
Ja
ar

g
an

g
 3

3
  •

  n
u

m
m

er
 2

  •
  D

E
C

E
M

B
E

R
 2

0
2

0

DE
 W

IN
TE

RD
IJ

K
ER

Ik weet dat als wij niet komen, 
we echt gemist worden

VERHAAL VAN DE VRIJWILLGERS
Het werk van
ouderling 
Groeneweg
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Van de redactie In dit nummer
Uitzien
December is een bijzondere maand. We vieren het 
aanstaande Kerstfeest. We hopen het wonder van 
Christus‘ geboorte te herdenken. Wat zou het  een won-
der zijn als we voor het eerst (of opnieuw) mochten zin-
gen: Mijn geest mag blij den HEER, mijn Zaligmaker noe-
men. In deze bijzondere tijd van coronacrisis is de kerst 
tijd ook een periode waarin de eenzaamheid  sterker wordt 
gevoeld. Het zou fijn  zijn als  er in de decembermaand aan 
de bewoners wordt gedacht door ze een kaartje te stu-
ren. December is ook de maand van afscheid nemen van 
het jaar 2020. Het was een bijzonder jaar, waarin binnen 
Huize Winterdijk veel gebeurd is. De crisis had een grote 
impact, er is een tijdelijk bestuurder aangesteld en er 
was altijd de oproep om meer medewerkers. Toch hebben 
we geprobeerd een zo hoog mogelijk niveau van zorg te 
leveren.  Dankzij  de Heere Die de gezondheid gaf en  dank-
zij de inzet van ons personeel, vrijwilligers, bewoners en 
familie lukt e dat. Dit kunt  u ook lezen in deze uitgave van 
De Winterdijker. U leest wat de gevolgen zijn van de nieu-
we Wet zorg en dwang, hoe ouderling Groeneweg 30 jaar 
lang het Woord mocht delen en hoe de weg voor familie 
Bremmer leidde naar een appartement binnen ons huis. 
Namens de redactie van Huize Winterdijk wens ik u 
van harte gezegende Kerstdagen en Gods zegen 
voor het komende jaar! 
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De scepter van Juda

De scepter zal van 
Juda niet wijken, 
noch de wetgever 
van tussen zijn 
voeten, totdat 
Silo komt, en 
Denzelven 
zullen de volken 
gehoorzaam zijn. 

GENESIS 49:10A

De Heere zal gaan tonen in het le-
ven van Juda, dat Hij nooit handelt 
met ons naar onze zonden en dat 
de zonden de volvoering van Gods 
eeuwige raad niet in de weg staan. 
Als dat waar was, zou er niet één tot 
de zaligheid komen. De Heere ver-
heerlijkt Zich door de diepte der val 
heen uit soevereine liefde tot Zijn 
uitverkoren volk. De Heere werkt de 
zonden niet, maar bestuurt ze tot 
een zeker door Hem bepaald einde 
tot Zijn eer en heerlijkheid. Juda is 
er goed achter gekomen dat het en-
kel en alleen vrije soevereine genade 
is en blĳft. En toen Juda er naar 
zijn eigen schatting buiten viel, viel 
hij er juist in, omdat hĳ er van eeu-
wigheid ingesloten was. Wat zal dat 
toch geweest zĳn aan dat sterfbed 

van vader Jakob. Daar komt Juda 
naar voren en gelijk komt het werk 
Gods van eeuwigheid naar voren. 
Jakobs geloofsoog werd in de da-
delijkheid ontsloten en daar zag hij 
de Middelaar naar voren komen eer 
dat Juda naar voren kwam. En in het 
aanschouwen van de Middelaar, werd 
de ziel van Jakob met diepe verwon-
dering vervuld en dat deed hem in 
de dadelijkheid uitroepen: “Juda, gij 
zijt het, u zullen uw broeders loven.” 
Juda, gij zijt het en geen ander. Nee, 
dat is geen misschientje geweest, 
maar vastheid en zekerheid des ge-
loofs. Daar zag Jakob de Verlosser 
komen, besloten in de lendenen van 
Juda en daar ontboezemt zich de 
zegepraal des geloofs: “Gij zijt het.“ 
Toen Juda geboren werd, zei Lea: 
“Ditmaal zal ik den Heere loven.” En 
nu zegt Jakob: “U zullen uw broeders 
loven.” Als nu de meerdere Juda 
Zich openbaart, zullen Zĳn broeders, 
Zijn uitverkoren erfdeel, Hem loven. 
O, die heerlijkheid van de meerdere 
Juda. Daar staat Juda te midden van 
zijn broeders in stille verwondering. 
En dat voor mij! Maar als de meerde-
re Juda verklaard wordt te midden 
Zijner broederen, dan zinkt de ziel 
weg in verwondering en aanbidding. 
Dan blinkt Hij uit als de Schoonste 
aller mensenkinderen. Hier werd nu 
waarlijk de geest van Jakob levendig 
en verlevendigd. Hier werd voor hem 
de volle fontein geopend en werd hij 
dierbaar en zalig ingeleid in het werk 
en de weg der verlossing. Hier mocht 
hĳ door het geloof de volle Middelaar 

TEKST  Wijlen Ds. W. Verhoeks

Rianne Kolk

Rectificatie
In de vorige uitgave was het woord ‘zondeval’ 
uit de meditatie door een technisch probleem in 
de column van de bestuurder terecht gekomen. 
Excuus voor deze storende fout. 
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aanschouwen als Koning, Profeet en 
Priester.

Jakob noemt hier de Heere: Silo. En 
Silo wil zeggen: Heiland, Zaligmaker, 
Gelukgever. Mozes mocht van deze 
Silo getuigen: “Een Profeet uit het 
midden van u, uit uw broederen, 
als mij, zal u de HEERE uw God ver-
wekken; naar Hem zult gij horen.” 
Wat heeft de Heere dit op Zijn tijd 
toch net vervuld. Als een rijsje is Hij 
voortgekomen uit de afgehouwen 
tronk van Isaï. Door het onmogelijke 
heen heeft de Heere Zijn belofte 
aangaande de komst van Immanuel 
vervuld. “Zie, een maagd zal zwan-
ger worden, en zij zal een Zoon ba-
ren en Zĳn Naam IMMANUËL heten.” 
Deze maagd was Maria, uit het ge-
slacht van Juda, een erfdochter van 
koning David. Als een afgehouwen 
tronk van die koningsstam woonde 
zij in Názareth in arme en geringe 
omstandigheden Door iedereen 
vergeten, behalve door de Heere. 
Hij wist dat Maria en Jozef daar wa-
ren. Zij lagen reeds van eeuwigheid 
verklaard in het welbehagen Gods 

tot zaligheid, maar ook door hen zou 
de Heere Zijn raad volvoeren in het 
zenden van Zijn Zoon als de ware 
Silo. Door mensen vergeten, was 
Maria de gezegende onder de vrou-
wen. Zij was begenadigd en de Heere 
was met haar. Zij kon in waarheid 
getuigen: “Wie mij veracht, God wou 
mij niet verachten.” De engel Gabriël 
sprak tot haar toen hĳ gezonden 
werd: “Vrees niet, Maria, want gij 
hebt genade bij God gevonden.” Dat 
is toch een stuk, om genade bij God 
te mogen vinden. Daar zal het toch 
in ons leven maar op aankomen. Dat 
is het allergrootste wat de mens 
te beurt kan vallen. Want al zou de 
mens de gehele wereld gewinnen en 
schade zĳner ziel lĳden, wat nuttig-
heid zal hem die wereld toch geven? 
En Gods volk heeft echt geen wereld 
te gewinnen, want zij hebben wereld 
genoeg van binnen. En zij kunnen 
zichzelf ook maar niet van die we-
reld verlossen. Maar nu is de Silo 
gekomen om de werken des duivels 
te verbreken. En tot Hem mag de 
ziel wel eens uitgaan: Heere, breek 
toch aan stukken wat voor U niet wil 

bukken. Deze Silo is geboren en van 
Hem hebben de engelen gezongen: 
“Ere zij God in de hoogste hemelen, 
en vrede op aarde, in mensen een 
welbehagen.” Hem hebben de her-
ders aangebeden en brachten de 
wijzen uit het Oosten goud (voor de 
Koning) wierook (voor de Priester) 
en mirre (voor de Profeet). Jakob zei: 
“Totdat Silo komt.” Dat is Christus, 
gezalfd tot Profeet, Priester en 
Koning. En nu zal van Sion de wet 
uitgaan en des Heeren Woord uit 
Jeruzalem.  

Kerkgebouw IJsselmuiden

VAN DE INTERIM-BESTUURDER
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Van de interim-bestuurder
TEKST  Jacqueline van Ginneken

Ere zij God in de 
hoogste hemelen, 
en vrede op 
aarde, in mensen 
een welbehagen.

Het is alweer december en het jaar 
2020 zit er bijna op. En elk jaar 
denk ik dan weer: ‘wat is het jaar 
voorbijgevlogen’! Maar dit jaar is 
het toch allemaal net iets anders 
gegaan. We kunnen er helaas niet 
aan voorbijgaan dat 2020 voor ons 
allen vanwege het coronavirus geen 
gemakkelijk jaar is geweest. Het 
virus heeft ons allemaal letterlijk 
een beetje op afstand van elkaar 
gezet. De nieuwe 1 ½ meter samen-
leving maakt het moeilijk om elkaar 
spontaan de hand te schudden of bij 
verdriet de arm om elkaars schou-
der te slaan. We lopen door de gangen met 
een mondkapje op, waardoor we elkaars 
glimlach niet kunnen zien. Het is in deze tijd 
dus erg belangrijk dat we elkaar oprechte 
aandacht geven, dat we elkaar echt zien en 
dat we elkaar ondersteunen waar nodig. 
Binnen Huize Winterdijk zie ik gelukkig veel 
voorbeelden van deze oprechte aandacht, 
waarbij iedereen bereid is elkaar te helpen 
en een handje toe te steken waar nodig. Dat 
maakt het kleine Huize Winterdijk groot. Ik 
wens u allen Gezegende kerstdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar.  

Maar dit jaar 
is het toch 
allemaal net iets 
anders gegaan.
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Winterdijk in cijfers

Hoeveel verbruikt 
Huize Winterdijk per jaar?

448.377 
kWh

ELEKTRICITEIT GAS WATER

120.916 
m3

3015 
m3

- advertentie -

QUIKS.NLQuik’s Quality Potatoes  Akkerseweg 13b, 5321 HG Hedel,              
T +31 (0)73 599 91 08, E info@quiks.nl

De Barth Groep helpt bedrijven om optimaal  
te presteren door het creëren van duurzame en 
technologische oplossingen. Wij realiseren en 
onderhouden totaalinstallaties, ontwikkelen  
en automatiseren machines, leveren plaatwerk-
oplossingen voor verschillende industrieën en  
voeren keuringen uit. Onze kracht ligt in het 
aanpakken van multidisciplinaire projecten.

Kijk op www.barthgroep.nl voor meer informatie.

TECHNOLOGY 
WITH A SMILE

2998-Barth-Advertenties-Barth Groep.indd   2 23-11-18   16:15



Marleen: “Dat is niet helemaal juist. 
2020 is een overgangsjaar. De wet 
is best moeilijk te implementeren in 
alle verschillende woonvoorzienin-
gen en thuiszorgorganisaties, dus de 
wetgever gunt ons een jaar om daar 
werk van te maken. Daar zijn we in 
Winterdijk nu druk mee bezig. Er is 
in de aanloop naar deze wet sowieso 
al veel gedoe geweest. De wet lag al 
jaren klaar, maar er zitten veel haken 
en ogen aan. Dit is de reden dat mijn 
beroepsvereniging (LHV) er ook op 
tegen is.”

Waarom was deze wet nodig?
Jannie: “De nieuwe wet zorgt ervoor 
dat mensen met dementie en/of 
verstandelijke beperking beter be-
schermd worden. Binnen deze doel-
groep zijn er mensen die zichzelf niet 
meer goed kunnen uiten en niet voor 
hun rechten op kunnen komen.”
Marleen: Inderdaad, deze wet is no-
dig om de onvrijwillige zorg goed te 
regelen. Juist in een veranderende 
werkelijkheid waarin ook mensen met 
bijvoorbeeld een diagnose dementie 
thuis of in een mengvorm verblijven, 
wil de wet dit goed regelen. Tevens is 
het de bedoeling dat de wet vastig-

heid biedt bij de beslissing om men-
sen zo weinig mogelijk onvrijwillige 
zorg, zo weinig mogelijk vrijheidsbe-
roving (insluiting, toezicht, vastbin-
den) en zo weinig mogelijk psycho-
farmaca te geven. Deze trend is er al 
jaren, maar de wet wil kaders bieden 
wanneer deze vergaande zorg dan wél 
toegepast mag worden.”

Was er niet al een wet die de in 
de nieuwe wet opgenomen zaken 
regelde? Zo ja, welke wet was dit 
en wat is het verschil?
Marleen: “Er was inderdaad al een 
wet, de BOPZ. Die was aan herziening 
toe, omdat deze uitging van de oude 
situatie waarin mensen die zichzelf 
niet meer goed kunnen uiten per 
definitie op een gesloten afdeling 
zaten in een verpleegtehuis met een 
BOPZ-toekenning. Maar in de nieuwe 
situatie kunnen deze cliënten zich ook 
bevinden in een omgeving waarin de 
BOPZ niet van toepassing is. Feitelijk 
waren deze mensen dus niet goed 
beschermd door een wettelijk kader.”

Wat houdt de Wet zorg en dwang 
kort samengevat in?
Jannie: “De wet houdt in dat zorg on-

der dwang niet mag worden ingezet, 
tenzij er ernstig nadeel is voor de cli-
ent of zijn of haar omgeving. Hiervoor 
moeten verschillende stappen door-
lopen worden. Eerst moet de situatie 
geanalyseerd worden. Vervolgens 
wordt gekeken welke alternatieven er 
ingezet kunnen worden in overleg met 
de cliënt, omgeving en betreffende 
disciplines. De betreffende disciplines 
kunnen een psycholoog, kaderhuisarts 
of specialist ouderengeneeskunde 
zijn. Dit wordt vastgelegd in het dos-
sier van de cliënt. Zijn alternatieven 
niet mogelijk dan kan er een maatre-
gel ingezet worden. Hiervoor moet wel 
gekeken worden of deze in verhou-
ding staat tot het doel. Ook wordt er 
gekeken of het de minst ingrijpende 
maatregel is en of deze effectief is. 
De maatregel mag niet langer ingezet 
worden dan noodzakelijk is.”
Marleen: “Deze wet vraagt eigenlijk 
veel meer improvisatievermogen van 
de zorgverleners. De nadruk ligt op 
de vraag: is er een alternatief voor de 
onvrijwillige zorg? Is meer afleiding 
een oplossing? Kan een andere stoel 
helpen? Kan meer bezoek een goede 
wending geven?”

Wat zijn de merkbare consequen-
ties voor de medewerkers en be-
woners van Huize Winterdijk?
Jannie: “De focus op alternatieven 
voor medicatie is zeker van invloed op 
de keuzes die verpleegkundigen en de 
arts zullen maken. Het vraagt bewust 
te kijken en te onderzoeken wat een 
bewoner nodig heeft. Als een bewo-
ner onrustig is, kun je nu niet zomaar 
de huisarts bellen voor medicatie 
tegen de onrust. Die zal eerst vragen 
wat er al gedaan is om de onrust te 
verminderen. Er wordt meer gekeken 
naar de mogelijkheden van familie 
en naar de geschiedenis van een 
bewoner. Wat heeft de bewoner vroe-
ger gedaan, wat waren zijn of haar 

hobby’s? Er wordt gekeken naar wat 
aansluit bij een bewoner. Soms zit een 
bewoner iedere dag de hele dag in de 
huiskamer wat ervoor zorgt dat de 
bewoner onrustig wordt omdat hij of 
zij continu prikkels krijgt van de om-
geving. Het is dan het proberen waard 
om de bewoner ‘s middags een uurtje 
naar zijn of haar kamer te brengen 
en daar een activiteit aan te bieden 
zoals een fotoboek bekijken of muziek 
luisteren. Bewoner wordt dan minder 
geprikkeld door de omgeving en krijgt 
dan de rust waar hij of zij behoefte 
aan heeft. Hierdoor kan voorkomen 
worden dat er medicatie tegen de 
onrust gegeven wordt.”   
Marleen: “Het vraagt dus creativiteit 
en overleg met elkaar en het dwingt 
de medewerkers om niet direct een 
arts in te roepen die met een recep-
tenblok komt kijken hoe medicatie het 
probleem kan oplossen. Soms kan de 
inzet van familie of een mooie wande-
ling buiten afdoende zijn en medicatie 
overbodig maken.”

De nieuwe Wet zorg en dwang is een feit. In dit jaar wordt deze ingevoerd. Maar 

wat verandert deze wet voor de praktijk? We legden huisarts Marleen van Dijk en 

kwaliteitsverpleegkundige Jannie Drost een achttal vragen voor.  

Per 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang in werking gegaan. Klopt dat? 

Huisarts: 
“De nieuwe Wet zorg en dwang sluit heel erg 

aan bij de visie van Huize Winterdijk, waar 
persoonsgerichte zorg hoog in het vaandel staat.”

Het vraagt dus 
creativiteit en 
overleg met elkaar 
en het dwingt de 
medewerkers om 
niet direct een arts 
in te roepen

Wet zorg en dwang   ACTUALITEITACTUALITEIT   Wet zorg en dwang
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Marleen van Dijk

Jannie Drost



Wat heeft deze wet voor merkba-
re consequenties voor de betrok-
kenen van de bewoners van Huize 
Winterdijk (familie, vrienden, pas-
torale zorgverleners)?
Marleen: “Zowel familie, vrienden als  
pastorale zorgverleners, iedereen om 
de patiënt heen wordt geprikkeld om 
iets creatiever te kijken naar het wel-
bevinden en de rol van psychofarma-
ca en vrijheidsbeperking. De wet sluit 
in deze zin heel erg aan bij de visie 
van Winterdijk, waar persoonsgerich-
te zorg hoog in het vaandel staat.”
Jannie: “Voor de familie is recent ge-
wijzigd dat er nu een vertegenwoordi-
ger moet zijn die, als de bewoner niet 
meer in staat is zelf beslissingen te 
nemen, de beslissing neemt. In het ver-
leden was er alleen de eerste contact-
persoon die aanspreekpunt was. Het is 
belangrijk dat al in een vroeg stadium 
gekeken wordt wie de bewoner als 
vertegenwoordiger wil. Met name bij 
dementie is de bewoner verder in het 
proces niet meer in staat om een ver-
tegenwoordiger aan te wijzen. Voor 
bewoner en familie kan het fijn zijn dat 
het duidelijk is wie de bewoner zelf als 
vertegenwoordiger wilde hebben.”

Zijn er zaken die een identiteits-
gebonden instelling in het bijzon-
der raken?
Jannie: “In positieve zin past deze wet 
bij Huize Winterdijk. Belangrijk in deze 
wet is dat de zorg afgestemd wordt 
op de bewoner. Dit is ook het doel van 
Huize Winterdijk om de bewoners per-
soonsgerichte zorg te bieden.”
Marleen: Ja, in positieve zin denk ik 
dat deze wet ons uitdaagt om ons 
denken te veranderen. In de reforma-
torische cultuur is er veelal wat meer 

ontzag voor bijvoorbeeld de autoriteit 
van een arts, waardoor soms de eigen 
vrije gedachtevorming, de creativiteit 
en de eigen verantwoordelijkheid wat 
ondersneeuwt. Ik bedoel: vraag het 
niet direct aan de dokter! Vraag het 
niet direct aan de leidinggevende, 
maar durf zelf na te denken en een 
alternatieve aanpak te maken.

Is er in deze wet voldoende ze-
kerheid ingebouwd dat onze be-
woners niet gedwongen worden 
onderworpen aan zorg die zij 
principieel niet wensten toen zij 
nog niet in de situatie van ge-
dwongen zorg zaten?
Marleen: “Absoluut. Het gaat om zorg 
en niet om beslissingen rond het le-
venseinde. Het gaat er om dat er geen 
zorg wordt opgedrongen tegen de wil 

van een bewoner. Ik kan me voorstel-
len dat er een controverse kan zijn 
bij het levenseinde over bijvoorbeeld 
voeding. Stel dat iemand niet meer 
wil eten en de verzorging probeert er 
met man en macht eten in te krijgen. 
Wat is dan precies onvrijwillig en wan-
neer is er sprake van dwang? Maar 
dat is nu ook al het geval. In samen-
spraak met familie, de verzorging en 
met de arts wordt nu ook al alles in 
het werk gesteld om te proberen het 
gedrag van betrokkene te duiden en 
de mogelijkheden te verkennen die 
tot een goede oplossing leiden.”
Jannie: “Ook met deze nieuwe wet 
blijft continu overleg met de bewo-
ner of vertegenwoordiger noodza-
kelijk. Uiteindelijk moet de bewoner 
of vertegenwoordiger toestemming 
geven.”  

Wet zorg en dwang   ACTUALITEIT
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De wet sluit in deze zin heel erg aan bij de visie van Huize 
Winterdijk, waar persoonsgerichte zorg hoog in het vaandel staat.

- advertentie -
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Goed-zitten 
specialist

Écht goed zitten maakt een 
wereld van verschil en daarom 
hebben we een ruim aanbod aan 
relaxmeubelen. Comfortabel, 
praktisch en volledig op maat. 
Laat u informeren of kom langs!
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Z I T M E U B E L E N  I N

D E  W I N K E L !



BEELDVERSLAG   Planning
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In dit beeldverslag volgen wij medewerkers die bijdragen aan het leveren 

van de beste zorg. Wie zorgt ervoor dat het personeelslid weet wanneer hij 

of zij moet komen? Juist, de planner. Nelly Floor doet dit deels vanuit thuis, 

maar is ook in Huize Winterdijk te vinden. “Het is altijd weer een uitdaging  

iedereen tevreden te houden en ervoor te zorgen dat de zorg goed zijn 

doorgang kan vinden”. We kijken een dagje mee, achter de schermen.

Beeldverslag

Via verschillende 
communicatiemiddelen 
worden er contacten 
onderhouden met de 
medewerkers over hun 
beschikbaarheid.

2

Nelly heeft 
telefonisch overleg 
met teamleiders, 
medewerkers en 
uitzendbureaus. 
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Af en toe springt Nelly – 
die ook verzorgende IG 
is – bij in de zorg. 
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Planning   BEELDVERSLAG
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Het puzzelen op de 
vakantieplanning is een 
hele klus. Dit gebeurt 
eerst op papier. 

4

In een digitaal 
systeem 
plant Nelly de 
zorgmedewerkers in 
op alle afdelingen.

1



Huize Winterdijk wil een tijdelijke vei-
lige haven voor de oude dag zijn.  Al 
vanaf de eerste dag is er niet alleen 
aandacht geweest voor de noodza-
kelijke lichamelijke zorgverlening, 
maar ook wordt met  bewogenheid 
het heil van de onsterfelijke ziel ge-
zocht. Dit komt openbaar in onder 
andere de weeksluitingen. Al vanaf 
het ontstaan van Huize Winterdijk 
is er de goede gewoonte de week te 
besluiten met een samenzijn waarin 
een preek wordt gelezen, samen het 
aangezicht van de Heere gezocht 

wordt en psalmen worden gezongen. 
Dit werk wordt steevast gedaan door 
ouderlingen van de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland. Jarenlang 
was het gebruikelijk dat de ouder-
lingen, uit de gemeenten die een 
of meerdere bewoners in Huize 
Winterdijk hadden wonen, de week- 
sluiting verzorgden. Dit gebruik 
maakte dat de heer Groeneweg nu 
ruim dertig jaar geleden werd bena-
derd of hij ook eens in de zoveel tijd 
een weeksluiting wilde verzorgen. 

Wonderlijk werk
Geschrokken van deze vraag stamel-
de de ouderling van ’s Gravendeel: 
“dat kan ik niet hoor…” Maar toen 
hem verzekerd werd dat hij niet 
hoefde te preken, maar ‘slechts’ een 
eenvoudig preekje hoefde te lezen tot 
vertroosting en onderwijzing van de 
ouderen, kon hij toch geen nee zeg-
gen. Vanaf die tijd heeft hij twee keer 
per jaar een weeksluiting verzorgd. 
Punctueel als meneer Groeneweg is, 
kan hij precies vertellen hoeveel keer 
hij dit gedaan heeft: 59 keer om pre-
cies te zijn. Hij mocht het doen “met 
alle lust, plezier en opzien.” Het was 
een wonderlijk werk. “Soms was ik zo 
moe, dan dacht ik: het gaat niet van-
daag. Maar dan was ik uitgerust toen 
ik klaar was. Dan was het toch een 
liefdedienst.” Voor ouderling Neele 
overleed, was het de gewoonte om bij 
hem na de weeksluiting nog een bakje 
koffie te doen. Daar waren er meerde-
re van Gods kinderen bijeen, werden 
er geestelijke gesprekken gevoerd en 
was er soms zo’n eensgezindheid dat 
het tot over twaalf uur duurde voor de 
thuisreis aanvaard werd. Na het over-
lijden van deze ouderling is dat min-
der geworden. “Het lijkt wel alsof de 
mensen nu toch wat meer op zichzelf 
zijn. Niet dat er minder geestelijk le-
ven is, maar minder gezelschapszin.” 

Oudvaders
En zo heeft meneer Groeneweg heel 
wat preken mogen lezen. Meestal 
van oudvaders. De oude waarheid, 
waarmee hij van harte instemt: “Maar 
de waarheid kan je toestemmen, 
maar als het aan je hart geheiligd 
wordt dan wordt het toch anders.” 
Dat we te doen hebben met een God 
van wonderen is hem niet vreemd. 
Vele keren heeft de Heere uit grote 
noden geholpen. In tijden van ziekte 
van zijn eerste vrouw, in grote finan-
ciële noden, bleek de God van Elia 
nog dezelfde te zijn. Ook het lezen 
van preken tijdens de weeksluitingen 
was niet vruchteloos: “Soms mocht 
ik horen dat het Woord kracht had 
gedaan. Of mensen kwamen naar me 

toe of ik de preek wilde printen zodat 
ze hem nog eens rustig konden door-
lezen.” Aan de meer dan dertig jaar 
zaaien, op hoop van zegen, is een 
einde gekomen. Met moeite en enige 
tegenzin. “Maar mijn kinderen vinden 
het niet meer verantwoord dat ik de 
lange rit maak. Ik ben 84 jaar oud. 
Ik kijk terug met weemoed en dank-
baarheid. Ik heb als schilder Huize 
Winterdijk mogen verven. Maar veel 
belangrijker: het gestrooide zaad kan 
nog vruchten dragen. Ook heel lang 
na mijn dood. ” Groeneweg sluit af 
door Psalm 115 te citeren: “Niet ons, o 
HEERE! niet ons, maar Uw Naam geef 
eer, om Uwer goedertierenheid, om 
Uwer waarheid wil.”  

Ruim dertig jaar verzorgde ouderling Groeneweg de 

weeksluitingen binnen Huize Winterdijk. Nu heeft hij afscheid 

genomen. We blikken terug op het werk wat hij mocht doen. 

Soms was ik zo 
moe, dan dacht 
ik: het gaat niet 
vandaag. Maar dan 
was ik uitgerust 
toen ik klaar was. 
Dan was het toch 
een liefdedienst.

IDENTITEIT   Ouderling Groeneweg
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   Ouderling Groeneweg  IDENTITEIT
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Dertig jaar  het zaad gestrooid

In dit schrift hield Groeneweg nauwgezet bij welke 

preken hij bij de weeksluitingen heeft gelezen. 



op fysiek en/of mentaal gebied. Aan 
mij is het de taak, het de bezoeker zo 
goed mogelijk naar zijn of haar zin te 
maken. Individuele aandacht is hierbij 
vaak erg belangrijk. Ik vind het mooi 
om te zien, wanneer een bezoeker 
opbloeit van de Oeverbezoeken.”

Paplepel
Hoewel het persoonlijke contact met 
de cliënten veel voldoening geeft, ligt 
de grote kracht in de samenwerking 
tussen de verschillende zorgverleners 
binnen Huize Winterdijk. “Wat ik leuk 
vind is dat er veel bekendheid is onder 
elkaar. Ook werk ik met fantastische 
collega’s. We hebben een leuk team, 
waarin we elkaar aanvullen en samen 
gaan voor het welzijn van de bewo-
ners.” De anderhalf jaar waarin Renate 
werkzaam is binnen Huize Winterdijk 
vormen niet de eerste kennismaking 
met het verzorgingstehuis. “Mijn 

moeder werkt er al lange tijd. Ook kan 
ik me nog goed herinneren dat we in 
groep één en twee van de basisschool 
met Kerst mochten zingen voor de be-
woners. Vroeger ging ik ook wel eens 
met mijn tante mee koffie schenken. 
Het is me dus wel een beetje met de 
paplepel ingegoten.”

Wederzijds vertrouwen 
Dit werk is voor Renate meer dan een 
manier om geld te verdienen. De moti-
vatie wordt juist ook uit andere dingen 
gehaald. “Het wederzijdse vertrouwen 
in elkaar vind ik erg waardevol.  Na 
enige tijd heb je een band opgebouwd 
met elkaar. De bezoekers (her)kennen 
je en tonen interesse in je. Ook durven 
ze zich kwetsbaar op te stellen richting 
ons als begeleiders. Ik vind het fijn dat 
ik wat kan betekenen voor de ouderen. 
Wanneer ik zie dat zij het naar hun zin 
hebben, motiveert mij dat. Ook het 

contact dat er is met de familie vind ik 
zeker niet onbelangrijk.  Het is goed 
om te zien als een familie of mantel-
zorger hun man, vrouw, vader of moe-
der met een gerust hart achterlaat.” 

Zingen 
Dat het zorg verlenen niet altijd bit-
tere ernst of professionaliteit vraagt, 
blijkt wel uit de anekdote die Renate 
ons toevertrouwt: “Zo bezocht ik 
op een middag een dementerende 
bewoner. Deze bewoner hield ervan 
wanneer er voor haar werd gezongen. 
Daarom had ik besloten om tijdens 
mijn bezoekje wat te zingen. Nadat ik 
een paar versjes had gezongen, rea-
geerde de bewoner met een verbaasd 
en onschuldig gezicht: “Wat zit jij nou 
te gillen?” Nu weet ik dat zingen niet 
mijn sterkste kant is, maar dat het zo 
erg was wist ik niet… We hebben er 
hartelijk om gelachen.”  

We maken kennis met Renate Suijker. Een studente van het Hoornbeeck 

College te Gouda waar ze de opleiding tot sociaal agogisch werker 

volgt met de uitstroomrichting ‘Persoonlijk Begeleider Specifieke 

Doelgroepen’. Daarnaast is ze werkzaam binnen Huize Winterdijk.

Dat laatste was aanvankelijk niet de 
bedoeling: “In 2018 begon ik aan deze 
opleiding, met de gedachte dat ik het 
onderwijs in zou gaan. Totdat ik in 
2019 vakantiewerk ging doen in Huize 
Winterdijk. Ik had totaal geen idee 
wat ik kon verwachten van het werken 
met ouderen. Ik zag mezelf nog niet 
werken met deze doelgroep. Maar tot 
mijn verbazing kwam ik erachter dat 
het werken met ouderen me juist heel 
erg boeide en uitdaagde. Ik genoot 
echt van het contact met de bewo-
ners. Daarom heb ik na deze periode 
van vakantiewerk besloten om mijn 
uitstroomrichting te veranderen.” De 
eerste positieve ervaringen als vakan-
tiekracht, met aansluitend twintig we-
ken stage bij Huize Winterdijk, deden 
Renate besluiten om haar bol-oplei-
ding om te zetten naar een bbl-oplei-
ding. “Omdat het werken me zo goed 
beviel en ik mezelf niet langer de hele 
week in de schoolbanken zag zitten, 
heb ik gekozen voor de bbl-opleiding. 
Dat wil zeggen: één dag in de week 
naar school en de overige dagen wer-
ken. Tot op de dag van vandaag ben 
ik blij dat ik deze keuze heb gemaakt. 
Renate begon op de afdeling ‘Het 

Baken’ en maakte na een jaar de over-
stap naar de afdeling ‘De Oever.’ Dit is 
een dagbesteding die wordt bezocht 
door bewoners van Huize Winterdijk, 
maar waar ook externe bezoekers 
hartelijk welkom zijn. “Bij de afdeling 
De Oever bieden we de bezoekers een 
zinvolle dagbesteding. Voorbeelden 
van activiteiten die we doen, zijn: be-
wegingsoefeningen, geheugenspellen 
en creatieve activiteiten. De laatste 
vallen vaak goed in de smaak.”

Opbloeien
Renate is doelgericht van aard en ziet 
in iedere bezoeker van de dagbeste-
ding een uitdaging. “De bezoekers ko-
men met een bepaalde hulpvraag naar 
de dagbesteding. Het is voor mij een 
uitdaging in te spelen op deze hulp-
vraag en iedere bezoeker de passende 
begeleiding te bieden.” Niet alleen een 
goede organisatie van de activiteiten 
is van belang, juist ook de menselijke 
factor maakt het verschil. “Zowel voor 
de familie als voor de bezoekers is 
het in het begin vaak een grote stap 
om te starten met de bezoeken aan 
de dagbesteding. Vaak betekent dit 
dat er ingeleverd is, of moet worden, 

Ik vind het 
mooi om te 
zien, wanneer 
een bezoeker 
opbloeit van de 
Oeverbezoeken

MEDEWERKER AAN HET WOORD  Renate Suijker
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dagbesteding 
aanbieden

Zinvolle



Schoonzussen
zijn beiden

vrijwillgers

   Mevrouw De Groot & mevrouw Van Wijngaarden  VERHAAL VAN DE VRIJWILLIGERS

19

Ze hebben hun sporen wel 
verdiend binnen het huis. Zo 
startte de 72-jarige mevrouw 
De Groot zo’n 25 jaar geleden 
met vrijwilligerswerk. “Toen mijn 
moeder hier ging wonen, ben ik 
blijven helpen en ondersteunen. 
Ook toen ze intensievere zorg 
nodig kreeg. Het was in die tijd 
wel gangbaar dat familieleden 
bleven helpen. Nu is dit anders. 
Doordat het mijn moeder betrof, 
was de drempel ook heel laag. 
Ik raakte gewend aan de routine 
en wist wat ik moest doen.” Het 
hielp ook mee dat ze de opleiding 
tot verzorgende had gedaan en 
voor haar huwelijk in het ver-
pleeghuis en de thuiszorg had 
gewerkt. Haar schoonzus – me-
vrouw Van Wijngaarden – ging 
op deze manier ook aan de slag 
als vrijwilliger omdat ook haar 
moeder verzorgd moest worden. 
“Ik was hier uit mezelf nooit aan 
begonnen. Ik heb vroeger altijd 
in de winkel gewerkt, dus ik had 

niet zoveel met de zorg.” Toen de 
(schoon)moeder van deze vrijwil-
ligers enkele jaren later overleed, 
gingen de schoonzussen door als 
vrijwilliger. 

Gemist
Hoe ziet zo’n vrijwilligersdag er 
eigenlijk uit? De vrijwilligers-
dienst van deze dames is altijd 
op de avond. Eigenlijk lijkt het op 
het zorgen voor het gezin. “We 
dekken de tafel net zoals thuis. 
We helpen bij het smeren van de 
boterhammen en stimuleren de 
bewoners om te eten”,  vertelt 
mevrouw Van Wijngaarden. Ook 
identiteit heeft een plaats in hun 
werk. “We bidden, danken, lezen 
en zingen bij iedere maaltijd”. Na 
het eten maken ze een praatje 
met de bewoners, lezen voor uit 
een boek of een krant, bekijken 
samen foto’s of doen een spelle-
tje. “Het is altijd fijn om te doen. 
We voelen ons gewaardeerd. 
Ik weet dat als wij niet komen, 

Er zijn veel overeenkomsten tussen mevrouw De Groot 
en mevrouw Van Wijngaarden. Zo kennen ze beiden veel 

mensen binnen Huize Winterdijk, doen ze er alle twee 
vrijwilligerswerk en zijn ze ook nog schoonzussen van 
elkaar. Met hen spreken we over het vrijwilligerswerk 

dat ze al tientallen jaren uitvoeren. “Er zijn binnen 
de kerkelijke gemeenten in Gouda wel honderden 

vrijwilligers. Wij hopen dat er meer van hen vrijwilliger 
binnen Huize Winterdijk willen worden.”



Thuis in iedere tuin

www.vankootentuinenbuitenleven.nl

wij zoeken jou!wij zoeken jou!
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sterk in alle aspecten
Elspeet  •  (0577) 769 005  •  info@asbprojecten.nl

  
  
projecten      

  
bouwmanagement      

  
projectontwikkeling

Innovatieve 
realisatie met

daadkrachtige
specialisten

ASB Projecten
is een sterke partner in 
het realiseren van nieuw- en 
verbouw, beheer en onderhoud - 
voor zowel woning- als utiliteitsbouw. 
Door voortdurend te sturen op verbetering, 
innovatie en duurzaamheid kan ASB Projecten 
absolute toegevoegde waarde bieden.

we echt gemist worden.” De beide 
vrijwilligers voelen zich gemotiveerd 
voor dit werk: “Onze (schoon)moeder 
is hier goed verzorgd, we ervaren een 
grote kerkelijke binding en een ver-
antwoordelijkheid om bij te dragen 
aan dit mooie werk.” Ze geven aan 
dat het mooi is om een stuk mee te 
lopen op het laatste stuk  levensweg 
van de oudere. “Je ziet hen ouder 
worden, vaak worden ze ook zieker.” 
Dit is meteen ook confronterend: 
“Uiteindelijk valt iedereen weg en 
neemt een ander zijn of haar plaats 
in. Deze plek is eigenlijk altijd het 
laatste huis op aarde.”

Veranderingen
In die meer dan twintig jaar vrijwilli-
gerswerk zagen ze veel veranderin-
gen voorbij komen. Zo constateren 
ze dat er meer regeltjes bij zijn geko-
men, dat de overheid meer vraagt van 
de zorg en dat de professionaliteit is 

toegenomen. “Twintig jaar geleden 
kookten we nog zelf”, zo vertelt de 
68-jarige mevrouw Van Wijngaarden. 
“Tussen de middag was er dan 
broodmaaltijd en ’s avonds aten we 
warm. De warme maaltijden werden 
verzorgd door de vrijwilligers samen 
met de bewoners. Nu komt alles uit 
de centrale keuken.” Haar schoonzus 
vult aan: “Vroeger was het wel wat 
gemoedelijker, maar nu zijn de voor-
zieningen beter. Daarnaast vind ik het 
jammer dat er te weinig mensen van-
uit onze kerken kiezen voor een op-
leiding in de gezondheidszorg, want 
daarom werken er nu soms – hele 
lieve – verzorgenden van een uitzend-
bureau, buiten onze achterban. Zij 
passen zich aan, maar kennen toch 
ons fundament niet.” 

Vrijwilligerswerk
Door de jaren heen maakten ze vooral 
met bewoners met het ziektebeeld 

dementie talloze voorvallen mee die 
ze thuis vertelden. “Ik weet nog dat 
een bewoner een baby op schoot 
had. ‘Lief hè’, zei ik. ‘Ja’, zei ze, ‘maar 
ook zij heeft een nieuw hartje nodig.’ 
Dat raakte me, dat ze dit belangrijk-
ste nog zo wist te vertellen.” Haar 
schoonzus vult aan: “Ik gaf een bewo-
ner eens een compliment over haar 
schoenen. ‘Ja, die zijn nog van voor de 
oorlog’, zo vertelde ze. Daar hebben 
we met z’n allen natuurlijk om moeten 
lachen.” De schoonzussen conclude-
ren dat vrijwilligerswerk een verrij-
king is voor hen. Wel hopen ze dat er 
meer vrijwilligers bijkomen. “Er zou-
den uit de drie kerken hier in Gouda al 
meer dan genoeg vrijwilligers kunnen 
komen. Het is prachtig werk en het is 
ook een Bijbelse opdracht omdat er 
in Spreuken staat dat de grijsheid een 
sierlijke kroon is.”  

Ik weet dat als 
wij niet komen, 
we echt gemist 
worden
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Armand Abdul
Linda Abdul - van Schaik
Sandra Anker
Greet Anker - Huisman
Nelleke Anker - Marelis
Erica Bakker - Maas
Nadine Barneveld 
Els Barreveld - van Sligtenhorst
Gerline Blankenstijn - Verduijn
Netty Blijleven - Bremmer
Teunie Blok - Oudenes
Anja Blom - Keurhorst
Janine Blom - Schouls
Dineke Blonk - Blokland
Wilma Boele - van Eck
Loes Boender
Lindy Boon 
Lenie Borsboom - Trouwborst 
Paulien Both - Bremmer 
Henk Bremmer 
Beppie Bremmer - van ‘t Slot 
Erika Breukelman - van Harten 
Lisanne Broer - Krijgsman 
Gijs Bruins 
Bertha Buijs 
Anne-Myrthe Buijs 
Esther Cammeraat 
Marith Chin-A-Kwie 
Ariette Chin-A-Kwie 

Cora Chin-A-Kwie - van Duijn 
Matthijs Dammers 
Lianne Dammers - van Middelkoop 
Greet de Blois - Trouwborst 
Laura de Bruijn - Methorst 
Berthine de Gier 
Hanna de Gier - Westmaas 
Wilma de Graaf - Punt 
William de Groot 
Caroline de Groot - van Zijverden 
Marlize de Haan 
Marja de Heer 
Neline de Jong 
Martine de Jong - Timmerarends 
Annegriet de Jong - van Kesteren 
Lida de Jong - Verhoek 
Alie de Jong - Visscher 
Jannieke de Korte - van Wendel 
Dirianne  de la Rie 
Inca de Peinder - Hoogerbrug 
Maaike de Wit - Bakker 
Margé-Lise Deij - Baaij 
Neline Demoed 
Daniëlle den Braber - Oudshoorn 
Peter den Harder 
Marianne Dijkshoorn - Pronk 
Heidi Dijkshoorn - Rademaker 
Jannie Drost 
Annemarie Floor 

Nelly Floor - Pols 
Karinke Grandia 
Esther Graveland - Olieman 
Corriette Griffioen 
Heleen Harskamp - van den Hil 
Rianne Herrebout - van Liere 
Hanneke Hogendoorn 
Arda Honkoop - de Jong 
Lyda Hovestad - de Leeuw 
Els Huisman - Kaashoek 
Thera Israel - Pols 
Ina Jonkers - van Leeuwen 
Gerda Kalkman - Brand 
Anne-Marie Kerst 
Annelies Kloppenburg - van Wette 
Geerke Knapen 
Janneke Knoop - Verhage 
Judith Kok 
Germa Kok - Cromwijk 
Rianne Kolk 
Eveline Koole 
Edine Koole - Jacobse 
Marit Koolmees 
Wilma Kortleven - Bossenbroek 
Colinda Laban - Démoed 
Deborah Lagerwaard - Vuijk 
Caroline Lagerwerf 
Hetty Lindhout - Honkoop 
Toos Methorst - Hogendoorn 

Netty Oosterwijk 
Jeanette Oosterwijk - Anker 
Thea Oppelaar - Verweij 
Bertine Otterspeer - van der Velden 
Debora Oudenaarden 
Eline Oudenaarden 
Naomi Paans - Massar 
Wilma Qualm - van Driel 
Gerdine Roos - Schut 
Ellen Rozendaal - van Duijn 
Marijke Slappendel - Broere 
Johan Slingerland 
Gerda Slingerland - van Dijk 
Sarina Stolker - van Staveren 
Renate Suijker 
Willie Suijker - van Meijeren 
Rita Suijker - Zondag 
Elza Trouwborst 
Jelise Tukker 
Joke Valk - van der Plas 
Herman van Beijnum 
Rhodé van Braak 
Janneke van Dam 
Anne-Jet van Dam 
Gerdien van de Werken - Oskam 
Mijntje van den Broek - de Bruijn 
Geertrude van den Broek - Doornenbal 
Marja van der Elst 
Jarina van der Ende 
Nicoline van der Heiden - Droppert 
Elza van der Hoek 
Anja van der Lee - van ‘t Wout 
Albertine van der Leede - Demoed 
Anneke van der Maas - Last 
Hanneke van der Spek - van Dijk 
Willemijn van der Zwan - de Jong
Elma van der Zwan - van Wensveen 
Marleen van Dijk 

Corine van Dijk - van Opijnen 
Arinda van Duijn - den Butter 
Jacqueline van Ginneken 
Senna van Goch 
Elly van Haaften - Hannewijk 
Anita van Haaften - Markus 
Gerda van Hell - Verduijn 
Marith van Holst 
Lize van Holst - van Dijk 
Rianne van Klaveren 
Leontien van Leeuwen - de Rijke 
Lena van Meijeren - Aantjes 
Miranda van Puffelen - Qualm 
Annemarie van Staveren 
Marga van Steenselen - Schouten 
Anita van ‘t Hof - van der Linden 

Christine van Vliet - Koster 
Dineke van Wezel - de Mik 
Anne van Zijverden 
Mathilde van Zijverden 
Alberdina van Zomeren - van der Meulen 
Herriet Verduijn 
Gerrie Verduijn - Blokland 
Aline Verduijn - van Herk 
Hanneke Verstraten - Bronkhorst 
Corina Verweij - Roos 
Anne Visser - Lagendijk 
Bertina Visser - van Hal 
Marjan Waleson - van Ginkel 
Judith Wolsheimer - Molenaar 
Nella Zeeuw - Vonk Noordegraaf 

Alle medewerkers, 
bedankt voor jullie 
inzet dit jaar!
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GORDIJNEN

VLOEREN SLAPEN

2.000 m 2

SHOWROOM

WONEN

Bezoek ook onze webshop:
www.bakkerbudgetstore.nl
Uw totale woninginrichting
tegen kleine prijzen.

Uw complete woninginrichting

• Van landelijk tot modern
• Persoonlijk advies
• Personenlift aanwezig
• Haal en breng service

 

Kinderkleding 
❖  

Tienerkleding 
❖  

Dameskleding 
❖  

www.kleinenklassiek.nl 
 

kleinenklassiek 
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Ze waren vergroeid met het vissersdorp Katwijk. Ze voelden 
zich er thuis en het werk van meneer Bremmer was er ook in de 
omgeving. Toch maakten ze overtuigd de keuze om te verhuizen 

– ook al zijn ze relatief jong. Waarom? De gezondheidszorgen 
van meneer Bremmer werden te groot en in Gouda is alles wat 

daarvoor nodig is binnen handbereik. 

verhuizingvroegen om
Zorgen 

Mijn nierfunctie is 
zo laag dat ik vier 
maal per week 
gedialyseerd moet 
worden in het 
ziekenhuis



Ze behoren tot de jongste bewo-
ners van Huize Winterdijk. Mevrouw 
Bremmer is 63 jaar en meneer is 68 
jaar. Ze hebben elkaar ontmoet in 
de jaren zeventig. Hij was 27 jaar en 
zij 21 jaar. Via wederzijdse vrienden 
ontmoeten ze elkaar, wat resulteer-
de in een huwelijk in het jaar 1979. 
De woonplaats werd Katwijk, waar 
meneer Bremmer geboren en ge-
togen was. “Mijn vrouw kwam uit 
Genemuiden, maar ik had mijn werk in 
Katwijk. Daarbij speelde ook dat we in 
die tijd een nieuwbouwwoning konden 
kopen, destijds met een subsidie”. In 
deze woning woonden ze 41 jaar. Het 
huwelijk werd gezegend met vier kin-
deren, die intussen ook zijn getrouwd 
en ook weer kinderen hebben mogen 
ontvangen. De meeste kinderen wo-
nen nog in Katwijk. 

Melkboer
Meneer Bremmer is een echte onder-
nemer. Een netwerker ook. Hij maakt 
graag een praatje. Deze eigenschap-
pen kwamen goed van pas in zijn werk-
zame leven. Aan het begin van zijn car-
rière was hij melkboer. Je kreeg in die 
tijd een wijk toegewezen met een aan-
tal liters dat je mocht verkopen. Deze 
melk moest je inkopen en natuurlijk 

proberen om allemaal te verkopen. 
Later kwamen er veel meer producten 
bij. Het was mooi werk, maar lichame-
lijk ook zwaar. Daarom maakte ik de 
overstap van de straat naar binnen: 
ik werd chef op de zuivelafdeling van 
de supermarkt Digros in Noordwijk. 
Deze winkelketen is later overgeno-
men en verder gegaan onder de naam 
Dirk van den Broek.” Hij schopte het 
later tot assistent bedrijfsleider in de 
supermarkt die veel werknemers had. 
Mevrouw Bremmer werkte voor haar 
huwelijk in de zorg. Eerst in de kraam-
zorg, later in de particuliere thuiszorg. 
Toen de kinderen uitvlogen, werkte ze 
als interieurverzorgster. 

Zorgen
Meneer Bremmer heeft grote licha-
melijke zorgen. “Mijn nierfunctie 
is zo laag dat ik vier maal per week 
gedialyseerd moet worden in het zie-
kenhuis. Dit kon ook in het ziekenhuis 
in Leiderdorp, maar ik ben al jaren 
onder behandeling in het Groene 
Hart Ziekenhuis, waardoor ik daar 
altijd heen ga. Daarbij speelt ook dat 
mijn vrouw geen rijbewijs heeft en 
ik na een dialyse niet zelf terug mag 
rijden. We waren dus in Katwijk altijd 
afhankelijk van anderen.” Deze om-
standigheden maken de keuze voor 
de verhuizing naar Huize Winterdijk 
verklaarbaar. “Mijn man gaat nu vier 
keer in de week naar het ziekenhuis 
en iedere behandeling duurt vier uur. 
Ik ben heel blij dat vrijwilligers uit de 
kerk hem brengen.” Eerder verbleef 
het echtpaar al zes weken in de lo-
geerkamer. “Dit was een goede perio-
de om te wennen.” 

Contacten 
Hoe bevalt het eerste half jaar in 
Huize Winterdijk voor dit echtpaar? 

Meneer Bremmer geeft aan dat hij 
het prima naar zijn zin heeft. “Ik ga 
graag naar beneden om een bakje 
koffie te drinken of om een spelletje 
te doen. Ik ken al veel mensen en het 
is altijd gezellig. We praten over alles. 
De coronacrisis maakt het wel lasti-
ger contact te maken en te houden. 
Mevrouw Bremmer vindt het lastiger. 
In Katwijk had ik veel contacten en 
deed ik veel vrijwilligerswerk. Dit viel 
allemaal in één keer weg. Ik mis dit 
wel en probeer het nu weer op te bou-
wen. Zo heb ik me aangemeld om ons 
kerkgebouw aan de Gerbrandyweg 
schoon te maken en ben ik ook vrij-
williger op het Hoornbeeck College 
in Gouda. Daar help ik de conciërges 
met allerlei taken. Dit vind ik erg leuk 
werk.” In de kerk heeft ze nog niet zo 
veel contact. “Het is lastig om met 
een hoed en mondkapje op contact te 
maken.” Daarnaast geeft ze aan dat 
er tussen haar en de bewoners soms 
bijna een generatie leeftijdsverschil 
zit. “Ik heb het hier goed, maar ik vind 
het ook erg fijn om hier regelmatig 
even weg te kunnen.” 

Zorg dichtbij
Het echtpaar Bremmer woont in een 
geheel gerenoveerd driekamerappar-
tement met twee slaapkamers. “We 
hebben best veel spullen weg moe-
ten doen, maar we hebben gelukkig 
ook veel mee kunnen nemen”. Alles 
overziende zijn ze blij het besluit te 
hebben genomen om te verhuizen. 
“Alle zorg is binnen handbereik en het 
ziekenhuis is om de hoek. Daarnaast 
sluit de identiteit geheel aan bij de 
onze wat ervoor zorgt dat we hier de 
sfeer erg waarderen. Wij hopen dat 
de Heere ons de gezondheid geeft en 
bovenal Zijn zegen.”  

Ik heb het hier 
goed, maar ik vind 
het ook erg fijn om 
hier regelmatig 
even weg te 
kunnen
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Wij hopen dat 
de Heere ons de 
gezondheid geeft 
en bovenal Zijn 
zegen
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Emmasingel 5E
3341 XC Hendrik-Ido-Ambacht

T 078 68 191 74
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Voor een eerlijk en 
transparant bouwadvies

P R O J E C T S T O F F E R I N G
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TA P I J T  –  V I N Y L 

M A R M O L E U M  –  PA R K E T

B I N N E N  –  E N 

B U I T E N Z O N W E R I N G

Ye r s e ke    |   Te l :  0 8 5   -   7 6 0 3 7 0 0   |   M o b :  0 6   -   8 3   9 4   9 0   7 5
E - m a i l :  i n fo @ p ro j e c t s e r v i c e z u i dwe s t . n l   |   w w w. p ro j e c t s e r v i c e z u i dwe s t . n l

OOK VOOR 

PARTICULIEREN
TEGEN 

PROJECTPRIJZEN!

P R O J E C T       S E R V I C E  

P R O J E C T       S E R V I C E  

Z U I D W E S T B .V.

Tel.: (0488)-441818
Fax: (0488)-442973

vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl

Tolsestraat 5
4043 KB  Opheusden
E-mail: 

Dhr. J. van Leeuwen

 

• Verzorgende IG
• Verpleegkundige

Word jij onze nieuwe collega?

Scan de QR-code of ga naar: 
www.huizewinterdijk.nl/vacatures

Meer info of direct solliciteren?

Neem vrijblijvend contact op 
met de receptie via e-mail 

advertenties@huizewinterdijk.nl

Ook adverteren in 
De Winterdijker?

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

architectuur bouwadvies

Overboe i cop  56 ,  4145NR Schoonrewoerd  
0345  615233 -  06  29362801
i n f o @ a r i e b e n s c h o p - a r c h i t e c t u u r . n l

Welkom in onze winkel
Winterdijk 8 - Gouda - 0182-680000 – e-mail: winkel@huizewinterdijk.nl

Openingstijden

Ma t/m  vr   9:30-12:00 uur

Do (extra)  19:00-21:00 uur

Za                9:30-16:00 uur

Boeken (nieuw en 2e hands)    
Cadeaus voor groot en klein
Kruidenierswaren
Kaarten 
Ondergoed
Verse gekoelde producten
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TELEFOON 0182-692111
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