in 
een beeldrĳke taal. Dit vinden we veel 
bij de oosterling‚ geheel anders dan 
bij de westerling bij wie het denken en 
berekenen, het redeneren en betogen 
op de voorgrond staan. Bij de ooster-
ling geven gevoel en verbeelding de 
toon aan. Hij zoekt het in kleuren en 
tinten, aan de natuur ontleend. Voor-
namelijk als de profeet gaat spreken 
over het heil en de heerlijkheid van de 
Messias, de grote Davidszoon, Die te 
komen stond. Niet in het minst zien 
we dit uitkomen in het woord van Ma-
leáchi, waarin deze ons gaat tekenen 
het heil van hen, die de Heere vrezen 
en de vruchten die dit teweegbrengt. 
Deze profeet trad onder zijn volk op, 
ongeveer 120 jaar nadat de roepstem 
van Cyrus had weerklonken en het 
volk der joden was teruggekeerd naar 
hun land en erfbezìtting. Jeruzalem 
was herbouwd en de tempel uit de 
as herrezen. De wet des Heeren had 
opnieuw haar kracht doen gelden en 
werkte reformatorisch in op het gehele 
volksleven. Maar toch, bij alle uitwen-
dige vroomheid en vormendienst was 
er bij de grote massa van het volk geen 
leven uit de geest der wet en geen 
dienen van de Heere uit liefde tot de 
God des verbonds. In het algemeen 
eerde het God met de lippen, maar 

hield hun hart zich ver van Hem. Tegen 
deze vormendìenst van het volk, tegen 
deze onheiligheid van de priesters 
treedt de profeet op, met al de kracht 
die in hem is.Het volk zegt: ’Waar is 
de God des gerichts?’ De profeet ant-
woordt: ‘De HEERE merkt er toch op 
en hoort, en er is een gedenkboek voor 
Zijn aangezicht geschreven, voor de-
genen die den HEERE vrezen, en voor 
degenen die aan Zijn Naam gedenken’ 
(Mal. 3:16b). Die dag des gerichts zal 
vreselijk zijn. Doch zie, te midden van 
het toenemend verval en een volk, 
dat zich rijp maakt voor het gericht, 
is er nog een overblijfsel naar de ver-
kiezing der genade, hetwelk de Heere 
aankleeft, dat liefde tot Zijn wet heeft 
en dat Zijn Naam ootmoedig vreest. 
Zal nu deze laatste profeet eindigen 
met een woord van oordeel? Zal deze 
laatste ster aan de hemel van Gods 
gunst verbleken in een donkere nacht, 
zonder één lichtstraal te laten vallen 
op dit overblijfsel? Nee, de Heere heeft 
ook een woord tot dat volk. De Heere 
vergeet de hoop Zijner ellendigen niet. 
De keerzijde van deze profetie bevat 
de rijkste beloften voor de vromen uit 
Maleáchi’s dagen en met hen voor de 
Kerk door alle eeuwen heen. Donker in 
Maleachi’s dagen, donker vóór Jezus’ 
komst in het vlees. Niet minder donker 
is het in ieders hart, voordat Jezus er 
intrek neemt. De apostel Paulus noemt 
de staat waaruit de gelovigen getrok-
ken zijn duisternis en dood in zonden en 
misdaden. Verduisterd in het verstand 
om de Alwetende te kennen. In welk 
een toestand is toch de mens door 
de val gezonken! Toen God de mens 
geschapen had, klonk het: ’En God 
zag al wat Hij gemaakt had en zie, het 

TEKST  Wijlen Ds. C. Smits



was zeer goed.’ Doch thans is wat zeer 
goed was, zeer slecht. Waar eerst niets 
kwaads was, is nu niets goeds. God 
maakte de mens oprecht. Zijn Schep-
per stelde hem rechtop, doch hij wierp 
zichzelf terneder en ligt nu gebonden 
in koorden des doods. Immers door 
één mens is de zonde in de wereld ge-
komen. Zie hier de deur waar de dood 
doorheen kwam. Satan wrocht met zijn 
leugens, totdat hij die open kreeg. Zo 
kwam de dood erin. Zo ligt de mens 
als een gebondene voor des grafs 
verslindende mond, in een nacht des 
doods, zeer vast slapend in des duivels 
armen. Want: als een sterk gewapende 
de hof bewaakt, zo is alles wat hij heeft 
in vrede, doch er moet er een komen, 
die sterker is dan hij en hem zijn vaten 
ontnemen. De mens is gevangen, maar 
bemint zijn kluisters. Hij is ziek, maar 
haat de medicijnen. 
Tot de ellende van zijn ellende behoort, 
dat hij zijn ellende niet kent. Immers, 
de wil van een natuurlijk mens is in 
Satans boeien ingesloten en gelijk nu 
een dood mens niet in staat is om uit 
zijn graf op te staan, zo ook hier. On-
der dit oordeel des doods, in die nacht 
van zonde liggen wij allen. Er is geen 
onderscheid. ’Wij hebben allen gezon-
digd en derven de heerlijkheid Gods.’ 
Opvoeding, onderwijs of karakter mag 

enig onderscheid doen uitkomen in 
de uitleving, voor God zijn we echter 
allen gelijk, hetzij Paulus of Manasse, 
farizeeër of tollenaar, vroom kerkmens 
of een openbaar goddeloze. Het re-
delijk licht der natuur is niet in staat 
de mens wezenlijk te veranderen, het 
licht der wet mag enige slaafse vrees 
en verschrikking teweegbrengen, doch 
die vermogen niet één zondaar uit de 
nacht der zonde en des doods te bren-
gen tot het ware Licht. Maar welk een 
wonder van ontfermende liefde, dat 
God hulp besteld heeft bij een Held, 
Die verlossen kan. Die als het eeuwig 
Licht op Golgotha’s kruis verbleekt is, 
in de zwarte nacht van de dood, opdat 
schuldigen gepredikt wordt: ‘Het volk 
dat in duisternis wandelt, zal een groot 
Licht zien.’ En: ‘Zie, Hij komt, zegt de 
HEERE der heirscharen.’ Het Licht 
gaat op, te midden van deze donkere 
nacht. God is licht en wij zijn duis-
ternis. Hoe kan er nu gemeenschap 
zijn tussen de duisternis en het licht? 
Waar het licht verschijnt, verdwijnt de 
duisternis; en de duisternis overheerst 
waar elk licht ontbreekt. Van al Gods 
kinderen, die getrokken zijn of worden 
uit de duisternis, geldt het woord van 
de apostel: ’Want gij waart eertijds 
duisternis, maar nu zijt ge licht in de 
Heere; wandelt als kinderen des lichts.’ 

Mag dat ook van u gezegd worden? 
Medereizigers naar de eeuwigheid, de 
grote vraag komt tot ons allen: Zullen 
wij ook delen in dat heil, ons in deze 
troostprofetie van Maleáchi getekend? 
Zal dit ook voor ons zijn bate afwer-
pen in de tijd en een zalige toekomst 
ontsluiten in de eeuwigheid? Immers, 
deze profetie is de keerzijde van die, 
aangaande de dag des oordeels, die 
komen zal over de goddelozen.
Voor u, mijn onbekeerde medereizi-
ger, zal dat Licht niet anders brengen 
dan een verterende en verbrandende 
hitte van de middag. ‘Ik zal ulieden ten 
oordeel naderen.’ Dit oordeel zal vre-
selijk zijn. Dat zal de dag van Christus’ 
wederkomst ten gerichte zijn. Voor 
het profetisch perspectief lopen beide, 
Christus’ komst in het vlees en Zijn 
wederkomst ten oordeel, ineen. De 
geboorte is het begin van het einde. Bij 
dat einde zal de vrucht van Christus’ 
zending openbaar worden. Dan zullen 
alle hoogmoedigen en al wie godde-
loosheid doet, een stoppel zijn, en de 
toekomende dag zal hen in vlam zet-
ten O, zoeken we een verberging in die 
enige Naam, voordat het voor eeuwig 
te laat zal zijn. Hoe noodzakelijk voor u 
en mij, is de bede:

Verlicht mis hart, dat duister is.
wil ons, naar Uw getuigenis,
doen vlieden alle kwade paân
en ĳv’rig in Uw wegen gaan.

Het rijk der duisternis is geen over-
winning beschoren, want de Koning 
van het Koninkrijk des lichts is Over-
winnaar van dood en graf, en Diens 
onderdanen zullen in Zijn overwinning 
delen. Ziende op Hem, Die gekroond is 
met heerlijkheid, moge Hij u sterken in 
de strijd tegen het geweld en de macht 
der duisternis.  

Kerkgebouw Terneuzen



Het bed van Procrustes
TEKST  H.C. van Beijnum
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De sage ‘Het bed van Procrustes’ komt 
in een oude joodse overlevering (Sefer 
Hajaschar) voor, als een verhaal van 
onrecht en ongastvrijheid van Sodom.

De inwoners van Sodom gaven hun 
gasten een speciale behandeling. 
Eigenlijk waren die niet welkom in 
Sodom, want dezen verstoorden het 
evenwicht van de met zichzelf en met 
zijn wetten tevreden wereld van So-
dom. De gast die toch in Sodom kwam, 
kon rekenen op een specifieke behan-
deling. De vier rechters van Sodom 
grepen zo’n gast zodra hij als zodanig 
in één der straten werd herkend en 
legden deze op een speciaal bed. Het 

kwam natuurlijk nagenoeg nooit zo uit 
dat de gast precies paste in dat bed. 
Dat was nu echter de toelatingsvoor-
waarde tot Sodom: de vreemdeling 
moest precies voldoen aan de maten 
van het bed. Als de gast eenmaal op 
het bed was gelegd, begon men deze 
passend te maken. De te grote gast 
ontdeed men van ledematen, de te 
kleine rekte men net zo lang uit totdat 
de gast precies de maten van het bed 
had. Natuurlijk overleefde niemand 
zo’n behandeling en dat was juist de 
bedoeling. 

Levende gasten met andere maten 
dan die welke Sodom had gefabriceerd 
liet men niet toe. Op maat gebrach-
te vreemdelingen, doden, verstoren 
de rust in Sodom niet. De maat van 
Sodom ging boven alles. Geen vreem-
deling waagde zich meer in die wereld 
van Sodom. En geen inwoner van So-
dom kon ongestraft vreemdelingen 
welwillend tegemoet treden. Hij werd 
wreed vernietigd.

Deze overlevering is een bril voor nu. 
In het Reformatorisch Dagblad stond 
een voorbeeld van een prominent die 
op zo’n bed werd passend gemaakt. 
Probeer of deze bril past, of u er iets 
mee kunt zien dat u anders ontgaan 
zou zijn; zo niet, laat deze overlevering 
dan liggen en zoek iets anders waar-
mee u wel iets kunt beginnen.  

Probeer of deze 
bril u past.
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Gemiddelde leeftijd 
alle werknemers

34,4 jaar

Huidig aantal medewerkers in dienst: 

84
vrouwen

10
mannen

waarvan

391 medewerker is het langst in dienst    jaar

     Dienstjaren 
   personeel

Tot 2 jaar 5-9 jaar2-4 jaar 10-14 jaar 15-26 jaar

84

31
21

11
18

Verzuim
percentage 

3e kwartaal 

2,55
%

Oudste 
werknemer

73 jaar

Jongste 
werknemer

15 jaar

Winterdijk in cijfers



BEELDVERSLAG   Technische dienst
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Iedere dag zijn er veel vrijwilligers actief. Sommigen 

hebben nauw contact met de bewoners, anderen minder. 

Eén van hen is technisch vrijwilliger Wim Anker. Iedere 

week lost hij een hele lijst met kleine probleempjes op. 

We liepen een dagje met hem mee.

Beeldverslag

Vervolgens vertrekt hij 
met zijn goedgevulde 
wagen.

3

De dag begint met het 
inzien van de storingen 
die zijn gemeld.

1
Anker kijkt welke 
materialen hij nodig 
heeft en verzamelt 
deze in het magazijn. 

2



Voor het ontstoppen 
van een toilet draait 
Wim Anker zijn hand 
niet om. 

4

Het vervangen van 
de batterijen van de 
deursloten is een 
belangrijke klus. 5

Ook de raambomen 
kunnen soms wel wat 
onderhoud gebruiken. 

6

De afgelopen jaar 
heeft Wim al tientallen 
rubbertjes van 
stoelpoten vervangen. 

7

Technische dienst   BEELDVERSLAG
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Pastoraal medeweker Slingerland is 
zo’n half jaar geleden in dienst geko-
men. Hij volgde zijn voorganger Van 
Beek op. Maar onervaren is hij niet. 
Naast zijn werk als zelfstandige in 
de bouw, is hij sinds lange tijd pas-
toraal medewerker binnen zijn eigen 
gemeente in Bruinisse. Daar is hij 
ook ouderling. De eerste adverten-
tie voor de vacature van pastoraal 
werker binnen Huize Winterdijk zag 
hij al zo’n tien jaar geleden. “Ik voel-
de me hiertoe aangetrokken. Uitein-
delijk heb ik er een poos op moeten 
wachten.” In de tussentijd volgde hij 
cursussen omtrent het pastoraat. 
Ook wil hij graag de opleiding tot 
pastoraal werker gaan volgen.” 

Warm welkom
Hij herinnert zich nog zijn eerste 
werkdag. “Ik voelde me als een kat 
in een vreemd pakhuis.” De andere 
pastoraal werker – Den Harder – 
werkte hem in. Vanaf het eerste mo-
ment voelde hij een warm welkom. 
“Ik dacht vooral dat ik pastorale 

bezoeken zou moeten afleggen. Dit 
klopt wel, maar het takenpakket is 
nog veel breder. Er wordt verwacht 
ik dat meditaties verzorg, deelneem 
aan de multidisciplinaire overleggen 
en pastorale middagen begeleid. Ik 
heb veel meer een publieke functie. 
Misschien zelfs meer dan ik had 
gehoopt.” Slingerland ervaart af-
hankelijkheid in het uitvoeren van 
de herderlijke zorg. “We moeten 
weten wie we zelf zijn voor we over 
de Ander kunnen spreken. Ik merk 
dat er uitzien en honger is naar het 
Woord.”

Samen zoeken
Deze pastoraal werker heeft een 
groot hart voor ouderen. “Vanuit het 
werk in onze gemeente kwam ik al 
vaak bij ouderen over de vloer. Hier 
is het toch anders. De kwetsbaar-
heid en eenzaamheid zijn groter.” Hij 
geeft aan dat er van ouderen veel te 
leren is. “Hun levenswijsheid vind ik 
indrukwekkend. Ook mag ik nog wel 
eens wat leren van kinderen van God 

die veel van Hem hebben geleerd.” 
Slingerland benoemt ook de nood 
die hij tegenkomt. “In het pastoraat 
probeer ik af te tasten waar een per-
soon zich bevindt en probeer ik daar 
aansluiting bij te vinden. De angst 
voor het levenseinde, de nood van 
het bestaan en het leven voor eigen 
rekening komen vaak ter sprake. 
Werken in het pastoraat betekent 
volgens Slingerland ook samen zoe-
ken naar wie de Heere in het leven 
is geweest. “Ik voel ook de nood van 
het naderende levenseinde hier vaak 

Een synoniem voor pastoraal is herderlijk. En dit is dan ook van toepassing 

op het werk van pastoraal medewerker Slingerland. Hij maakt met iedereen 

graag en gemakkelijk een praatje, maar wijst bovenal van zich af en naar 

Boven. “Te mogen spreken over wie God geweest is in het leven en wat nodig 

gekend moet worden is toch wel het mooiste werk wat je kunt hebben.”

Winterdijks 
                  kudde weiden

Slingerland ervaart 
afhankelijkheid in 
het uitvoeren van 
de herderlijke zorg.

IDENTITEIT   Pastoraal medewerker Slingerland
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goed. Voor bijna alle bewoners is dit 
hun laatste aardse huis. Dit geeft 
gewicht aan het werk, in de hoop dat 
ik – een nietig instrumentje – ge-
bruikt mag worden in Gods handen.

Aandacht voor dementie
De pastoraal werker werkt nauw 
samen met de andere disciplines 
binnen Huize Winterdijk. “Ik word 
op de hoogte gehouden van zieken-
huisopnames en krijg verzoeken 
om een bezoek te plannen. Deze 
samenwerking is onmisbaar.” Een 
bijzonder aandachtsgebied betreft 
het overbrengen van de Boodschap 
aan zorgvragers met dementie. “Het 
is soms moeilijk hen te bereiken, 
maar niet onmogelijk. Ik probeer 
herkenning op te roepen door in de 

meditatie bekende Bijbelteksten 
te citeren. Vaak worden deze dan 
aangevuld door de bewoner. Ik pro-
beer het Bijbelgedeelte tekst voor 
tekst te behandelen. Daarnaast deel 
ik op de pastorale middagen ook 
het gedeelte uit afgedrukt met een 
groot lettertype.” Ook het zingen 
van psalmen is belangrijk, zegt Slin-
gerland. “De psalmen verleert bijna 
niemand. Ze roepen herkenning 
op en soms komen er ook emoties. 
Soms zie je ook dat bewoners hun 
aandacht er niet bij kunnen houden, 
dan moet je ze er echt weer bij be-
trekken. Het is een zoektocht om 
het zo goed mogelijk te doen. Het is 
bemoedigend als je ziet dat het be-
woners raakt.”  

Ik word op de 
hoogte gehouden 
van ziekenhuis-
opnames en krijg 
verzoeken om een 
bezoek te plannen.

   Pastoraal medewerker Slingerland  IDENTITEIT
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De  huisarts in huis
Huisarts Marleen van Dijk heeft het druk. Ze is sinds kort voor de 

verzorgenden de vraagbaak voor medische zaken van bewoners. Een 

verzorgende loopt even bij haar binnen. “Ik heb bij deze mevrouw 

bloedglucosewaarden die telkens boven de 15 zijn. Wat moeten we 

hier aan doen?” De huisarts stelt haar gerust. “Bij jou en mij zou ik me 

ongerust maken, maar niet bij deze mevrouw die 91 is. Daar mag dit.” 

Deze gebeurtenis beschrijft het werk 
van de huisarts. Ze voert consulten 
uit bij bewoners, bespreekt met ver-
zorgenden haar bevindingen, geeft 
advies, denkt na over oplossingen om 
de zorg op Het Baken te verbeteren, 
neemt deel aan het multidisciplinaire 
overleg én zet regelmatig handteke-
ningen voor allerlei aanvragen. Sinds 
enige tijd is de huisarts in dienst 
van Huize Winterdijk. Dit is uniek in 
Nederland. Verpleeghuizen hebben 
een verpleeghuisarts, maar verzor-
gingshuizen niet. De huisarts van de 
bewoner kwam op verzoek van de 
bewoner en de zorg op visite. Nu is 
de huisarts in huis en is wekelijks be-
schikbaar. Ze is dan al decennia lang 
huisarts, maar ze vindt het nodig 
zich te blijven ontwikkelen. Zo volgde 
ze enkele jaren geleden de opleiding 
tot kaderarts ouderen en geeft ze 
nog les aan de huisartsenopleiding 
over ouderengeneeskunde. “Ik vertel 
dit wel eens trots aan andere kader-
huisartsen, zij zijn dan wel wat ja-
loers op deze situatie.” Deze huisarts 
heeft haar sporen in de gezondheid-
zorg wel verdiend. Samen met haar 
man runt ze een huisartsenpraktijk 

op een steenworp afstand van Huize 
Winterdijk. “We zitten letterlijk om 
de hoek en zijn zo meegegroeid met 
Huize Winterdijk. We kwamen hier 
al tientallen jaren over de vloer en 
sinds enige tijd ben ik hier nu ook in 
dienst.” 

Kennis overdragen 
Hoe ziet een werkdag van een huis-
arts eruit binnen Huize Winterdijk? 
“De hoofdtaak van mijn werk is het 
uitvoeren van consulten. Ik spreek 
dan met de bewoner en vaak ook met 
de familie. De verzorgende gaat ook 
altijd mee. We spreken dan af of we 
iets wijzigen in het beleid. Zo nodig 
schrijf ik een recept uit voor medi-
catie. Daarnaast denk ik mee in de 
uitvoering van de zorg. Denk aan het 
voorkomen van vallen, overleggen 
met de ergotherapeut of het inzetten 
van vrijheidsbeperkende maatre-
gelen.” Daarnaast probeert ze haar 
kennis over te dragen. “Ik geef uitleg 
aan de verzorgenden maar verzorg 
ook klinische lessen over bijvoorbeeld 
gedragsproblemen.” Ook moet ze 
regelmatig tekenen voor aanvragen. 
“Ik zat wel eens een papier in te vullen 

Er wordt hier 
geen euthanasie 
uitgevoerd. Ik 
vind het mooi 
dat het leven hier 
waardevol is tot 
het einde. 

MEDEWERKER AAN HET WOORD  Marleen van Dijk
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om een katheter aan te vragen, terwijl 
ik me dan afvraag waarom dit moet. 
Ik ga er echt de planten niet mee 
water geven.” Van Dijk geeft aan dat 
de lijntjes veel korter zijn geworden, 
sinds ze in dienst is. “Nu lees ik de 
rapportages van de verzorgende mee, 
snap nu dat ze mijn teksten soms niet 
hebben begrepen en vindt het ook 
leuk om te zien hoe zo’n organisatie 
hier nu functioneert.” 

Toenemende zorgzwaarte 
Van Dijk heeft Huize Winterdijk zien 
veranderen, maar vooral profes-
sioneler zien worden. “Illustratief 
daarvoor is dat er altijd wel ergens 
een verbouwing wordt uitgevoerd. 
Daarnaast is de afdeling Het Baken 
opgestart en is het verzorgend per-
soneel goed in staat om zorgzwaarte 
die toeneemt, op een goede manier 
uit te voeren.” De dokter ziet dat 

de zorgbehoefte verder toeneemt. 
“Ouderen worden steeds ouder en 
hebben vaak meerdere ziektes en 
gebruiken een rits aan medicatie. 
Het mooie is dat bewoners eigenlijk 
zelden meer naar een verpleeghuis 
hoeven worden overgeplaatst en 
dat de palliatieve zorg ook hier op 
een goed niveau wordt uitgevoerd.” 
Van Dijk roemt de kwaliteit van zorg 
en noemt deze uitstekend. “De ver-
zorgenden zijn toegewijd. Maar ook 
oplettend en actief. Ik kan het ver-
gelijken met andere huizen en hoe 
het hier gaat is bijzonder. Als ik wel 
eens meeloop met een bewoner en 
een verzorgende naar de eigen ka-
mer dan raapt de verzorgende even 
een haardspeldje op van de grond en 
legt het kussen al klaar in de stoel. 
Dit laat mij zien dat de verzorgenden 
de bewoner erg goed kennen en hun 
zorg daarop laten aansluiten.”

Ethische vraagstukken 
De huisarts ziet ook een duidelijk 
verschil in het omgaan met ethische 
dilemma’s. “Er wordt hier geen eu-
thanasie uitgevoerd. Ik vind het mooi 
dat het leven hier waardevol is tot het 
einde. Het is mijn taak om de bewoner 
en de familie goed te begeleiden en 
zo nodig ook medicatie te starten. Ik 
merk wel dat het starten met morfine 
hier een issue is. Veel mensen denken 
dat je daardoor suf wordt en niet meer 
aanspreekbaar bent. Dat is echter 
niet waar. Morfine is pijnverlichting 
en geen vorm van euthanasie.” Toch 
zijn voor Van Dijk de wensen van de 
bewoner en familie leidend. “Ik schik 
me makkelijk, maar probeer wel te 
adviseren om het beste te zoeken.” 
Voor de huisarts staat vast dat er 
binnen Huize Winterdijk sprake is van 
een behoudende ethiek, maar van een 
vooruitstrevende zorg.  



BEDANKT!  Medewerkers   

14  Bedankt!
Elly van Haaften - Hannewijk
Bertha Buijs
Heleen Harskamp - van den Hil
Netty Blijleven - Bremmer
Marieke Verhoek - van der Velden
Gerda Noomen - Bakker
Rianne Herrebout - van Liere
Lenie Borsboom - Trouwborst
Hanna de Gier - Westmaas
Wilma Kortleven - Bossenbroek
Annegriet de Jong - van Kesteren
Annelies de Wit - Bremmer
Hanneke van der Spek - van Dijk
Thera Israel - Pols
Elma van der Zwan - van Wensveen
Geertje Rijkaart - den Haan

Grietje Meerkerk - Slager
Judith Wolsheimer - Molenaar
Wilma de Graaf - Punt
Willemijn van der Zwan - de Jong
Arinda van Duijn - den Butter
Deborah Lagerwaard - Vuijk
Thea Oppelaar - Verweij
Alberdina van Zomeren - van der Meulen
Aline Verduijn - van Herk
Nelleke Anker - Marelis
Janine Blom - Schouls
Gurie Bolscher - Hofland
Corine van den Broek - Baijense
Jeannet Burggraaf - Vink
Klaasjan Breukelman
Wlma Eskes - Blankers
Lennard Lamers
Rianne Kolk
Henri van Lagen
Herman van Beijnum
Peter den Harder
Gerdien van de Werken - Oskam
Marja de Heer
Erik Flore
Hanneke Hogendoorn
Miranda van Puffelen - Qualm
Hetty Lindhout - Honkoop
Karin Verspuy
Esther Olieman



Medewerkers   BEDANKT!
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Lianne Verduijn
Christine van Vliet - Koster
Daniëlle den Braber - Oudshoorn
Mareije Verleun
Nelly Floor - Pols
Greet Anker - Huisman
Heidi Rademaker
Bertine Otterspeer - van der Velden
Jolein Schollaart
Cora Chin-A-Kwie - van Duijn
Marianne Dijkshoorn - Pronk
Bertina Visser - van Hal
Hanneke Verstraten - Bronkhorst
Emma Slappendel - Bremmer
Lyda Hovestad - de Leeuw
Dineke Blonk - Blokland
Wilma Boele - van Eck
Ariette Chin-A-Kwie
Corina de Jong - van der Wiel
Alinda de Redelijkheid
Arianne van Rij
Marith Chin-A-Kwie
Annamarij Casteleijn
Paulien Both - Bremmer
Erika Breukelman - van Harten
Anita van ‘t Hof - van der Linden
Anne Visser - Lagendijk
Ina Jonkers - van Leeuwen
Willie Suijker - van Meijeren
Sarina Stolker - van Staveren
Anne-Jet van Dam
Elza van der Hoek
Elize van Woudenberg - Lokerse
Wilma Qualm - van Driel
Geertrude van den Broek - Doornenbal
Jannie Drost
Rianne van Klaveren
Els Huisman - Kaashoek
Lianne Dammers - van Middelkoop
Lize van Holst - van Dijk
Corrieke Jacobsen - Verhoek
Corine van Dijk - van Opijnen
Anja Blom - Keurhorst
Lyda Hovestad - de Leeuw
Anne van Zijverden
Colinda Laban - Démoed
Heleen van Aalst
Annelies Kloppenburg - van Wette
Corriette Griffioen
Ellen Rozendaal - van Duijn
Anne van der Spek

Gerline Verduyn
Toos Methorst - Hogendoorn
Jacolien Cazant
Arda Honkoop - de Jong
Adrianne Visser
Debora Oudenaarden
Eline Oudenaarden
Yvonne Koster - Smit
Annika Langhout
Mathilde van Zijverden
Marith van Holst
William de Groot
Corine Jansen
Annemarie Floor
Maaike de Wit - Bakker
Mirthe Graveland
Germa Kok - Cromwijk
Lydia Mourits
Elza Trouwborst
Nicoline van der Heiden - Droppert
Gerda Kalkman - Brand
Gerda van Hell - Verduijn
Martine de Jong - Timmerarends
Renate Suijker
Armand Abdul
Marit Koolmees
Marina Qualm - Brouwer
Johan Slingerland
Anita van Haaften - Markus
Henk Bremmer
Anneke van der Maas - Last
Loes Boender
Anne-Marie Kerst
Anna van Gelderen
Corina ‘t Lam
Nadine Barneveld
Maartje Kwakkel - Boone
Janneke Knoop
Senna van Goch
Anne-Myrthe Buijs
Annemarie van Staveren
Alie de Jong - Visscher
Lindy Boon
Joke Valk - van der Plas
Leontien van Leeuwen - de Rijke
Beppie Bremmer - van ‘t Slot
Marleen van Dijk
Teuni Blok - Oudenes
Lisanne Krijgsman

Elianne Hofman
Naomi Paans - Massar
Judith Kok
Janneke van Dam
Herriet Verduijn
Esther Cammeraat
Caroline de Groot - van Zijverden
Jannieke de Korte - van Wendel
Geerke Knapen
Neline Demoed
Maarten van Zijverden
Caroline Lagerwerf
Els Barreveld - van Sligtenhorst
Erica Bakker - Maas
Greet de Blois - Trouwborst
Karinke Grandia
Matthijs Dammers
Lida de Jong - Verhoek
Gerdine Roos - Schut
Renate Suijker
Nella Zeeuw - Vonk Noordegraaf
Corina Verweij - Roos
Anne Kriekaard
Jorik de Pater
Albertine van der Leede - Demoed
Willemijn de Wit
Edine Koole - Jacobse
Sandra Anker

Alle medewerkers, 
bedankt voor jullie 
inzet dit jaar!



Er waren twee bijzondere 

verjaardagen. Mevrouw Kaat 

mocht de leeftijd van 102 

jaar bereiken en mevrouw 

Rozendaal werd 101.  

PRIKBORD 
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De bewoners gingen op 

bezoek bij de kringloop-

winkel van Woord & Daad

De nieuwe Raad van Toezicht 

is benoemd. Dit zijn de heren 

G.J. Kwetters; J. van ‘t Goor; 

A.R. van Doorn (v.l.n.r.)



PRIKBORD

17
Het afgelopen half jaar zijn er 
28 nieuwe medewerkers benoemd. 
Welkom in Winterdijk!

Johan Slingerland Pastoraal werker

Corina ’t Lam Helpende

Maaike de Wit – Bakker Helpende Plus 

Germa Kok - Cromwijk Verzorgende IG

Beppie Bremmer - van ’t Slot Helpende

Janneke Knoop - Verhage Verzorgende

Annemarie van Staveren Leerling verzorgende IG 2e jaars

Anne Kriekaard Verzorgende IG

Elianne Hofman Helpende

Senna van Goch Leerling verzorgende IG 1e jaars

Martine de Jong - Timmerarends Verzorgende IG 

Teunie Blok – Oudenes Leerling verzorgende IG 1e jaars 

Jannieke de Korte - van Wendel Verpleegkundige / Indiceerder

Mathilde van Zijverden Welzijnsassistent

Herriët Verduijn Leerling SAW 1e jaars 

Esther Cammeraat Leerling SAW 3e jaars

Jorik de Pater Medewerker Algemene Dienst

Matthijs Dammers ICT-architect

Maartje Kwakkel – Boone Verpleegkundig werkbegeleider

Geerke Knapen Zorgassistent FB

Nicoline van der Heiden - Droppert Medewerker Huishoudelijke Dienst 

Naomi Paans - Massar Medewerker Huishoudelijke Dienst 

Neline Démoed Zorgassistent FB 

Els Barreveld - van Sligtenhorst Medewerker Huishoudelijke Dienst 

Lida de Jong - Verhoek Medewerker Huishoudelijke Dienst 

Lisanne Krijgsman Leerling verzorgende IG 3e jaars

Greet de Blois - Trouwborst Welzijnsassistent

Anne-Mirthe Buijs Leerling verzorgende IG 1e jaars

Najaarsverkoping 

Ondanks de regen kunnen we terugzien 

op een geslaagde verkoping. De 

opbrengst van deze dag was € 24.000. 

Alle kopers, verkopers en vrijwilligers 

hartelijk dank!

Geertrude van den 

Broek – Doornenbal 

was op 16 oktober 12,5 

jaar in dienst. Van 

harte gefeliciteerd!



- advertentie -

      HOOFDSTRAAT 11-13  •  BERGAMBACHT  •  0182-351 518  •  INFO@SOETWONEN.NL  •  SOETWONEN.NL

Ga naar

soetwonen.nl

voor inspiratie 

en meer!

écht compleet in 
  comfortabel 
   wonen.

RELAXFAUTEUILS VANAF € 595,-



- advertentie -

Financieel/Administratief medewerker

Wat ga je doen?

Wat vragen wij van je?

Je voert de cliëntenadministratie. Daartoe verzamel-, controleer- en verwerk je financieel-administratieve  
cliëntgegevens. Je analyseert gegevens en maakt op basis daarvan periodiek overzichten, (ten behoeve van de 
eigen organisatie en externe instanties.) Je ondersteunt de controller bij een aantal werkzaamheden en hebt een 
aandeel in het gebruik en toepassing van de geautomatiseerde applicaties/systemen in de organisatie.

      
 

- Een opleiding op tenminste MBO-4 niveau, aangevuld met specifieke kennis van de cliëntenadministratie; 
- Daarnaast kennis van relevante wet- en regelgeving en van administratieve richtlijnen en procedures;
- Kennis van geautomatiseerd applicatiebeheer, bij voorkeur van NEDAP.

Meer info of direct solliciteren?
Neem voor meer informatie contact op met Rianne Kolk, manager wonen op 0182-680000  
Solliciteren kan makkelijk en snel via onze website: www.huizewinterdijk.nl/vacatures 
Per post mag ook, stuur je sollicitatie voor D.V. 16 december 2019 t.a.v. afdeling HR, Winterdijk 8, 2801 SJ Gouda

Huize Winterdijk is een  
woonzorgcentrum dat 
huisvesting en zorg 
combineert en gaat uit 
van de Gereformeerde 
Gemeenten in Neder-
land. Er werken ruim  
140 enthousiaste  
medewerkers.

Betrokken in  
zorg & welzijn

Neem voor een actueel 
overzicht van al onze 
vacatures een kijkje op 
onze website: 

www.huizewinterdijk.nl

VOOR 24-28 UUR PER WEEK

Word jij onze nieuwe collega?

Wie zoeken wij?

Voor welke functies?

Huize Winterdijk is voor diverse functies op zoek naar nieuwe medewerkers. Leeftijd vinden wij niet zo 
belangrijk, inzet en betrokkenheid des te meer. Alle diensten en uren zijn bespreekbaar. Daarnaast ben je 
lid van één van de reformatorische kerkgenootschappen. Wij bieden een goed marktconform salaris en 
een aantrekkelijk meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. 

      
 

- Verzorgende (IG)
- Verpleegkundige
- Verpleegkundig EVV’er
- Verzorgende IG / Verpleegkundige (nachtdienst)
- Welzijnsassistent
- GZ-Psycholoog

Meer info of direct solliciteren?

Neem voor meer informatie contact op met Lianne Dammers, Manager Zorg op 0182-680022  
Solliciteren kan makkelijk en snel via onze website: www.huizewinterdijk.nl/vacatures 
Per post mag ook, stuur je motivatie en CV t.a.v. afdeling HR, Winterdijk 8, 2801SJ Gouda.

Huize Winterdijk is een  
woonzorgcentrum dat 
huisvesting en zorg 
combineert en gaat uit 
van de Gereformeerde 
Gemeenten in Neder-
land. Er werken ruim  
140 enthousiaste  
medewerkers.

Betrokken in  
zorg & welzijn

Neem voor een actueel 
overzicht van al onze 
vacatures een kijkje op 
onze website: 

www.huizewinterdijk.nl

Neem vrijblijvend contact op 
met de receptie of e-mail 
advertenties@huizewinterdijk.nl

Ook adverteren in 
De Winterdijker?



betrokkenen
Behulpzaam 



Steeds meer bewoners hebben een smartphone, computer of tablet. Maar het 
is nog wel eens wat lastig voor sommigen om daarmee om te gaan. Vrijwilliger 

Jan Passchier helpt hen daar graag bij. Hij leert ze hoe ze programma’s als 
Word of Excel kunnen gebruiken, maar ook hoe ze hun digitale foto’s kunnen 

ordenen. “Er is een band met dit huis ontstaan en dat vertaalt zich weer in mijn 
bereidwilligheid om iets voor het tehuis en haar bewoners te doen.”

De wieg van vrijwilliger Passchier 
stond dichtbij het strand. Hij werd 
geboren in het Zuid-Hollandse 
Noordwijk. “Na de lagere school 
bezocht ik de Uloschool in Sas-
senheim en kwam terecht bij een 
visserij-rederij in Katwijk aan Zee. 
Na mijn diensttijd ben ik in 1971 
getrouwd met Geertje van Ma-
ren.” Het huwelijk werd gezegend 
met een zoon. Het echtpaar heeft 
nu ook acht kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen. Jan Pas-
schier woonde in het Zuid-Hol-
landse Valkenburg, Arnemuiden, 
Nieuw-Lekkerland en sinds 2010 
in Alblasserdam. Tijdens zijn werk 
zag hij de computer zijn intrede 
doen. “Ik leerde door het uit te 
proberen en daar heb ik nu nog 
steeds gemak van.”

Band gegroeid  
Jan Passchier kent Huize Winter-
dijk al lange tijd en deed ook al 
eerder vrijwilligerswerk. “Vanaf 
1980 kwam mijn vrouw wekelijks 
op bezoek bij een alleenstaande 
vrouw. Tot haar overlijden heeft 
mijn vrouw haar geholpen. Mijn 
ouders gingen er in 2002 wonen. 
Toen heb ik – ook samen met mijn 
vrouw – vrijwilligerswerk gedaan. 
Eerst hielp ik mee met het rond-
brengen van warme maaltijden bij 
de bewoners aan huis en later bij 
het serveren van maaltijden in de 
grote zaal. Door al deze bezoeken 

is er ongemerkt een band met dit 
huis gegroeid en dit vertaalt zich 
weer in mij bereidwilligheid om 
iets voor de bewoners te doen.”

Groter lettertype 
Deze vrijwilliger helpt bewoners 
bij het algemene gebruik van de 
computer, laptop of telefoon. 
“Ook probeer ik storingen van 
deze apparaten op te lossen. Als 
het mij niet lukt, dan vraag ik 
het aan een extern deskundige. 
Meestal is het probleem dan op-
gelost.” Vaak hebben bewoners 
vragen bij het werken met de 
programma’s Word en Excel, en 
met het ordenen van foto’s. “Ik 
wil binnenkort ook bekijken of er 
behoefte is om oude boekjes om 

te zetten in een groter lettertype. 
Ik denk dat er bij ouderen wel be-
hoefte aan is.” Het motiveert deze 
vrijwilliger dan ook als het voor de 
bewoner het gewenste resultaat 
oplevert. “Daar geniet ik van. Ook 
heb ik altijd het gevoel gehad dat 
mijn vrijwilligerswerk hier wordt 
gewaardeerd door de bewoners, 
maar ook door het personeel.”  

   Jan Passchier  VERHAAL VAN DE VRIJWILLIGER
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Ik leerde het 
door het uit te 
proberen.



Zo’n vrijwilligersavond vond plaats op woensdag 
2 oktober. Dit keer waren, naast de vrijwilligers 
van Huize Winterdijk, ook vrijwilligers van de 
kerkelijke hulpverlening van de gemeente aan de 
Gerbrandyweg van de partij. De opening op deze 
avond werd verzorgd door diaken Suiker. Vervol-
gens gingen alle vrijwilligers met elkaar in ge-
sprek middels het vrijwilligersspel. Dit spel be-
staat uit kaartjes met stellingen en vragen over 
hun werk. Hierdoor kwamen er leuke en waarde-
volle gesprekken op gang. Daarnaast hebben de 
organisaties een duidelijker beeld gekregen van 
hoe het werk door de vrijwilligers gedaan wordt. 
Ook zijn er verbeterpunten aangegeven.   

  Vrijwilligers 
met elkaar in gesprek

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ze leveren onbetaald een grote 

bijdrage aan het welzijn van ouderen. Twee keer per jaar organiseert 

Huize Winterdijk daarom een avond speciaal voor de vrijwilligers. 

Om hen te bedanken, een hart onder de riem te steken, te inspireren 

en aan te geven dat ze goud waard zijn in de zorg. 

ACTIVITEIT
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Wat zegt de Bijbel over 
vrijwilligerswerk?

Zorgen voor elkaar is een Bijbelse op-
dracht. De Bijbel roept ons op om ande-
ren te helpen. Dit staat bijvoorbeeld in 
deze drie Bijbelteksten. 
- Een iegelijk zie niet op het zijne, maar 

een iegelijk zie ook op hetgeen der an-
deren is. (Filippenzen 2:4)

- Draagt elkanders lasten, en vervult alzo 
de wet van Christus. (Galaten 6:2)

- Hebt elkander hartelijk lief met broe-
derlijke liefde; met eer de een den an-
der voorgaande. (Romeinen 12:10)



Waarom is vrijwilligers-
werk zinvol werk? 

Vijf voordelen van vrijwilligerswerk 
volgens Achmea. 

1. Een vrijwilliger voelt zich beter. Uit studies 
blijkt dat iemand zich beter voelt als je iets 
kunt doen voor een ander. Zo beschreef 
een studie van een universiteit in Londen, 
dat mensen gelukkiger werden naarmate 
ze meer vrijwilligerswerk deden. Hun con-
clusie was: hoe meer we geven, hoe beter 
we ons voelen.

2. Het contact met anderen is onbetaalbaar. 
Wie vrijwilligerswerk doet, is niet alleen. 
Vrijwilligerswerk helpt niet alleen van je 
omgeving een betere plaats te maken, 
maar brengt je ook in contact met je om-
geving. Dus de vrijwilliger wordt ook gehol-
pen, net als de persoon die hulp krijgt. 

3. Vrijwilligerswerk geeft structuur. Zeker 
voor de vrijwilligers die zijn gestopt met 
hun betaalde baan, kan het een worsteling 
zijn in de ochtend uit bed te komen. Het 
ritme en het doel dat het werk bood, is er 
niet meer. Het doen van vrijwilligerswerk 
kan die functie overnemen.

4. Vrijwilligerswerk is gezond. Het helpt 
namelijk stress te verlagen. Volgens on-
derzoekers is de verklaring hiervoor dat 
betekenisvol contact met anderen het 
stressniveau verlaagt. Ook voor de licha-
melijke gezondheid is het goed. De condi-
tie blijft beter, waardoor er minder gezond-
heidsklachten zijn.

5. Vrijwilligerswerk levert tijd op. Uit onder-
zoek blijkt dat mensen die vrijwilligerswerk 
doen het gevoel hebben dat ze meer uren 
in de week hebben. Daarnaast hebben ze 
het gevoel dat ze meer bereiken in hun tijd. 

ACTIVITEIT
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Tijdens deze avond vertelde Sabya 
van Elswijk, coach van Waardigheid 
en Trots op Locatie, over de ver-
anderingen die op Het Baken gaan 
plaatsvinden of hebben plaatsge-
vonden om de kwaliteit van zorg te 
verbeteren. De EVV’ers en de EVA’s 
vertelden over hun taken op Het Ba-
ken. Rieneke de Jong-Pas en Maaike 
de Wit-Bakker deelden hun prachtige 
ervaringen in de mooie contacten 
met bewoners, als vrijwilliger op Het 

Baken. Er is geconcludeerd dat het de 
belangrijkste opdracht is het samen 
te doen met de bewoners en voor de 
bewoners. Dit lijkt vanzelfsprekend, 
maar vraagt om meer afstemming en 
communicatie met elkaar. 

Wat gaat er veranderen?
Tijdens deze informatiebijeenkomst 
zijn twee zaken gedeeld die heel 
zichtbaar zullen zijn. Zoals bekend, 
biedt afdeling Het Baken aan de 

ACHTERGROND   

24

Soepeler samenwerken 
voor betere zorg

Sinds het begin van dit jaar is Huize Winterdijk gestart met het 

verbetertraject Waardigheid en Trots op Locatie, afgekort WOL. En 

dit project zet veel in beweging. Zowel op afdeling Het Baken als 

in de bestuurskamer wordt druk gewerkt aan het verbeteren van 

zorg en het makkelijker en leuker maken van het werk. Enige tijd 

geleden was er een drukbezochte informatiebijeenkomst voor de 

familie van de bewoners en de vrijwilligers. 

Dit vraagt 
om meer 
afstemming en 
communicatie 
met elkaar.



bewoners verpleeghuiszorg. Deze 
zorg wordt steeds omvangrijker, 
zwaarder en complexer. Extra des-
kundigheid van andere disciplines 
op deze afdeling is daarom wense-
lijk. Dit vraagt ook om een goede 
samenwerking. De samenwerking 
met huisartsen liep niet altijd even 
soepel, wat extra tijd van de zorg-
medewerkers vroeg. Daarom is aan 
dokter Van Dijk gevraagd of zij als 
arts een centrale rol wil vervullen 
op Het Baken. Deze huisarts is op-
geleid als kaderarts ouderen. Zij 
houdt alle bewoners van Het Baken 
in de gaten, registreert hoe het met 
hen gaat en neemt op deze manier, 
met een specialist oudergenees-
kunde, de medische regie voor de 

hele afdeling op zich. Met ingang 
van september is deze arts er iedere 
dinsdagochtend. Doordat zij iedere 
week een ochtend op de afdeling 
aanwezig is, is zij voor het team 
gemakkelijk te bereiken. De twee-
de verandering is de benoeming 
van een pastoraal werker, meneer 

Slingerland. Hij heeft de plaats in-
genomen van de heer Van de Beek, 
die begin dit jaar afscheid nam. 
Deze pastoraal werker zal veel op 
Het Baken aanwezig zijn en ook deel 
gaan uitmaken van de halfjaarlijkse 
multidisciplinaire overleggen over 
bewoners.  

   ACHTERGROND
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Het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport startte 
ongeveer zo’n jaar geleden het pro-
gramma Waardigheid en Trots op 
Locatie. Dit is een ondersteunings-
programma voor verpleeghuisloca-
ties uit het programma Thuis in het 
Verpleeghuis. Deelnemende loca-
ties krijgen binnen drie maanden 
inzicht in de mate waarin zij vol-
doen aan de acht thema’s van het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgen zij ondersteuning op maat. 
Intussen blijkt dat dit programma een goede start heeft gemaakt. Zo’n 
tweehonderd locaties voor verpleeghuiszorg hebben zich aangemeld 
voor deelname aan het programma. Dit schrijft minister De Jonge aan 
de Tweede Kamer. Hij schrijft dat deelnemende instellingen positief 
zijn over de geboden ondersteuning. 



Heerenaar De
Uitzien 



Wijlen mevrouw Monster   LEVENSVERHAAL
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Mevrouw Monster komt net met haar schoondochter uit 
het ziekenhuis waar ze een bezoek aan de polikliniek heeft 
gebracht. Ze oogt kwiek, hoewel ze wel gebruik maakt van 
haar rollator. Gestructureerd vertelt ze haar levensverhaal 

dat voerde langs verschillende plaatsen. “Afgelopen zondag 
kwam in de leespreek zo naar voren:  Ik voor u daar gij anders de 

eeuwige dood had moeten sterven. Dat heeft de Heere toen zo 
herhaald in mijn ziel. Dan ligt het vlak.”

Inmiddels woont de 84-jarige zo’n 
half jaar op afdeling Het Baken. Daar-
voor verbleef ze na een ziekenhuisop-
name enkele maanden op de afdeling 
van een verpleeghuis. “Ik kon niet 
meer thuis blijven wonen. Mijn adem-
nood was te groot. Er is gebeld naar 
Huize Winterdijk en binnen twee we-
ken kon ik al verhuizen. Ik zie het nog 
steeds als een wonder van de Heere 
dat ik hier zo snel terecht mocht ko-
men.” Ze voelde zich vanaf de eerste 
dag thuis in haar nieuwe woonomge-
ving. “Ik zit vaker in de huiskamer dan 

hier in mijn eigen kamer. Het is daar 
altijd gezellig en goed. Ik voel me 
hier vooral ook thuis omdat we hier 
uit de Bijbel lezen en samen psalmen 
zingen. Ik herken hier het geestelijke 
klimaat. Ook vind ik het fijn als de 
pastoraal werker langs komt en kom 
ik ook graag op de pastorale midda-
gen. Voor mij geldt altijd: hoe een-
voudiger, hoe beter. En dat is precies 
op deze middagen van toepassing.” 
Deze bewoner is ook blij met de zorg. 
“Deze is echt uitstekend. Het zijn al-
lemaal hele lieve zusters.”  



Militair
Mevrouw Monster woonde in 
verschillende regio’s in Neder-
land. Zo werd ze geboren in 
Capelle aan den IJssel, maar 
verhuisde op zes jarige leeftijd 
naar Nijmegen, waar haar vader 
ging werken bij Rijkswaterstaat. 
In deze plaats bezocht ze een 
algemeen christelijke school. 
“Gelukkig was er een kleine Ge-
reformeerde Gemeente. Vooral 
de preken van wijlen dominee 
Hoogerland, die daar regelmatig 
kwam, ben ik niet vergeten.” In 
die tijd moesten alle mannen 
nog hun diensttijd vervullen. Eén 
van de kazernes was gelegen in 
Nijmegen. “Mijn ouders waren 
sociale mensen met een groot 
hart. Op zondag bleven er vaak 
militairen bij ons eten, die dan 
ook mee gingen naar de kerk. 
En zo ontmoette ik mijn man. Hij 
ging aan de slag als onderwijzer 
in Oud-Beijerland.” Na drie jaar 
traden ze in het huwelijk. Na 
Oud-Beijerland verhuisden ze 
naar Muiden, en vervolgens van 
Rotterdam naar Stolwijk. In die 

laatste plaats woonden ze zo’n 
vijftig jaar. “Stolwijk paste uit-
eindelijk het beste bij ons. Het is 
daar dorps, gezellig en er is ge-
noeg ruimte.”

Spanning
In de jaren dat deze mevrouw 
in Stolwijk woonde, veranderde 
er veel in haar leven. “In die 
tijd gingen wij als gezin naar de 
Hervormde kerk. Maar toen de 
Heere in mijn leven kwam, werd 
ik getrokken naar de Gerefor-
meerde Gemeenten.” Er was 
ook spanning. Haar man – die 
nu drie jaar geleden overleed - 
ging niet mee en bleef samen 
met de kinderen de Hervormde 
kerk bezoeken. “Dit was niet 
makkelijk. Maar ik voelde dat 
ik dit moest blijven doen, ook 
al moest ik er strijd voor leve-
ren. Tijdens de eerste dienst 
had ik het zo goed, dat ik wist 
dat ik daar moest blijven.” Ze 
heeft veel geestelijke lessen 
mogen leren van de predikan-
ten Hoogerland en De Waard 
die in Stolwijk dienden. Nu kan 

Ik vind het een 
wonder dat ik zo 
oud heb mogen 
worden.

De zorg is echt 
uitstekend. Het 
zijn allemaal hele 
lieve zusters.
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ze ook vanuit haar kamer weer 
meeluisteren met haar gemeen-
te. “Hoewel ik ook een paar 
maanden met de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland aan 
het Stationsplein in Gouda heb 
meegeluisterd. Ik geloof niet in 
kerkmuren, en ik heb daar ook 
prima naar kunnen luisteren.”

Levenseinde
Hoe kijkt mevrouw Monster terug 
op haar leven? “Ik vind het een 
wonder dat ik zo oud heb mogen 
worden. Hoewel de ademnood 
toeneemt, is het goed wat de 
Heere doet.” Wat houdt haar 
bezig? Ze hoopt dat een zoon 
die niet meer naar de kerk gaat, 
dit weer wel gaat doen. “Ik bid 

dan maar of de Heere hem wil 
bekeren, omdat dan alles anders 
wordt.” De bewoonster van af-
deling Het Baken noemt de dood 
de laatste vijand. “Er is strijd, het 
einde is moeilijk. Mijn hoop is op 
Hem. Afgelopen zondag kwam in 
de leespreek zo naar voren:  ‘Ik 
voor u daar gij anders de eeuwige 
dood had moeten sterven.’ Dat 
heeft de Heere toen zo herhaald 
in mijn ziel. Dan ligt het vlak.”

Enkele dagen na het optekenen 
van dit verhaal is mevrouw Monster 
overleden. Na overleg met haar 
familie is ervoor gekozen om dit 
verhaal toch te plaatsen. 

Er is strijd, het 
einde is moeilijk. 
Mijn hoop is 
op Hem.
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Wij zoeken tweedehands 
(theologische) boeken 
in zowel oude- als 
nieuwe druk. 

Heeft u boeken, bel ons gerust! 

Telefoonnummer: 

0624400974

De opbrengst is voor de 

verzorging in Huize Winterdijk.

Tweedehands 
boeken

Huize Winterdijk zoekt

Vrijwilligers
Wij hebben dringend vrijwilligers nodig voor:
• warme maaltijd delen 
• soep delen op zondag
• koffie delen
• helpen bij activiteiten op woongroepen
• vrijwilligerswerk zonder structurele verplichting

Voor verdere inhoudelijke informatie verwijzen wij u 
graag naar de site www.huizewinterdijk.nl

Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen 
met de coördinator vrijwilligerswerk Ellen Rozendaal 
e.rozendaal@huizewinterdijk.nl telefoon 0182-680000. 
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