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In dit nummer

Op het moment dat u deze Winterdijker in handen heeft,
ligt de zomer alweer achter ons. De tijd vliegt, de herfst
is begonnen. De afgelopen maanden zijn er in Huize
Winterdijk gelukkig minder zieken geweest, waar we de
Heere dankbaar voor zijn. We hopen dat de Heere voor
ons een Toevlucht wil zijn, zowel voor tijdelijke als geestelijke zaken.
In deze Winterdijker kunt u lezen over jonge, enthousiaste
vrijwilligers die ’s zondags de koffierondes regelen bij de
bewoners. U maakt kennis met bewoners uit het bruggebouw via hun levensverhaal. Verder vindt u een bijdrage
van onze tuinvrijwilligers. Ook leest u over het mooie werk
van een herintreder in de zorg. Kortom, van alles over vrijwilligers, medewerkers, bewoners en iedereen die op zijn
eigen manier een steentje bijdraagt aan Huize Winterdijk.
Heel waardevol! We zien er naar uit dat de Heere steeds
alle inspanningen wil zegenen.
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Winterdijk. De steunstichting heeft
de ANBI status, uw gift is dus
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O God, verlos
Israël uit al zĳn
benauwdheden.
PSALM 25:22

Het opschrift van deze psalm luidt:
Een psalm van David. Het is geen
onbekende psalm, hij wordt menigmaal door des Heeren volk gezongen.
Hierin komen de verzuchtingen, de
zwakheden des vleses en de afhankelijkheid van God naar voren. David
zingt hier van zijn heilig vertrouwen
op de Heere, maar ook van zijn grote
overtreding, bitter berouw en grote
benauwdheid. Hij denkt terug aan de
zonden zijner jeugd, maar nu benauwd
zijnde voor zijn vervolgens, neemt hij
zĳn toevlucht tot God. Hij bekent zijn
zonden, bidt om genade en vergeving
en dat de Heere hem Zijn wegen wil
leren en daarin leiden. Hij roept uit in
het laatste vers: ‘O God, verlos Israël
uit al zijn benauwdheden.’ Hoewel
zelf in angst en kommer, gedenkt hij
ook aan Israël. Hĳ drukt hier de voet-

stappen van zijn grote Koning, Die
in al Zijn benauwdheid Zijn Kerk niet
vergat. Hoe meer het volk de noden
leert inleven en daarmee tot God zijn
toevlucht mag nemen, zoveel te meer
liggen ook de noden van het Sion
Gods op zijn ziel gebonden. David
zucht voor het ganse Israël, ziende
de vĳanden die des Heeren volk omringen. Het is dus een veelomvattend
gebed, waarin al de gelovigen met hun
beproevingen zijn opgenomen. Hier
is gemeenschap met de beproefde
kinderen Gods. In onze tijd zijn wij er
in het algemeen ver vandaan. Zouden
er meer oefeningen ingeleefd worden,
dan geloof ik dat de breuk in onze
dagen niet zo groot zou zijn. Doch
laat ons Davids bede eens inzien. Hij
wendt zich tot de Heere, zijn vertrouwen is op Hem, Die alleen redding en
uitkomst geven kan. Hij spreekt van
Israël, het Israël waar God Zijn goedertierenheden en barmhartigheden
aan bewezen had. Het volk dat Hij uit
Egypte geleid had door de woestijn,
dat zoveel overwinningen had behaald
op zijn vijanden en de verlossing had
beleefd. Israël is een type van het volk
des Heeren, de uitverkorenen des
Vaders, de gekochten door het bloed,
die geleid worden door de Heilige
Geest. Het is niet alles Israël, dat Israël genaamd wordt. Onze natuurlijke
geboorte staat niet in verband met
de geestelijke geboorte, maar aan het
ware Israël heeft God Zijn goedertierenheid, genade en verlossing geopenbaard, aan hen heeft Hij Zijn weldaden geschonken. Denkt des Heeren
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volk aan de afgelegde weg terug, dan
zijn ze er toch geen vreemdelingen
van, voor zover God hen geleid heeft
en zij die verlossing hebben mogen
beleven, hetzij in een gezicht of in de
omhelzende daad. Doch nu weer in
benauwdheden. Hoe menigmaal wordt
dan weer ingeleefd dat de tegenspoeden der rechtvaardigen vele zijn. In
het natuurlijke leven kan veel strijd
gestreden worden en de moedeloosheid doet hen soms uitroepen: ‘Noemt
mij niet Naomi noemt mij Mara,
want de Almachtige heeft mij grote
bitterheid aangedaan.‘ Des te meer
wanneer zij te worstelen hebben met
geestelijke tegenheden en benauwdheden, wanneer donkerheid en verschrikkingen hun ziel omvangen. Hoe
menigmaal schrikken zij van zichzelf.
Zolang zij het licht des Geestes ervaren en de liefde Gods beleven, hebben
zij meer blijdschap in hun hart, dan
wanneer het koren en de most vermenigvuldigen. Wanneer er echter een
wolk tussen beide komt, komt er een
dodigheid in hun ziel. Worden zij besprongen door de listen van de satan
en gaan vurige pijlen van de boze door
hun ziel, dan is de benauwdheid groot
en kunnen zij moedeloos neerzitten
en uitroepen: ‘Zou God Zijn gena vergeten?’ God verbergt Zĳn aangezicht
dan voor hen, zij moeten de zalige

vertroosting missen, het nabĳ-leven
met de Heere is zo ver weg. Toch kunnen zij vaak de gemeenschap nog zo
gemakkelijk missen. Er is geen aangebondenheid. Het wordt bewaarheid:
‘Omdat gij lauw zijt, en noch koud,
noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.’ O volk des Heeren, dat is anders
dan toen gij getuigen mocht: ‘Bij deze
dingen leeft men en in dit alles is het
leven van mijn geest.’ Wij bemerken
hoe zo’n ziel er onder geslingerd kan
worden, ze zijn dan geneigd om alles
in twijfel te trekken wat ze hebben beleefd. Doch de zaak des Heeren blijft
in hen, en niettegenstaande ze hun
dorheid leren inleven en soms denken:
zou alles geen bedrog zijn, zucht men:
‘O, ik ben afgedwaald en verfoei mijzelf, maar Heere, kom toch weder.’ De
keuze ligt toch op hun ziel gebonden
en hoe ze ook zijn, het is het leven van
hun leven niet. Nu roept David uit: ‘O
God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden.’ Hij ziet dat er bij de Heere uitkomst is, ja, bij God is verlossing. Die
God, Die Zelf de verlossing heeft uitgedacht, maar ook in Christus Jezus
de verlossing schenkt aan dat Israël.
Dat heeft David mogen ervaren, hoe
donker de weg ook mag zijn, God ziet
op Israël neer. En wanneer die verlossing weer eens ingeleefd mag worden,
zingt des Heeren volk: ‘Hij zal de arme

Hij ziet dat er bij
de Heere uitkomst
is, ja, bij God is
verlossing
en nooddruftige verschonen, en de
zielen der nooddruftigen verlossen.‘
Dan grijpt dat volk weer moed en leven ze in dat ze met een God te doen
hebben, Die menigvuldig vergeeft
en niet verwijt. Ja, om in te leven de
genade en verlossing in Christus Jezus, Die machtig is te verlossen. Kom,
grijp dan moed. De Heere is met u. Uw
Middelaar heeft onder de verlating
des Vaders moeten verkeren; onder
de benauwdheden der helse angsten,
om u uit alle benauwdheden te verlossen. Zolang gij hier op aarde zijt,
zijt gij in gevaar, in strijd en moeite.
Doch die vóór u zijn, zijn meer dan die
tegen u zijn. Christus, als de Voorbidder aan de rechterhand des Vaders.
Door Hem, Die u heeft liefgehad, zijt
gij meer dan overwinnaar. En eenmaal
zult gij volkomen verlost worden uit al
deze benauwdheden Dan zal eeuwige
blijdschap uw deel zijn.

Cor van de Craats

Bijbelse woorden
Inmiddels heb ik mijn werkzaamheden binnen Huize Winterdijk mogen starten. Bij
het bekendmaken van mijn vertrek bij de
organisatie waar ik hiervoor gewerkt heb
(Wittenbergzorg in Haaften) haalde ik de
woorden uit Psalm 91 het eerste vers aan;
de HEERE regeert. Nu ik als bestuurder aan
Huize Winterdijk verbonden ben, hoop ik hier
het werk in biddend opzien en in deze afhankelijkheid te doen. In de eerste weken dat ik
hier ben valt me op dat er een grote mate
van betrokkenheid, saamhorigheid, inzet en
een duidelijke identiteit is. Alles is gericht
op het wonen, welzijn en zorg voor degenen
die hier wonen en verblijven. Daar doen onze
gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers
het voor! De redactie van deze Winterdijker
heeft mij gevraagd om een interview, welke
in een van de volgende uitgave geplaatst zal
worden. Daarin hoop ik iets meer te vertellen over de mooie opdracht die er hier ligt
en hoe we dit willen gaan oppakken. De lezer
kan dan ook meer over mij te weten komen.
Bijbelse woorden klonken er bij het afscheid
van mevrouw Van Ginneken. Ook toen heb ik
psalm 91 voorgelezen. Het is een psalm met
een rijke inhoud. Mevrouw Van Ginneken is
toegezongen uit psalm 133:
Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En ‘t leven tot in eeuwigheid.
Als afsluiting heb ik gevraagd om psalm 25
vers 2 te zingen.

HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
‘k Blijf U al den dag verwachten.
Ik hoop dat deze psalmverzen en de genoemde Bijbelse woorden voor alle betrokkenen
in de organisatie en die een beroep op ons
doen, hun dierbaren en onze achterban waarheid mogen zijn! En dat al het werk binnen
Huize Winterdijk in liefde gedaan mag worden en de Heere dit wil zegenen. Wilt u bij de
voortduur ons blijven gedenken in uw gebed?
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Winterdijk in cijfers
Huishoudelijke zaken

Per dag maken we

Per dag worden er

Per dag wordt

34 toiletten

31 bedden

200 kg was

schoon

opgemaakt

verwerkt

Per dag

33
cliënten

huishoudelijke hulp

25 liter Dettol

gebruikt sinds COVID-19

En dat doen we allemaal met

12 medewerkers

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

QUIKS.NL

& 4 zaterdagkrachten

PRIKBORD

- advertentie -
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Koninklijke onderscheiding
Mevrouw A. Leeflang-de Knegt kreeg een Koninklijke onderscheiding voor het
doen van 25 jaar vrijwilligerswerk in Huize Winterdijk. Van harte gefeliciteerd!

Monteurs
Kom werken
bij Van Kooten

Sales
Monteurs
Div. Binnendienst
functies

Groei met
ons mee

Deze collega’s haalden hun diploma.

Gefeliciteerd!
Renate Suijker: Maatschappelijke Zorg
Dineke Blonk - Blokland: Verpleegkunde
Anneke van der Maas - Last: Verzorgende IG
Elza van der Hoek: Verzorgende IG
Nadine Barneveld: Verzorgende IG
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In de tuin van Huize Winterdijk is een stukje gereserveerd voor het
verbouwen van groenten en fruit. Diverse bewoners maken hier gebruik van.
Twee van hen – de heren Weerheim en Visser – laten hun bezigheden zien.

1

Meneer Visser (links)
en meneer Weerheim
bij de bramenstruik,
die dit jaar wat te
weinig zonuren heeft
gehad met als gevolg:
minder rijpe bramen.

5

2

Meneer Weerheim is in de weer met z’n hark.
De slakroppen moeten er netjes bij staan.

3

De boontjes kunnen geoogst
worden. Of de heren alles
zelf opeten? “Nee hoor, we
geven veel weg. We krijgen
het niet op!”

6

In de kas
groeien
tomaten,
druiven,
snijbonen en
meloenen.

Het meten
van de
temperatuur
in de kas is
belangrijk.

Visser heeft een tuinkas in
gebruik. In zijn arbeidzame
leven was hij tuinder en (samen
met zijn broer) eigenaar van
een kassencomplex waar zij
vele jaren paprika’s teelden.

Familie Van Dijk LEVENSVERHAAL

Ze kwamen net voor de eerste coronagolf in Huize
Winterdijk wonen. Ze maakten mee dat het huis op
slot ging en er vrijwel geen bezoek meer mogelijk
was. Vervolgens kwam er een periode van enige
rust. Maar zo’n half jaar geleden kwam corona
opnieuw binnen. En nu trof het ook familie Van
Dijk. Zowel Klaas als Janny werden opgenomen
in het Groene Hart Ziekenhuis. Nu blikken ze
terug op deze periode. “Het was een wonder van
onverdiende genade dat wij weer samen thuis
mochten komen. Verschillende bewoners van
Huize Winterdijk lagen tegelijkertijd met ons op de
corona-afdeling van het ziekenhuis. Zij overleden,
wij mochten naar huis.”

Familie Van Dijk:

“Wij hadden niet
gedacht dat we
zo snel zorg van

Huize

Winterdijk
nodig zouden hebben”

13

LEVENSVERHAAL Familie Van Dijk
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Vanuit hun fraaie appartement – dat
vast zit aan Huize Winterdijk – hebben
ze een mooi uitzicht op de toegangsweg. “Er is altijd wel iets te zien, want
het is altijd een komen en gaan van
bezoekers.” Aan de achterzijde hebben ze uitzicht op een basisschool
en zien ze de kinderen spelen op het
schoolplein. Op relatief jonge leeftijd
verhuisden ze naar dit appartement.
Sommige mensen uit hun omgeving
hadden hier ook vraagtekens bij. “Het
is bijzonder om te moeten constateren
dat het zo heeft moeten zijn, en dat
we al vrij snel gebruik moesten maken van de zorg die Huize Winterdijk
biedt.” Het echtpaar van Dijk is bekend
in Gouda. Janny van Dijk werd dan wel
geboren in Hazerswoude, maar groeide op in Benthuizen en verhuisde op 19
jarige leeftijd – samen met haar ou-

ders – naar Gouda. Na haar schooltijd
ging ze aan de slag in een manufacturenzaak in Benthuizen waar ze verkoopster was. “Ik had daar vijftien jaar
gewerkt en daar was ik toen wel een
beetje uitgekeken! Een eigen zaakje
beginnen leek me wel wat. Ik woonde
toen bij mijn ouders in Gouda en vond
deze plaats wel geschikt om een hoedenzaak te beginnen. Je had hier wel
drie kerken waar hoeden gedragen
werden.” Zo werd ze decennialang het
gezicht van haar eigen hoedenwinkel
’t Matelootje. Ze diept uit deze periode
moeiteloos anekdotes op. “Zo was het
eerste pandje waar ik begon een huurpand aan de Lange Tiendeweg. Alles
wat er aan gedaan moest worden,
moesten we zelf betalen. De verhuurder wilde zelf de buitenboel niet laten
schilderen. Maar ik wilde wel met een

De trouwfoto uit het jaar 1994 van het echtpaar Van Dijk

De andere
winkeliers zeiden
dan ook ‘daar
wordt alles door
vrouwen gedaan’.
mooi winkeltje beginnen. Dus ging mijn
zus Nel samen met mijn vriendin Hilly
alles opknappen. Hilly deed ook het
buitenwerk schilderen, ze klom op een
trap en verfde zelfs de bovenverdieping. De andere winkeliers zeiden dan
ook ‘daar wordt alles door vrouwen
gedaan’. Na zo’n vier jaar kwam het
pand naast ons te koop en daar ons
winkeltje veel te klein werd, zijn we
verhuisd.” Van te voren had Janny niet
veel berekeningen gemaakt. Ze deed
alles op het gevoel. “Een gemeentelid
kwam een keer met een lijstje aan,
waarop hij een berekening had gemaakt van hoeveel hoeden ik moest
verkopen wilde ik er mijn kosten eruit
krijgen. Ik kreeg daar pijn in mijn buik
van. Vanaf de eerste dag af is het gelukkig goed gegaan en ik kijk dan ook
terug op een hele mooie tijd.” Klaas
kwam later in Gouda wonen. Zijn wieg
stond namelijk Leerdam. Daar volgde
hij de technische school en ging aan de
slag als timmerman. Dit deed hij eerst
in een kleine werkplaats in Zijderveld,
een dorpje onder Leerdam. Hij maakte
er kozijnen, trappen en deed kleine
verbouwingen. “Na mij diensttijd ben
ik bij grotere bedrijven gaan werken,
zoals bouwbedrijf Intervam later onderdeel van BAM in Amsterdam. Daar
was ik vooral werkzaam in de renovatie
en de betonbouw.” Ze kwamen elkaar
voor het eerst tegen op Texel. “We verbleven toen op het vakantiepark ‘De
Verrassing’ bij de familie Stark. Daar
zijn heel veel huwelijken van gekomen.
Maar wij kregen toen geen verkering.

Later zagen wij elkaar bijna elk jaar op
de jaarlijkse zendingsdag. We kregen
verkering en zijn verloofd maar dat
is uit gegaan. Ik was toen 32 jaar en
dacht niet meer te trouwen”, zo vertelt
Janny. Uiteindelijk trouwden ze zo’n
tien jaar later alsnog in het jaar 1994.
Klaas was toen 46 jaar en Janny was
toen 43 jaar.

Verweven
Het echtpaar Van Dijk was al voor hun
verhuizing vaak in Huize Winterdijk
geweest. “Wij zijn helemaal verweven
met Huize Winterdijk. Zo hebben mijn
ouders er gewoond en wonen er een
broer en zus van mij”, vertelt Janny.
Toen hun het appartement werd aangeboden, was hun gezondheid goed,
maar ze wisten uit ervaring dat dit
ook zomaar anders kon worden. “Bij
mij sprong twee jaar geleden mijn
blindedarm en heb ik twee keer in het
ziekenhuis gelegen. Dit laat wel zien
dat gezondheid niet vanzelfsprekend
is”, vertelt Klaas. Eind december
kwam het bericht dat er een appartement in Huize Winterdijk leeg kwam.
Ze gingen kijken en waren gelijk overtuigd. In de maand maart woonden ze
er. Het echtpaar is erg content met
hun mooie appartement, waren snel
gewend en roemen de fijne sfeer.
Onzeker en angstig
Maar toen kwam corona. Het echtpaar beschrijft de eerste periode als
heftig, onzeker en angstig. Ze misten
vooral de wekelijkse kerkgang en het
regelmatig kunnen ontmoeten van
familie en vrienden. Maar het kwam
nog dichterbij. Tijdens de eerste coronagolf overleed de broer van Klaas.
En in de twee golf trof het virus ook
henzelf. Het is dan in de maand april
van dit jaar. “We waren twee weken
ziek thuis geweest. We zaten thuis al
aan de zuurstof, maar dit hielp onvoldoende. Dat was een spannende tijd.
Eerst werd Klaas opgenomen en de
volgende dag volgde ik. Toen ik op

Klaas van Dijk
als leerling op de
technische school

de Spoedeisende Hulp kwam, bleek
ik een longembolie te hebben en
een ontsteking in één van de aders”,
vertelt Janny. Het echtpaar vond het
bijzonder dat ze samen op één kamer werden verpleegd. Op de eerste
avond ging het slechter met Klaas.
“Mijn saturatie daalde en iedereen
was de hele avond bezig om de situatie te stabiliseren. Dat was heel spannend.” In de dagen die volgden lagen
ze aan een grote hoeveel zuurstof en
kregen ze diverse medicijnen via het
infuus op de verpleegafdeling. Deze
behandeling sloeg aan. Ze mochten
weer naar huis. Dit noemen ze een
wonder van onverdiende genade. “Op
de corona-afdeling kreeg je toch veel
mee. Zo begreep je dat er anderen
overleden, zag je verschillende dominees op bezoek komen. Achteraf
bleek dat er ook bewoners van Huize
Winterdijk (die wij goed kenden) zijn
overleden terwijl wij daar verbleven.”

Vervolgzorg
Vanuit het ziekenhuis werd contact
gezocht met Huize Winterdijk over de
opvolging van de verleende zorg. “Zo
snel als we weer thuis waren, stond
de zorg voor ons klaar. Klaas was zo
verzwakt dat hij zich niet meer zelf kon

De gewone zaken
worden weer
bijzonder
wassen. We waren erg blij met deze
zorg, want anders hadden we naar een
revalidatieplek gemoeten. Wij hadden
niet gedacht dat we zo snel zorg van
Huize Winterdijk nodig hadden.” Klaas
en Janny spreken ook vol lof over hun
familie. “Wij hebben geen kinderen,
maar dan is het een zegen als je familie
rondom je staat in zo’n moeilijke tijd.”
Het echtpaar is dankbaar hoe het nu
gaat, maar ze merken nog altijd de
gevolgen. “We zitten nu op zo’n tachtig
procent van onze oude conditie. Zo
mogen we niet meer dan één keer per
dag de trap nemen om onze energie
te sparen. Voor de rest zijn we dus
aangewezen op de lift.” Toch waren
er in deze lastige periode ook mooie
dingen. “Wij vonden het mooi dat onze
familie zo betrokken was. Daarnaast
geef het een ander perspectief. De
gewone zaken worden weer bijzonder.
Bijvoorbeeld de zondagse kerkgang,
een warm huis en eten en drinken in
overvloed. Dit zijn wel redenen om
dankbaar voor te zijn.”

WISSELING VAN DE WACHT Jacqueline van Ginneken

Jacqueline van Ginneken WISSELING VAN DE WACHT
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Jacqueline van Ginneken:

“Aan het psalmen zingen moest ik in
het begin erg wennen, maar inmiddels
vind ik het mooi om te horen.”
Veertien maanden lang was ze de bestuurder ad interim van Huize Winterdijk. Een unicum. Een
vrouw uit Brabant – die niet behoorde tot de kerkelijke achterban – bracht Huize Winterdijk
weer in rustiger vaarwater. Hoe kijkt zij terug op deze periode? Wat waren haar ervaringen bij
identiteitsgebonden zorg. En, wat geeft zij door aan haar opvolger Cor van de Craats?

Eind augustus nam ze afscheid. In een
dankwoord voor personeel en bewoners memoreerde ze de bewogen periode waarin ze bestuurder was. Over
de COVID-periode zei ze: “Tijdens de
corona-uitbraak kreeg ik een mooie
mail van de Raad van Toezicht met
het bericht dat ik altijd op ze kon rekenen, maar zij ook niet alles wisten.
Daarnaast kreeg ik het advies om te
bidden, omdat Zijn wille geschiedde.
Zo’n mail had ik natuurlijk nog nooit
eerder gehad tijdens mijn loopbaan.
Maar het heeft mij als bestuurder rust
gegeven. Zijn wil geschiedt immers
toch.” Ze noemde verder dat er nergens in Nederland zo’n relatief kleine
instelling is met zoveel actieve vrijwilligers. “Jullie helpen elkaar en daar
mogen jullie heel trots op zijn. Dat is
de kracht van Winterdijk.” Ze noemde
het bijzonder dat als ze ’s avonds naar
huis ging rijden, haar altijd een veilige
reis werd toegewenst. “Dat is de mentaliteit binnen Huize Winterdijk en
daarom vind ik het hier zo leuk. Het
liefst zou ik een paar bussen laten komen voorrijden, Cor Leeflang en meneer Weerheim als chauffeur achter
het stuur en dan zou ik jullie allemaal
laten instappen op weg naar mijn
nieuwe opdracht, omdat ik weet wat ik

aan jullie heb en dat ik met deze ploeg
elk probleem te lijf kan gaan.”

Verpleegkundige
Jacqueline van Ginneken is geboren
en opgegroeid in Bergen op Zoom in
een gezin met twee dochters. “Mijn
moeder was wijkverpleegster en mijn
vader had een garagebedrijf”, zo vertelt ze. “De lagere school heb ik doorlopen bij de Zusters Franciscanessen,
waarna ik doorgestroomd ben naar
het R.K. Gymnasium bij de paters van
Het Heilig Hart. Omdat mijn hele familie in de verpleging zat, was de keuze voor een vervolgopleiding al snel
gemaakt. Ik wilde ook verpleegkundige worden om later alsnog naar de
Universiteit in Maastricht te gaan om
Gezondheidswetenschappen te gaan
studeren. Na mijn opleiding ben ik al
snel in de ouderenzorg gaan werken.
Deze sector heeft inmiddels mijn hart
gestolen en ik voel me er ontzettend
in thuis. In de tussentijd ben ik getrouwd met de man, die ik heb leren
kennen op de middelbare school. We
hebben samen twee dochters, waarvan er een bij de rechtbank werkt en
de andere als leerling verpleegkundige in de ouderenzorg. De appel valt
ook hier niet ver van de boom”.

Had u (tot u aan deze klus begon) wel
eens gehoord van Huize Winterdijk?
“Ik ben een tijdje interim-bestuurder
geweest bij Riederborgh in Ridderkerk.
Binnen dit huis werkten een aantal
medewerkers die familie hadden wonen of werken in Huize Winterdijk. Zij
spraken allemaal met veel respect
over Winterdijk en dat maakte mij wel
een beetje nieuwsgierig, niet wetende
dat ik er ooit zelf werkzaam zou zijn.”
U bent interim-manager. Wat houdt
dat in?
“Als interim-manager word je vaak
ingezet op opdrachten waar in een
korte tijd een aantal resultaten behaald moeten worden. Je moet dus
gewend zijn om snel ergens ingewerkt
te raken en je moet wel kennis hebben
van het werkveld. Zo ook hier, waar
gevraagd werd naar een persoon met
verstand van de ouderenzorg en alle
regelgeving die hierbij komt kijken.
Het leuke van interim-manager is, dat
je binnen verschillende organisaties
werkzaam bent en dus veel mensen
leert kennen. Het minder leuke van
interim-manager is, dat je overal weer
afscheid moet nemen van mensen
met wie je zo prettig en vaak intensief
hebt samengewerkt.”

Had u (tot u aan deze klus begon)
een beeld van identiteitsgebonden
zorginstellingen?
“Ik heb voor mijn werkzaamheden
bij Huize Winterdijk bij veel andere
identiteitsgebonden zorginstellingen
gewerkt, van protestants-christelijk
tot aan Zevende-dags Adventisten
en van antroposofische identiteit tot
aan katholiek. Bij de reformatorische
identiteit vroeg ik me wel af of ik
zou kunnen voldoen aan de voor mij
streng ogende gedragsregels. Met de
kennis van nu kan ik wel concluderen,
dat de gedragsregels voor een groot
deel aansluiten bij mijn eigen waarden
en normen. Ik hoefde dus geen moeite te doen om mijzelf aan te passen,
het ging vanzelf. Al hebben we soms
onderling wel moeten lachen over alle
gewoonten die de verschillende geloven met zich meebrengen.”
Wat was uw eerste reactie toen u
hoorde dat de RVT u wilde benoemen als interim-bestuurder?
“De sollicitatiegesprekken waren best
pittig, vooral op het gebied van de
identiteit, en ik had al tegen mijn man
gezegd dat ik het waarschijnlijk niet
zou worden. Ik zou daar ook vrede mee
hebben gehad, omdat ook ik geloof
dat God bepaalt hoe en waarlangs mijn
pad loopt. Ik was blij verrast, toen de
voorzitter van de raad van toezicht,
de heer Van Doorn, mij belde met het
goede nieuws dat ik was aangenomen.
Mijn eerste reactie was dan ook dat ik
aangaf dat ik mijn best ging doen, en
dat ik hoopte waar te maken wat ik in
de gesprekken had gezegd.”
Wat waren de eerste reacties van
bewoners en personeelsleden toen
ze hoorden dat u deze klus tijdelijk
ging uitvoeren?
“In het begin keek iedereen natuurlijk wel eerst de kat uit de boom in
afwachting naar wat er zou gaan gebeuren. Dit heeft gelukkig niet lang
geduurd, zodat we met elkaar aan

de slag konden om een aantal zaken
voortvarend op te pakken.”

U ging bij veel bewoners persoonlijk langs. Waarom deed u dit, en
welke inzichten leverde dit op?
“Je leert een organisatie het beste
kennen door met zoveel mogelijk mensen te praten. Dan hoor je meer, dan
dat je achter je bureau zit. Daarnaast
is de drempel voor bewoners en medewerkers vaak ook hoog wanneer ze
de bestuurder zelf moeten opzoeken.
Hoewel ik natuurlijk niet met iedere
bewoner persoonlijk heb gesproken,
gaven de contacten met de bewoners
en medewerkers mij veel energie en
werkvreugde. Het heeft ongetwijfeld
ook te maken met mijn oorspronkelijke
achtergrond als verpleegkundige. Het
zorgen voor blijft er altijd inzitten.
Welke ervaring uit Huize Winterdijk
neemt u de rest van uw leven mee?
“Ik ben altijd heel veeleisend naar mijzelf toe en als iets niet helemaal goed
gaat, neem ik dat mezelf direct kwalijk. Hier heb ik geleerd, dat we niet
alles zelf in de hand hebben en dat
de wil van God geschiedt. Dit heeft
mij in veel opzichten rust gegeven,
al moet ik dit voor mijzelf wel steeds
blijven herhalen. Ook de gemeende
hartelijkheid van de bewoners en
medewerkers binnen Huize Winterdijk zal ik de rest van mijn leven als
herinnering meenemen. Ik heb mezelf
echt verbonden gevoeld en nooit het
idee gehad, dat ik er alleen voor stond
of een buitenstaander was. Ook zal
ik herinneringen blijven houden aan
de Psalmen, die ik veelvuldig heb gehoord. In het begin moest ik erg aan
het zingen wennen, maar inmiddels
vind ik het mooi om te horen. Ik vond
het dan ook erg leuk dat bij mijn afscheid Psalm 133 werd gezongen en
dat ik de Psalm ook ingelijst als cadeau heb meegekregen. De ingelijste
Psalm heeft een mooi plaatsje in mijn
kantoor gekregen.”

Wat heeft u (in het afgelopen jaar)
bereikt binnen Huize Winterdijk?
Wat waren uw doelen?
“Bij mijn start als bestuurder heb ik
natuurlijk veel overlegd met de raad
van toezicht, het managementteam, de
cliëntenraad en de ondernemingsraad.
Op basis van deze gesprekken werden
de doelen in gezamenlijkheid bepaald.
Eigenlijk waren er binnen Huize Winterdijk drie doelen: het op orde brengen
van de kwaliteit van zorg en de financiën en dit alles in sterke verbondenheid
met elkaar, medewerkers en bewoners.
Door de inzet van iedereen hebben we
deze doelen ruimschoots behaald en
kan er weer volop worden gebouwd
aan toekomstplannen.”
Wat vond u de grootste uitdaging in
deze klus binnen Huize Winterdijk?
“Er moest in een korte tijd veel werk
worden verzet, waaraan iedereen zijn
steentje moest bijdragen. Bij mijn
binnenkomst kende ik natuurlijk nog
niemand en dan weet je niet of men
bereid is om zijn of haar schouders
eronder te zetten. Dat vond ik dus
in het begin erg spannend. Al snel
kwam ik er achter dat er binnen Huize
Winterdijk onder de bewoners en de
medewerkers een grote loyaliteit is en
door de korte lijnen en de aanwezige
kennis binnen de organisatie konden
alle verbeterplannen voortvarend met
elkaar worden opgepakt.”

Jacqueline van Ginneken WISSELING VAN DE WACHT
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U was een bestuurder tijdens de
COVID-crisis. Hoe kijkt u hier op
terug?
“Voor mijn komst waren al heel veel
zaken goed opgepakt. Zo was er al
een coronacrisisteam, die wekelijks
bij elkaar kwam. De persoonlijke
beschermingsmiddelen waren ruim
voldoende aanwezig en er was reeds
een corona-afdeling voor het geval
iemand niet op de eigen kamer in
quarantaine kon. En er was ruim
voldoende kennis aanwezig om de
juiste maatregelen te nemen bij een
eventuele uitbraak van corona. Je
staat er dus als bestuurder niet alleen voor en besluiten neem je altijd
in overleg met elkaar. Natuurlijk heb
ik mij zorgen gemaakt, wanneer er
een uitbraak was en het heeft mij ook
verdriet gegeven. Op dat moment
ben je wellicht niet zozeer een bestuurder, maar een medemens, die
afscheid moet nemen van dierbare
bewoners. Op dat moment kon je ook
niet zomaar bij iemand binnenlopen,
vanwege besmettingsgevaar. Dat
heeft mij heel erg aangegrepen en
machteloos doen zijn.”
Is uw beeld van identiteitsgebonden zorg door deze ervaring veranderd? Of uw beeld van de reformatorische groep mensen?
“Ja, als buitenstaander is het moeilijk
om een beeld te krijgen van de reformatorische gemeenschap, omdat het
een vrij gesloten wereld is. Je ziet dan
alleen de buitenkant en je weet dan
niet wat deze identiteit echt inhoudt.
Ik ben in de gelegenheid geweest
om een klein stukje van binnenuit te
kijken en het heeft mij als persoon
veel gebracht. De zorgzaamheid
naar elkaar toe, het leven volgens
de waarden en normen gebaseerd
op de Bijbel en het respect voor de
medemens hebben er voor gezorgd,
dat ik mij thuis heb gevoeld binnen de
reformatorische wereld. En natuurlijk
heb ik over een aantal zaken - vanuit

mijn opvoeding - soms een wat vrijere mening. Ondanks dat heb ik veel
respect gekregen voor de reformatorische identiteit en dat respect heb ik
wederzijds ook naar mij toe gevoeld.
Het heeft mij het inzicht gegeven, dat
beide geloven, ondanks de verschillen
die er zeker zijn, goed samen beleefd
kunnen worden.”

Waarin is Huize Winterdijk sterk?
“De onderlinge saamhorigheid is een
sterk punt. Dit wordt natuurlijk voor
een belangrijk deel mede ingegeven
door de verbondenheid met de identiteit. Daarnaast kent iedereen elkaar
en zijn er veel familiebanden. Daarnaast zijn er binnen Huize Winterdijk
korte lijnen. Als er iets geregeld moet
worden, is het snel voor elkaar, zonder dat er eerst overal afstemming
plaats moet vinden. Men weet elkaar
in een kleine organisatie makkelijk te
vinden en iedereen in de organisatie
is gelijkwaardig aan elkaar.”
Waaraan zou Huize Winterdijk
meer aandacht moeten besteden,
volgens u?
“Het borgen van alle zaken, die tot
nu toe zijn bereikt. De afgelopen
periode is door iedereen ongelofelijk
hard gewerkt om veel verbeteringen
door te voeren. Ik denk dat we hierin
goed zijn geslaagd. Nu staan we voor
de opdracht om alles goed op orde
te houden en daarom ben ik blij met
mijn opvolger. Hij is een bestuurder
met vele jaren ervaring in de zorg.
Hij zal dit ongetwijfeld goed op gaan
pakken.”
Wat is de grootste uitdaging voor
zorginstellingen - zoals Huize Winterdijk- in het algemeen voor de
komende jaren?
“Huize Winterdijk is een kleine zorginstelling met een beperkte staf. De
overheid heeft steeds meer regelgeving, waaraan instellingen moeten
voldoen. Deze regelgeving verandert

voortdurend en in een snel tempo.
De komende jaren zal het dus een
uitdaging blijven om aan al deze regelgeving te blijven voldoen. Een andere uitdaging is de beschikbaarheid
van voldoende medewerkers passend
bij de identiteit. Dit geldt overigens
ook voor veel andere instellingen, die
zich voor hetzelfde probleem gesteld
zien staan.”

De onderlinge
saamhorigheid is
een sterk punt
Welke wens heeft u voor Huize
Winterdijk?
“Bij mijn afscheid kreeg ik van een
bewoner een boekenlegger met daarop de spreuk: Het mooie van herinneringen is dat niemand ze van je af
kan nemen, ze blijven voor altijd in
je hart. Deze spreuk past precies bij
mijn afscheid van Winterdijk. Ik wens
dan ook de organisatie toe dat ze fier
overeind kan blijven als zelfstandige
organisatie tussen alle grote organisaties. Met behoud van de identiteit,
die voor alle medewerkers en bewoners zo belangrijk is.”
Welk advies zou u, uw opvolger
willen meegeven?
“Ik ben blij met mijn opvolger en ik
heb veel vertrouwen in zijn jarenlange
ervaring en kennis. Ik denk dan ook
niet dat hij veel adviezen van mij nodig heeft. Misschien geen advies maar
wel een klein verzoekje. Laten we
contact houden met elkaar en laat me
af en toe eens weten hoe het gaat met
Huize Winterdijk en met de bewoners
en medewerkers. Dan is het afscheid
voor mij wat minder definitief.”

Maaike de Wit MEDEWERKER AAN HET WOORD
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Herintreders
zijn onmisbaar in de zorg
Vacatures Huize Winterdijk
Wil jij van betekenis zijn en een bijdrage aan onze zorgverlening geven?
Binnen Huize Winterdijk zijn er diverse (nieuwe) vacatures. Onze organisatie maakt een behoorlijke groei door. Dit komt door een grote toename van de zorgzwaarte en hierdoor het aantal
zorgvragen. Vooral in de wijkverpleging hebben we meer handen nodig. Daarnaast willen we in
Huize Winterdijk ons zorgaanbod verder uitbreiden. We kunnen voor een heel aantal uren per
week meer zorgverleners gebruiken! Herintreders zijn ook welkom.
Van harte welkom in een mooie organisatie waarin we in eigen gezindte met betrokken en gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers onze ouderen warme zorg willen geven.

Wil je tenminste 16 uur per week werkzaam zijn dat zijn er mogelijkheden voor:
zorgmedewerkers met een diploma voor: Helpende plus, IG-Verzorgenden, verpleegkundige niveau 4
oproepkrachten voor de keuken en interieurverzorging op basis van een 0-uren oproepcontract
activiteitenbegeleider met een SPH diploma (24 uur per week)
wijkverpleegkundige niveau 5 voor 16 uur per week
activiteitenbegeleider SPW (uren in overleg)
leerling verpleegkundige
Informatie is te verkrijgen bij:
Lianne Dammers, manager Het Baken (verpleegafdeling)
l.dammers@huizewinterdijk.nl
Rianne Kolk, manager wijkverpleging
r.kolk@huizewinterdijk.nl
Beiden zij te bereiken onder het algemeen telefoon
nummer: 0182-680000
Sollicitaties richten aan: hr@huizewinterdijk.nl

Verder zijn we nog steeds op
zoek naar:
• een controller (12-16 uur per week)
• senior financieel medewerker
(24 uur per week)
Informatie hierover is te verkrijgen
bij Cor van de Craats, bestuurder
06-54657594 of per mail:
c.vandecraats@huizewinterdijk.nl

Kijk voor meer informatie ook op onze site: www.huizewinterdijk.nl

Er zijn grote personeelstekorten in de zorg. Vooral in de ouderenzorg zijn veel helpenden,
verzorgenden en verpleegkundigen nodig en in het ziekenhuis vooral gespecialiseerd
verpleegkundigen. De overheid wil graag dat de mensen die eerder in de zorg hebben gewerkt
weer terugkomen. Dit worden herintreders genoemd. Deze groep is namelijk relatief snel
inzetbaar en kan zo een bijdrage leveren aan de personeelstekorten. Ook in Huize Winterdijk
werken herintreders. Eén van hen is Maaike de Wit. Zij vertelt waarom ze de stap weer zette.
“Ik werk nu weer sinds twee jaar in
Huize Winterdijk als helpende+. In
1984 ben ik gestopt met mijn werk als
wijkziekenverzorgster in Gouderak
en Ouderkerk a/d IJssel. In dat jaar
kregen we namelijk onze eerste zoon.
In de jaren die volgden kregen we er
nog zes kinderen bij. Toen onze jongste tien jaar werd, ben ik weer twee
ochtenden in de week in de thuiszorg
gaan werken. Maar na een jaar of acht
ben ik hier mee gestopt en als vrijwilliger binnen Huize Winterdijk verder
gegaan. Dit is echt heel mooi werk. Ik
probeerde het gezellig te maken door
voor te lezen een spelletje te doen
of een praatje te maken. Ook vind ik
het mooi om een maaltijd te bereiden
samen met de bewoners. Zij helpen
dan met het aardappels schillen of
de groenten schoonmaken. Het is
belangrijk dat bewoners de geur van
het eten goed ruiken. Daarom kook
ik vaak soep. Ook dan hielpen de
bewoners mee, met bijvoorbeeld het
draaien van de gehaktballetjes. Op
een gegeven moment werd gevraagd
of ik geen interesse had om weer in
de zorg te komen werken. Dat was
in 2019. Omdat het zorgwerk altijd
bleef kriebelen, ben ik op dit aanbod
ingegaan. Met een klein contract –
één ochtend in de week – startte ik
als helpende binnen Huize Winterdijk.
Het vrijwilligerswerk bleef ik ernaast
doen. Als helpende begin ik iedere

morgen om vijf voor zeven.
Na het gezamenlijk openen
van de dag met het lezen van
een stukje uit een dagboek,
gaan we vervolgens aan de
slag. Ik ben dan bezig tot
een uur of tien of elf met de
persoonlijke verzorging. We
rapporteren alles digitaal op
een draagbare computer. Als
er bijzonderheden hebben
plaatsgevonden draag je dit
over aan het einde van de
dienst. Als helpende mocht
ik eerst – als ik een bewoner
had geholpen bij het wassen
en aankleden – geen medicatie delen. Daarvoor moet een collega
komen die een verzorgende opleiding
had gedaan. Omdat dit niet handig is
en ook wat onrust geeft voor de bewoner, heb ik onlangs een cursus gedaan waardoor ik dit wel mag. Binnen
een paar dagdelen heb ik veel geleerd
over medicatie maar ook over wondzorg. Sowieso wordt bijscholen erg
gestimuleerd binnen Huize Winterdijk.
Ik volg dan ook regelmaat digitale
cursussen. Natuurlijk krijg ik regelmatig de vraag hoe het is om weer in
de zorg te werken. Ik antwoord dan
dat het werken in de zorg mij veel
voldoening geeft. Het contact met de
bewoner vind ik belangrijk en ik vind
het ook gewoon fijn om iemand zo
goed mogelijk te verzorgen. Iedereen

is namelijk anders en heeft ook eigen
voorkeuren. Daar probeer ik zo goed
mogelijk rekening mee te houden.
Daarom probeer ik me altijd voor te
houden dat je als zorgverlener binnen
het privéleven van de bewoner komt.
Eigenlijk ben ik te gast bij een bewoner. Daarom ben ik ook blij dat de
Coronatijd grotendeels voorbij is. Dit
was echt pittig en moeilijk. Natuurlijk
het meest voor de bewoners die soms
heel ziek waren, maar ook omdat het
contact heel lastig was omdat je in
een pak loopt en een beschermbril
op hebt. In deze periode zijn er ook
verschillende bewoners overleden en
dat doet wel wat met mij. Ik hoop dat
ik als herintreder een bijdrage kan
leveren aan de beste zorg voor onze
bewoners. Want dat verdienen ze!”

Janna en Pieter Bremmer VERHAAL VAN DE VRIJWILLIGERS
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Je ergens voor
inzetten
		
zonder
dat je er iets voor
terug verlangt

Ik wil graag leren van de
levenservaring die deze
mensen hebben opgedaan

Er zijn veel vrijwilligers actief in Huize Winterdijk. Sommige van
hen zijn man, anderen vrouw. Daarnaast heeft de ene vrijwilliger
soms ook nog betaald werk en de andere niet. Tot slot zijn sommige
vrijwilligers ouder en anderen jonger. Tot de jongste vrijwilligers
behoren Janna (17 jaar) en Pieter (22 jaar) Bremmer. Regelmatig
zijn op ze op zondag actief.

Janna en Pieter – die broer en zus
zijn – zagen zo’n twee jaar geleden
een oproep staan in De Winterdijker:
vrijwilligers gevraagd voor soep en
koffie delen. Deze oproep konden ze
niet in de wind slaan. Hun moeder en
andere broer werk(t)en er ook, dus
het was al bekend terrein. Huize Winterdijk is van jongs af aan een bekend
begrip voor hen. Pieter deed er ook
zijn maatschappelijke stage en hielp
mee bij de zondagse kerkdiensten. Nu
zijn ze samen op een zondagmiddag
aanwezig om vrijwilligerswerk te doen.
Pieter (die op de PABO zit) vertelt dat
ze de koffierondes uitvoeren die om
half drie ’s middags plaatsvinden, en
precies kunnen tussen de twee kerkdiensten. “Ik vind het heel fijn dat je
op zo’n doorgaans rustige dag als zondag een uurtje vrijwilligerswerk kunt
doen. Daarnaast is het contact met

de bewoners erg leuk en gezellig, en
omdat we nooit haast hebben, hebben
we meestal ook tijd om een praatje te
maken” zegt Janna die in zesde klas
van het VWO zit. Als ze op zondagmiddag aankomen staat de koffiekar klaar
en kunnen ze aan de slag. Ze gaan de
appartementen langs en maken vaak
een kort praatje. Na zo’n twee uur is
iedereen voorzien van koffie. Voor de
corona-crisis gingen ze nog wel eens
langs op Het Baken en nu zingen ze
nog wel eens met een paar bewoners
bij het orgel.

Veel leren van ouderen
Wat motiveert deze jongeren in het uitvoeren van dit vrijwilligerswerk? Janna
geeft aan dat ze het heel erg fijn vindt
om iets te betekenen voor de bewoners. “Wij kunnen als jongere generatie
veel leren van de ouderen, en door met

VERHAAL VAN DE VRIJWILLIGERS Janna en Pieter Bremmer
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deze of gene een praatje te maken, maak je er echt een
leuke tijd van.” Pieter vertelt dat het contact met de oudere mensen hem vooral interesseert. “Ik wil graag leren van
de levenservaring die deze mensen hebben opgedaan. Ook
vind ik het mooi om wat voor deze mensen te betekenen,
omdat het vaak voor wat goede afleiding zorgt.” Beide jongeren hebben genoeg anekdotes die het vrijwilligerswerk
mooi maken. “Zo is er een bewoner die graag orgel speelt
en mijn broer ook”, vertelt Janna. “Dus als we bij haar zijn,
gaat het altijd wel even over het orgelspelen. Soms nemen
we haar mee naar het orgel op de eerste verdieping en
gaan we met elkaar psalmen zingen. Om dan mensen blij te
maken met zulke eenvoudige dingen, dat is echt heel waardevol.” Pieter geeft aan het mooi en nuttig te vinden om
met oudere mensen over wezenlijke dingen te spreken, en
dan met name over het geloof. “Soms beginnen mensen er
zelf over, soms komen we door een gesprek op dat onderwerp. Maar ook vaak is het lastig om erover te praten omdat het best persoonlijk ligt. Maar gelukkig zijn er een paar
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mensen met wie we zulke gesprekken kunnen hebben.”
Niet alles is altijd makkelijk. Soms worden ze ook geconfronteerd met moeilijke situaties. Zo vindt Janna het wel
eens moeilijk om een gesprek af te breken, terwijl ze merkt
dat de mensen eenzaam zijn en het echt nodig hebben.
“Vooral in het begin maakte het wel indruk dat wij voor
sommige mensen de enige zijn op een dag die langskomen
behalve de zorg.” Pieter diept op dat ze in het verleden bij
een bewoner langs kwamen die ook heel boos kon worden.
“Het was daarom altijd afwachten in welke stemming hij
was als we zijn kamer betraden. De ene keer was hij goed
in zijn doen en gaf hij voor de grap aan wel een wijntje te
lusten in plaats van koffie, de andere keer begon hij boos
te roepen als wij niet precies naar hem luisterden.”

Eindigheid
Het werk van deze jonge vrijwilligers bij een oudere generatie bepaalt ook bij de eindigheid van het leven. “In
dit vrijwilligerswerk word je regelmatig bepaald bij de
eindigheid van het leven. De vaardigheden van de mensen
worden steeds minder, zoals bijvoorbeeld het horen en
zien. Je ziet daarin de realiteit zoals die beschreven staat
in Prediker 12. Mensen worden steeds zwakker en krijgen
steeds meer klachten. In de tijd dat wij vrijwilligerswerk
doen zijn er verschillende mensen bij wie we kwamen,
overleden. Bij het zien van al deze dingen word ik elke keer
weer opgeroepen om na te denken dat ik zelf ook eindig
ben en dat volgens hetzelfde hoofdstuk van Prediker onze
Schepper moet gezocht worden in de dagen dat we nog
jong zijn” zo geeft Pieter aan. Janna onderstreept dit en
zegt: “ In de anderhalf jaar dat we er nu werken, zijn er
verschillende mensen weggevallen, ook echt mensen waar
je een band mee had. Dat bepaalt je dan persoonlijk weer
bij de eindigheid van het leven. Natuurlijk weet je dat wel in
dit werk, maar je wordt wel elke keer weer even stilgezet.”
Toch overheersen voor deze jongeren de mooie kanten van
het vrijwilligerswerk. Ze vertellen dat je mensen echt blij
maakt met contact, je altijd met een voldaan gevoel thuis
komt, ouderen echt humor hebben en het goed is je ergens
voor in te zetten zonder dat je er iets voor terug verlangt.
Jongeren motiveren
Hoe reageren leeftijdsgenoten van Janna en Pieter op
hun vrijwilligerswerk? Pieter vertelt dat leeftijdsgenoten
heel positief reageren op wat we doen. “Af en toe nemen
we ook leeftijdsgenoten mee zodat die ook kennis maken
met het werk. Voor velen is het wel een drempel om structureel zulk werk te doen, wellicht omdat niet iedereen het
aantrekkelijk vindt om met hulpbehoevende mensen te
werken. Toch zou ik iedereen willen oproepen om vrijwilligerswerk te zoeken wat bij je past! Je leert er ontzettend

veel van en je helpt er anderen heel erg mee! Janna vult
aan: “Ze vinden het leuk dat ik dat op deze leeftijd doe,
en ik heb ook wel een paar klasgenoten die het ook doen.
Maar over het algemeen doen niet superveel mensen
van mijn leeftijd dit.” Over hoe zorginstellingen meer
jongeren kunnen werven hebben de beide jongeren wel
ideeën. Pieter: “Het werkt denk ik het beste als jongeren
gemotiveerd worden door hun eigen leeftijdsgroep om
vrijwilligerswerk te gaan doen. Daarnaast kan het vrijwilligerswerk aantrekkelijker gemaakt worden door het werk
zo goed mogelijk te faciliteren, bijvoorbeeld één goed
te bereiken contactpersoon waardoor onduidelijkheden
vermeden worden.” Janna: “Ik merk(te) aan mezelf dat ik
het omgaan met ouderen in het begin lastig vond, en dat
kan zeker een drempel zijn. Daarom zou ik aanraden om
het samen met iemand te doen, zodat het niet spannend
is, en verder kan ik het alleen maar aanraden omdat het
echt mooi werk is! En omdat je al met de kleinste dingen
kan helpen, kan je ook overwegen om klein te beginnen,
om te kijken hoe het bevalt.” De jongeren onderstrepen
hun verhaal door te benadrukken dat ouderen heel blij zijn
met hun komst. “Een tijd geleden werkte de bel voor de
hoofdingang niet goed waardoor we een paar keer achter
elkaar voor een dichte deur moesten wachten totdat we
iemand zagen lopen die de deur opendeed voor ons. Toen
we dit vertelden tegen een oude bewoner vatte hij gelijk

het plan op om ons elke keer op te wachten om de deur
open te doen. Voor jonge mensen zou dit een fluitje van
een cent zijn, maar deze bewoner maakt gebruik van een
rolstoel en komt maar voetje-voor-voetje vooruit, waardoor hij er haast wel een half uur over doet om heen en
weer te rijden naar de deur. Dit tekent ook weer hoe fijn de
mensen het vinden dat we komen.”

Ik zou iedereen
willen oproepen om
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- advertentie -

- advertentie -

Last van ongedierte
in of buiten uw huis?
Muizen, mieren, ratten, houtworm of
wespen? Schakel ons in om het
ongedierte op een professionele manier
uit de weg ruimen of voor het treffen
van preventieve maatregelen om je
huis of bedrijf ook in de toekomst te
beschermen tegen ongedierte!

Kinderkleding
Loensweg 27
4306 NB
Nieuwerkerk

T
E
I

0111 21 80 00
info@gripmetkik.nl
www.gripmetkik.nl

Tienerkleding

www. kleinenklassiek.nl

Dameskleding

kleinenklassiek

Zakbijbels
met Psalmen

Alle
Bijbels
in Statenvertaling

Zakbijbels
in de formaten
10,6 x 16,3 cm en
8,4 x 12,6 cm

P R O J E C T

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

Welkom in onze winkel

• Boeken (nieuw en 2e hands) • Cadeaus voor groot en klein
• Kruidenierswaren • Kaarten • Ondergoed
• Verse gekoelde producten

S E R V I C E

PROJECTSTOFFERING
PVC STROKEN

O O K VO O R

PA RT I C U L I E R E N
T EG E N

P R O J E C T

TA P I J T – V I N Y L
S E R V I C E
M A R M O L E U M – PA R K E T
BINNEN – EN

BUITENZONWERING

P RO J EC T P R I J Z E N !
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

Model
groot

Diverse uitvoeringen
zoals: leer, kunstleer,
kleursnee, goudsnee,
met of zonder duimgrepen,
met of zonder ritssluiting.
Deze Bijbels zijn ook verkrijgbaar
met Psalmen in de berijming van Datheen.
Ook Psalmboeken zijn bij ons verkrijgbaar.

Nijverheidstraat 21 • Leerdam
(0345) 61 01 55 | www.gbs.nl

Model klein

Dhr. J. van Leeuwen
Openingstijden & contact
Ma t/m vrij 9:30-12:30 uur
Do (extra) 19:00-21:00 uur
Za 9:30-16:00 uur

 Winterdijk 8, Gouda
 0182-680000
 winkel@huizewinterdijk.nl

Tolsestraat 5
Tel.: (0488)-441818
4043 KB Opheusden
Fax: (0488)-442973
E-mail:
vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl

Word abonnee
en lees de

GezinsGids
GA ZIN
LIJ K MA

ZIN
HE T GE
E VO OR

No.

JAARGAN G 73
22 OKTOBER 2020

CH RIS TE

73
JAA RGA NG BER 202 0
24 SEP TEM

het eerste jaar voor maar € 74,-

08

RE CE PT

Lekkchertien
lu g

No.

Bak zelfood
Turks br

uya:
James Dumbwas nooit mijn

„Europa r God bracht me
doel, maa t Evangelie”
hier bij he

10

ZELF MAKEN

GESCHIE DENIS

Een reiswiegje
voor poppenmoeders

De blaam van Boedapest

Route langs de littekens
van een schrijnend
oorlogsverleden

DE
E
‘KOUW
T
N
KA ’
REPORTA GE

Of geef
GezinsGids
cadeau! Al vanaf
50

€ 19,

vliegles in een
historisch toestel

GEZ IN

Wassen of ?
weggooien gemak
of
Het gedoe re) luiers
van (wasba

ES DA
PR IN SJ
20 20

De lucht in met
een Fairchild PT-26a

IE:
OO NFA MILGO ED ?
ME T JE SCH
ING EN
OM GA AN DE VER HO UD
UD JE
HO E HO

het
„Ze had ik
t haar
gevoel da pakte”
af
on
zo

G

RS
ANDE ERS
ND
DAN A

„HET LEEK
ONS HEERLIJK
OM OOK EEN
INDIVIDU TE ZIJN”
TWEELINGZUSSE

N LAURA EN TIR
ZA

ALS TWEE DRUPPELS
ÉN TOTAAL VERSCHILLEND

FAI LLIE T

N WEG
NG
EGREPE
DE ONB DRIANA DE JO
EN A
VA N T I M

EN
„VOOR GE IK WEER
GOUD GA
ING’ IN”
‘DE KLED

t bij
„Je denk
mst: kte
thuisko
mislu
de
is
r
aa
‘D
evangelist’”

s over hetllege Style
Jan Rouken
ent van Co
faillissem

Steeds meer jonge ondernemers

14-09-20

16:51

Daniël de Keijzer Budding:
„Ik zou het lastig
vinden om weer in loondie
nst te zijn”

Incl.
kinderb
la
BimBam d

20
ber 20

m
19 nove

B.indd 1

GG_0924

14-10-2020 10:13

De Wereld

Leer over
dolfijnentaal

ksel

HakselBa

e
Knapperig
kletskoppen
Een slim
dier bij

Jaargang
Nummer

Jens en
Juul

25

jouw
NATH
ijke AN
christelzoekt een
kinderblad

18

VERHAAL

EEN WEB
VAN LEUGENS

2020
27 augustus

DE BIJBEL ERBIJ

schuilplaats

Het vertrouwen
van Job

een
Maak samen

dol-fijne
show!

Jaargang
Nummer

25

jouw
christelijke
kinderblad

12

eft een
Hoe we n web?
spin ee

n

n traine

dolﬁjne

nis
en ken
ise mak
ﬁnarium!
en Den
Lieke
het Dol
rs van
bewone
met de

Wat een
spetters!

10-11-20 13:28

BB 18 Dolfijnen.indd

Neem nu een jaarabonnement op de
GezinsGids! Het eerste jaar betaalt u
slechts € 74,-! Sluit heel eenvoudig een
jaarabonnement af via www.gezinsgids.nl
of belt u ons even op 030-230 3500.
We zijn u graag van dienst.

Dolfijnen

DENISE

LIEKE

je
Een dag

GG_1022E.indd 1

Joshua en Justin

1

staan oog in oog

BB 12 Spinnen DEF.indd

in!

met een vogelsp

SPINNEN
Griezelig
mooi

1
18-08-20 15:19

De prijs is op basis van incasso. Dit abonnement loopt tot wederopzegging.

IDENTITEIT VOOR NU
www.gezinsgids.nl | 030 230 3500 | info@gezinsgids.nl

