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De saamhorigheid 
onder de bewoners is 
bijzonder te noemen

COR VAN DE CRAATSSjaak van Helden 
vertelt over de 
Steunstichting



Van de redactie
Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur (Psalm 
89:19 berijmd). Waar kunnen we dit voorwoord beter 
mee beginnen dan bovenstaande tekst? Vooral in deze 
bijzondere tijd, waarin corona zo’n grote rol in ons leven 
speelt, voelen we dit goed. Ook onder bewoners van 
Huize Winterdijk zijn veel lege plaatsen gevallen. We 
wensen ieder het nodige toe, ook als de eenzaamheid in 
de komende Kerstdagen moeilijk kan zijn.

In dit nummer van de Winterdijker laten we u kennis 
maken met de nieuwe bestuurder, de heer Cor van de 
Craats. Daarnaast leest u over het vrijwilligerswerk 
van het echtpaar Noordzij en we laten u in cijfers zien 
hoe belangrijk vrijwilligers in Huize Winterdijk zijn! 
Traditioneel ook weer een pagina Bedankt voor het 
vele werk dat het afgelopen jaar weer verricht is door 
het personeel.

Namens de redactie van de Winterdijker wens ik 
u gezegende Kerstdagen en Gods zegen voor het 
komende jaar.

Anne Visser-Lagendijk
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Advent voor een 
buitenstaand volk

En gij, Bethlehem 
Efratha, zijt 
gij klein om te 
wezen onder de 
duizenden van 
Juda? Uit u zal 
Mij voortkomen, 
Die een Heerser 
zal zijn in Israël.
MICHA 5:1

Advent, de tijd waarin we gaan 
gedenken hoe God in de volheid 
des tijds in de wereld gekomen is, 
en wel naar het vast bestek (Psalm 
89:1). De gehele wereld viert Kerst-
feest: alles zingt, muziek en voor-
drachten, over het grote geschenk 
des Vaders, Christus de Vredevorst. 
Maar men weet niet, dat we door 
onze diepe val in Adam met God in 
oorlog staan. Alles draait om dat 
grote gebeuren Kerstfeest. Bij al 
dat feestvieren en gedenken gaat 
het altijd maar weer over Christus, 
maar waar is nu een mens bij wie 
het om Christus gaat? Waar is nog 
een mens die met al zijn verlossers 
in de dood gekomen is en die nu 
geen weg meer over heeft om voor 
God te kunnen bestaan? Voor zulk 

een ziel kan het waarlijk Kerstfeest 
worden met Christus. Hij was God 
en bleef God. De tweede Persoon in 
het Goddelijke Wezen, de Almachti-
ge, werd een hulpeloos kind, gebo-
ren om aan het kruis te sterven. Dus 
over Zijn geboorte lag reeds een 
schaduw des doods, omdat Hij als 
mens de gevolgen en de straf der 
zonde moest wegdragen, wat Hij 
ook volkomen gedaan heeft. 

Micha kreeg door goddelijke in-
spraak als profeet hier een diepe 
blik in. Jacob heeft er op zijn sterf-
bed reeds van getuigd: ‘Juda gij zijt 
het’. Hier werd de stam aangewe-
zen, en Micha wees de plaats aan. 
Niet in Jeruzalem, waar de tempel 
stond, het centrale punt der gods-
dienst; neen, want dat zou in de 
volheid des tijds verzonken liggen 
in dood formalisme. Maar in Beth-
lehem, het broodhuis. De farizeeën 
wisten wel waar Hij geboren moest 
worden, maar bleven toch maar bij 
Herodes en hun godsdienst. Wie wil 
er nu naar zulk een verachte plaats, 
te klein om geteld te worden? Wat is 
toch de mens, wat een hoogmoed, 
en geen uitgang naar God toe, geen 
lust aan de kennis Zijner wegen, 
ook geen lust om bij dat verachte 
volk te leven. Ja, van nature kunnen 
we nu eenmaal niet zien hoe ellen-
dig we werkelijk zijn. Godsdienst 
genoeg, Jeruzalem was er vol van. 
Maar de waarachtige bekommering 
des harten, om nog eens in het stof 
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voor zulk een Verlosser te mogen 
bukken, wordt bij de mens niet ge-
vonden. Hoe diep is Hij ingedaald in 
onze dodelijke armoede: gedragen 
door een vergeten maagd naar het 
verachte Bethlehem. Wie wil daar 
nu wat van weten? Alleen een volk 
dat gaat leren, dat het door zijn 
bestaan en afkomst geheel geen 
bestaan voor God heeft, maar dat 
het op het vlakke des velds ligt. Dat 
leert Gods Geest Zijn volk door ont-
dekkende genade. ‘Uit u zal Mij…’ 
Zo gaat de zaligheid alleen bij Hem 
vandaan, uit het eenzijdige soeve-
reine Godswerk. Alleen voor Hem 
kan gerechtigheid bestaan. Dat 
heeft nu de mens niet meer. Daar-
om heeft dat volk met Ruth leren 
uitroepen: ’Vanwaar kent Gij mij 
daar ik een vreemde ben?’. Een bui-
tenstaander dus. ‘… voortkomen’. 
Dus door de Vader het lichaam toe-
bereid, want: de Heilige Geest zal u 

overschaduwen. Zo werd Christus 
als de Knecht des Vaders uitge-
zonden om het werk des Vaders, 
hetwelk van eeuwigheid besloten 
was, uit te voeren in de tijd. Wat een 
bemoediging voor Gods kind hier 
op aarde. Hij zal Zijn volk richten in 
gerechtigheid. Daar vecht nu alles 
tegen in hun leven: die eenzijdige 
bediening des Heiligen Geestes. 
Zo leert de kerk dat in het verlies 
de winst ligt en achter de dood het 
leven. Waar zocht Israël zijn zalig-
heid al niet in? In allerlei vormen-
dienst. Maar voor die vrije gunst 
die eeuwig God bewoog, moet altijd 
maar weer plaats gemaakt worden. 
Zo zal Christus Koning zijn in hun 
harten om alle tegenstand neder 
te werpen. Hier worden we bij de 
oorsprong bepaald, een Goddelijke 
uitgang en een menselijke geboor-
te. Geen plaats op de aarde voor de 
Schepper van hemel en aarde.

Onbevattelijk voor een mens. Hij 
kwam op aarde om Zijn volk weder-
om in de hemel te brengen en ze 
door de gangen van het recht weder-
om voor te stellen aan de Vader. Dat 
volk, in hun grondslag vijanden van 
den Vader en Zijn Gezalfde, zou nu in 
een weg, waarin alles maar dan ook 
alles van de mens de dood in moet, 
zalig worden uit vrije genade. Mocht 
in dit licht Kerstfeest nu eens waarde 
voor ons krijgen. Hoe diepdroevig 
toch dat er voor zulk een Zaligmaker 
bij ons nu geen plaats is, zoals in 
Bethlehem. Zoals Christus door alle 
onmogelijkheden op aarde kwam, zo 
wordt nu die Borg door alle onmoge-
lijkheden in het hart van een verloren 
mens geboren en wel in een beesten-
stal. Mocht het zo eens Kerstfeest 
worden in ons leven.

Kerkgebouw GGiN Scherpenzeel
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Voor zulk 
een ziel kan 
het waarlijk 
Kerstfeest 
worden met 
Christus

VAN DE BESTUURDER
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Van de bestuurder
TEKST  Cor van de Craats

Zorgen in de zorg  
We bevinden ons in een zorgvolle tijd. De 
zorgen rondom het coronavirus zijn groot. In 
deze wereld, in ons land, in onze gezinnen, 
families, de kerkelijke gemeenten. Velen zijn 
en worden door het virus getroffen en zijn 
er zeer ernstig of minder ernstig ziek van. 
Wat een onderscheid als er herstel komt. 
In Huize Winterdijk werden we in oktober 
weer geconfronteerd met een uitbraak van 
coronabesmettingen in de zorg aan huis in 
Het Huis. Voor de bewoners en familie een 
spannende periode. Direct zijn de bekende 
basismaatregelen weer genomen en zelfs 
verdergaande maatregelen zoals bijvoor-
beeld het invoeren van het mondkapje en 
afschalen van alle bijeenkomsten. Gelukkig 
bleef tot nu het virus op Het Baken (onze 
verpleegafdeling) weg. Er hebben vanwege 
de besmetting met het coronavirus sterf-
gevallen plaatsgevonden. Wat een ernstige 
roepstemmen en wat een verdriet voor de 
families en een gemis en voor ons en onze 
bewoners. Opnieuw zijn onze bewoners na-
drukkelijk bepaald bij de broosheid en het 
einde van het leven. Zoals iedere keer als 
de mare van de dood weer klinkt. Wat wordt 
door hen uitgezien naar die ware reispas. 
Onder de medewerkers en in hun gezinnen 
zijn er ook getroffen door het virus. Gelukkig 
konden we de zorg blijven bieden en zijn we 
onze medewerkers hiervoor dankbaar. Met 
veel liefde en toewijding doen zij hun werk!

Zeker wonen  
Onlangs las ik in Spreuken 1: 20-33 en trof 
dit gedeelte me met het oog op de tijd 
waarin wij leven. Toen ik de kanttekeningen 
erbij ging lezen, werd ik bijzonder getroffen 
bij alles wat onze kanttekenaren over dit 
gedeelte naar voren brengen. Als je leest 

over de uitleg van ‘de opperste Wijsheid des 
Vaders, Dewelke is de Zone Gods’. Of de 
wijsheid begrepen in de Heilige Schrift, die 
alle wijsheid der mensen te boven gaat. Of 
de wijsheid die door Gods Woord en de wer-
ken der Goddelijke voorzienigheid geopen-
baard wordt. Te weten door de predikers 
van Gods Woord, of ook door de werken der 
schepping en regering aller dingen. Hebben 
wij hier oog voor gehad, hebben wij ons om-
gekeerd en geluisterd? Het gedeelte zou zo 
van toepassing kunnen zijn op ons en op het 
heden. Op alles wat er op ons afkomt, hoe 
de regering hiermee omgaat en de media en 
van wie of waardoor de oplossing gezocht 
wordt. Dan wordt het stil van binnen als je 
vers 33 met de kanttekening leest. Maar 
die naar Mij hoort, zal zeker wonen, en hij zal 
gerust zijn van de vreze des kwaads. Ik bid 
en hoop dat dit de ervaring is of mag wor-
den van degenen die nu of in de toekomst 
in Huize Winterdijk wonen. Wilt u ons werk 
voortdurend in uw gebed gedenken? 
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www.huizewinterdijk.nl/vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht!
Zij maken onze zorg bijzonder

Meer informatie of direct aanmelden? Bezoek onze website:

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

Winterdijk in cijfers

135Totaal aantal
vrijwilligers:

Top 3
gemiddeld meest gemaakte uren:

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Maar hoeveel zijn er eigenlijk actief? 
Om inzicht te geven in het vrijwilligerswerk zijn hier de cijfers. 

Restaurant

37 uur
per week

Technische Dienst

76 uur
per week

Winkel

24 uur
per week

33
Mannen 

102
Vrouwen

De oudste vrijwilliger is 92 jaar

de jongste is 17 jaar

Gemiddeld wordt er 

295 uur 
per week 

door vrijwilligers gewerkt  
in Huize Winterdijk.
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Ervaren vrijwilligers. Zo mag je 
echtpaar Noordzij zeker noemen. 
Ze wonen in Moerkapelle maar zijn 
vrijwel wekelijks in Huize Winterdijk 
in Gouda te vinden. Kees werd tien 
jaar geleden aangestoken door zijn 
vrouw om vrijwilligerswerk te doen. 
Voor de coronacrisis was het vooral 

de donderdagavond die in het teken 
stond van vrijwilligerswerk. Nu is dit 
de maandagavond geworden. “Op 
deze avond organiseren wij een sa-
menbindende avond voor bewoners. 
We beginnen met koffie drinken en 
ik knoop wat gesprekjes aan met 
de bezoekers. Daarna lezen we een 

Vrijwilligers zijn het cement tussen de stenen van Huize Winterdijk. Zij ondersteunen op 
een groot aantal gebieden. Of het nu gaat om het uitvoeren van technische klussen of het 

rondbrengen van koffie en thee. De gemene deler is dat iedere vrijwilliger zich belangeloos 
inzet om het verschil te maken. Dit geldt ook voor Kees en Johanna Noordzij. Beiden 

zetten zich al meer dan tien jaar in. “Het doen van vrijwilligerswerk is zo ontzettend mooi: 
je krijgt er zoveel voor terug omdat je ziet dat de bewoner blij is met een praatje.”

Wij weten zeker dat niemand spijt krijgt 
om te starten met vrijwilligerswerk, 
ga het gewoon eens proberen

Het geeft voldoening 
om iets voor een 
ander te doen

Vrijwilligerswerk 
geeft voldoening

gedeelte ter bezinning. Vervolgens 
kruip ik achter de klavieren van het 
orgel en gaan we met elkaar zingen.” 
Zelfs tijdens de pauze speelt Kees 
zachtjes door. Sommige bewoners 
blijven dan spontaan meezingen. 
Ook berijmingen van Datheen staan 
op het programma. “Zo’n avond 
vliegt altijd om. Door corona heeft 
het een poos stilgelegen, maar nu 
kan het gelukkig weer doorgang vin-
den. Eén van de bewoners – meneer 
Weerheim – kondigt de psalmen 
aan. Helaas kunnen bewoners nog 
niet fysiek aanwezig zijn, maar die 
zingen mee in hun eigen huiskamer.” 
De vrouw van Kees was hem voor 
bij het doen van vrijwilligerswerk. 
Zij doet het intussen zo’n 16 jaar. “Ik 
ben begonnen op de dinsdagmorgen 
met het schenken van koffie in de 
grote zaal en aansluitend om te hel-
pen bij het serveren van de maaltijd. 
Daarnaast ging ik altijd mee met 
mijn man op de donderdagavond. Ik 
haal dan de mensen op vanuit hun 
appartement en breng ze beneden. 
Meestal komen er wel zo’n dertig. 
Mijn man bespeelt het orgel en ik 
zorg er (samen met een andere 
vrijwilliger voor) dat iedereen wat 

te drinken krijgt.” Omdat er nu door 
de coronacrisis geen bezoekers fy-
siek aanwezig mogen zijn, gaat ze 
bij iedereen langs om ze van koffie 
te voorzien. Dit kost best wat tijd. 
“Want bij het kopje koffie hoort ook 
een praatje”, zo vertelt Johanna 
lachend. 

Voldoening
Het echtpaar is enthousiast over het 
doen van vrijwilligerswerk. “Onze 
kinderen zijn allemaal getrouwd 
dus we hebben tijd om dit te doen. 
Daarnaast sluit dit werk aan op onze 
identiteit. Het geeft voldoening om 
iets voor een ander te doen. Het is 
gewoon gezellig om een praatje te 
maken en samen te zingen.” Kees 
kan genoeg mooie situaties uit zijn 
jarenlange ervaring opdiepen. “Het 
mooiste zijn wel de spontane en 
goede inhoudelijke gesprekken. Ook 
kom ik regelmatig Rotterdammers 
tegen. Ik ben daar ook geboren dus 
dan heb je gelijk aansluiting. Het is 
leuk om het over vroeger te heb-
ben. De bewoners genieten daar-
van, maar ik net zo goed!” Johanna 
noemt vooral het enthousiasme 
van de bewoners. “Ik help nu bij het 

rondbrengen van eten door het hele 
huis omdat er nu tijdelijk geen res-
taurant is. Het mooie is dat mensen 
de deur open doen en zo enthousi-
ast zijn en blij en tevreden zijn dat 
ze voorzien worden van eten.” Het 
doen van vrijwilligerswerk is niet 
altijd makkelijk. Het echtpaar geeft 
aan dat je een band opbouwt met 
bewoners. Dan is het moeilijk als ze 
komen te overlijden.  
“Zeker de afgelopen anderhalf jaar 
zijn er zo veel bewoners overleden 
die wij gekend hebben. Dat doet 
heel wat met ons.”

Geen spijt
Kees en Johanna zouden iedereen 
aanraden om vrijwilligerswerk te 
doen. “Het is ontzettend mooi en je 
krijgt er zoveel voor terug. Vooral 
als de mensen zo blij zijn dat je er 
weer bent. Het lijkt zo eenvoudig: 
gewoon alleen dat praatje en even 
dat extra stukje aandacht. Maar hier 
genieten de mensen zo van en dit 
geeft ons ook weer de energie. Wij 
weten zeker dat niemand spijt krijgt 
om te starten met vrijwilligerswerk. 
Daarom adviseren wij iedereen om 
het gewoon eens te gaan proberen.”



Medewerkers   BEDANKT!BEDANKT!  Medewerkers   

10

 Bedankt!

11

Ineke Aantjes
Armand Abdul
Linda Abdul - van Schaik
Sandra Anker
Rosalien 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
Mirjam Blom - Stout
Dineke Blonk - Blokland
Wilma Boele - van Eck
Lenie Borsboom - Trouwborst
Marith Both
Paulien Both - Bremmer
Beppie Bremmer - van ‘t Slot
Erika Breukelman - van Harten
Bertha Buijs
Anne-Myrthe Buijs
Esther Cammeraat
Loes Casteleijn - Boender
Marith Chin-A-Kwie
Ariëtte Chin-A-Kwie
Kirsten Chin-A-Kwie
Cora Chin-A-Kwie - van Duijn
Matthijs Dammers
Lianne Dammers - van Middelkoop
Greet de Blois - Trouwborst

Berthine de Gier
Hanna de Gier - Westmaas
Wilma de Graaf - Punt
William de Groot
Marlize de Haan
Anne-Co de Haan
Marja de Heer
Martine de Jong - Timmerarends
Annegriet de Jong - van Kesteren
Lida de Jong - Verhoek
Alie de Jong - Visscher
Hilde de Korte
Jannieke de Korte - van Wendel
Inca de Peinder - Hoogerbrug
Willemijn de Wit
Maaike de Wit - Bakker
Margré-Lise Deij - Baaij
Neline Demoed
Joanne Démoed
Cora Démoed - Bunt
Annemarie den Bleker
Corrie den Bleker - van Buren
Daniëlle den Braber - Oudshoorn
Dhr. P. den Harder
Marianne Dijkshoorn - Pronk
Heidi Dijkshoorn - Rademaker
Lydia Doornekamp
Jannie Drost
Anneke Dubbeld - Bakker
Annemarie Floor
Nelly Floor - Pols
Mirthe Graveland
Esther Graveland - Olieman
Jeanine Griffioen

Mathilde Hamoen
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
Gerda Kalkman - Brand
Annelies Kloppenburg - van Wette
Geerke Knapen
Janneke Knoop - Verhage
Judith Kok
Germa Kok - Cromwijk
Rianne Kolk
Edine Koole - Jacobse
Marit Koolmees
Trijnie Koops - Bremmer
Wilma Kortleven - Bossenbroek
Anne Kriekaard
Colinda Laban - Démoed
Deborah Lagerwaard - Vuijk
Caroline Lagerwerf
Hetty Lindhout - Honkoop
Liesbeth Marchal - van Eckeveld
Marinda Mekenkamp - Pols
Toos Methorst - Hogendoorn
Netty Oosterwijk
Jeanette Oosterwijk - Anker
Thea Oppelaar - Verweij
Bertine Otterspeer - van der Velden
Eline Oudenaarden
Debora Oudenaarden
Naomi Paans - Massar

Arina Penning - Verduijn
Wieneke Pols - van Wageningen
Wilma Qualm - van Driel
Gerdine Roos - Schut
Ellen Rozendaal - van Duijn
Anja Ruis - den Ouden
Marijke Slappendel - Broere
Dhr. J. Slingerland
Anne-Ruth Slingerland
Gerda Slingerland - van Dijk
Els Slingerland - Verdouw
Sarina Stolker - van Staveren
Renate Suijker
Willie Suijker - van Meijeren
Rita Suijker - Zondag
Elza Trouwborst
Joke Valk - van der Plas
Rhodé van Braak
Janneke van Dam
Anne-Jet van Dam
Cor van de Craats
Mijntje van den Broek - de Bruijn
Geertrude van den Broek - Doornenbal
Marja van der Elst
Jarina van der Ende
Janine van der Ham
Nicoline van der Heiden - Droppert
Elza van der Hoek
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
Arinda van Duijn - den Butter
Senna van Goch
Elly van Haaften - Hannewijk
Anita van Haaften - Markus
Gerda van Hell - Verduijn
Lize van Holst - van Dijk
Rianne van Klaveren
Hester van Leersum - Brand

Leontien van Leeuwen - de Rijke
Lena van Meijeren - Aantjes
Miranda van Puffelen - Qualm
Annemarie van Staveren
Anita van ‘t Hof - van der Linden
Christine van Vliet - Koster
Anne van Zijverden
Mathilde van Zijverden
Alberdina van Zomeren - van der Meulen
Herriët Verduijn
Stien Verduijn

Aline Verduijn - van Herk
Hanneke Verstraten - Bronkhorst
Corina Verweij - Roos
Anne Visser - Lagendijk
Bertina Visser - van Hal
Henrike Voets - Versluis
Marjan Waleson - van Ginkel
Anne Wiegman
Corry Willems - van Urk
Judith Wolsheimer - Molenaar
Nella Zeeuw - Vonk Noordegraaf

Alle medewerkers, 
bedankt voor jullie 
inzet dit jaar!



Sjaak van Helden geeft aan dat hij, 
nadat de nieuwe Raad van Toe-
zicht was aangetreden, de vraag 
kreeg om zijn schouders onder de 
steunstichting te willen zetten. “Het 
belangrijkste probleem was de be-
schikbaarheid van nieuwe bestuurs-
leden. Hier zijn we hard mee aan de 
slag gegaan. Zo hebben we met de 
kerkenraden van de beide Goudse 

gemeenten gesproken. Vervolgens 
hebben we diverse gesprekken ge-
had met gemeenteleden. Dit stemde 
mij hoopvol voor de toekomst en gaf 
energie om weer verder te gaan.” 
Hij hoopt binnenkort het nieuwe 
bestuur – dat dan weer op volle 
sterkte is – te kunnen presenteren. 
Van Helden geeft aan het verleden 
graag achter zich te willen laten en 

in biddend opzien vooruit te willen 
kijken. “Het gaat immers om de zorg 
voor onze ouderen. Want het doel 
van onze stichting is om fondsen en 
middelen te verzamelen omdat niet 
alle kosten worden gedragen door 
de overheid. Daarom is het ook mijn 
hartelijke wens dat de opdracht om 
elkanders lasten te dragen ook in dit 
werk gestalte krijgt.” Concreet krijgt 

de stichting een gezicht met het winkeltje. “Dit is 
de centrale ontmoetingsplaats voor bewoners en 
voor bezoekers buiten Winterdijk. Het is van gro-
te meerwaarde en heeft een groot assortiment.” 
Daarnaast verschijnt een aantal keren per jaar 
De Winterdijker. Ook dit is een activiteit van deze 
stichting. Andere activiteiten, zoals de grote verko-
ping kunnen al een poos niet doorgaan. “Dit heeft 
allemaal te maken met de ernst van de tijd waarin 
we momenteel leven”, zo besluit Sjaak van Helden. 

Actieve stichting 
Bestuurder Cor van de Craats is blij dat er weer be-
weging komt in de steunstichting. “Het is één van 
mijn opdrachten om bij te dragen aan een actieve 
stichting. Daarom ben ik blij dat er een nieuwe start 
is aangekondigd en dat volgend jaar het bestuur 
weer op volle sterkte is. Ik heb alle vertrouwen in 
een goede samenwerking en ben erkentelijk voor 
het werk wat er in de overbruggingsperiode is uit-
gevoerd.” De stichting is voor Huize Winterdijk van 
groot belang. Er worden namelijk heel wat zaken uit 
eigen middelen betaald. Cor heeft nog wel een ver-
langlijstje voor de komende jaren. Daarop staat met 
grote letters het in stand houden van de winkel. Hij 
geeft aan dat iedereen hier aan kan bijdragen. “Er is 
genoeg te koop. Op deze wijze kan iedereen het werk 
van Huize Winterdijk steunen.” Daarnaast staat op 
het lijstje het uitvoeren van een noodzakelijk en gro-
te verbouwing van de ruimte waar de dagbesteding 
is gevestigd. “De huidige ruimte voldoet niet. Er is te 
weinig daglicht, geen keukenblok en geen sanitair in 
de directe nabijheid. Daarnaast verdient het naast-
gelegen restaurant een grondige opfrisbeurt.” 

Rolstoelbus
Ook wil Van de Craats graag de beschikking over een 
bestelbus zodat het transport wat nu gebeurt in de 
auto’s van de vrijwilligers verleden tijd is. Daarnaast 
zou een rolstoelbus zeer gewenst zijn. “Het halen 
en brengen van onze bezoekers voor de dagbeste-
ding wil Huize Winterdijk graag zelf gaan verzorgen. 
Daarnaast kan dit transportmiddel ook worden ge-
bruikt voor uitstapjes met de bewoners.” Is het lijstje 
zo volledig? Nee, de bestuurder geeft ook aan dat de 
vloerbedekking in meerdere gangen hoognodig aan 
vervanging toe is. Cor sluit af door te vertellen dat 
de komende maanden meer duidelijkheid over deze 
plannen zal worden gegeven. Ook wijst hij op de 
brief waarin staat opgenomen op welke wijze is bij te 
dragen aan het realiseren van deze plannen.”

De steunstichting komt 
weer op sterkte

Sinds jaar en dag is er de Steunstichting Vrienden van Winterdijk. Opgericht 
om inkomsten te verzamelen. Maar de stichting was de afgelopen jaren 
wat ingedut. Nu wordt er weer hard gewerkt aan een vitale organisatie. 

Daarover spreken we met Sjaak van Helden die secretaris is van deze club. 
Ook vertelt bestuurder Cor van de Craats wat hij van deze plannen vindt.  
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Helpt u mee?
 
Eén van de eerste nieuwe projecten van de 
Steunstichting is om gelden bijeen te brengen 
voor het opknappen van De Oever. Dit is de dag-
bestedingsruimte. Deze ruimte is nu donker en 
ziet er wat troosteloos uit. Om dit te verbeteren 
moeten er onder andere ramen worden geplaatst 
waardoor er een uitzicht komt op de mooie tuin. 
Deze ruimte wordt nu zelfs niet gebruikt en tij-
delijk is de dagbesteding in een hoekje van het 
restaurant. Dit is geen wenselijke situatie. Wilt 
u meehelpen om deze ruimte weer op te knap-
pen? We verwachten dat dit zo’n 15.000 euro 
kost. Iedere gift is van harte welkom. U kunt deze 
QR-code gebruiken om uw gift over te maken. Dit 

mag natuurlijk ook door gebruik 
te maken van dit rekeningnum-
mer: NL87 INGB 00005 5223 13 
t.n.v. Steun Stichting Vrienden 
van Winterdijk te Gouda.

Ook De Winterdijker is 
een activiteit van de 
Steunstichting

Daarom is 
het ook mijn 
hartelijke wens 
dat de opdracht 
om elkanders 
lasten te dragen 
ook in dit werk 
gestalte krijgt
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De wieg van Cor van de Craats stond in Hars-
kamp. Een kleine rustige plaats op de Veluwe die 
vooral bekend is als legerplaats. “In mijn jeugd-
jaren was het nog een drukte van belang met de 
militairen.” Inmiddels is het kamp ook in gebruik 
als opvanglocatie voor Afghaanse vluchtelingen. 
Cor trad in het huwelijk met Rieneke en samen 
zijn ze ouders van vijf jongens, die inmiddels 
getrouwd zijn. Daarnaast hebben ze vier klein-
kinderen. In hun vrije tijd is het echtpaar graag 
buiten te vinden. “Wij houden van wandelen in 
de natuur en willen regelmatig de zee even zien. 
Rieneke is vlakbij de zee geboren en getogen en 
de westerse cultuur zoals ik deze hier in Huize 
Winterdijk aantrof ben ik dus wel gewend, zo 
vertelt Cor lachend.” Na de lagere school volgde 
hij eerst technisch onderwijs. Door het oplopen 
van brandwonden kwam hij in het ziekenhuis 
terecht. Dit droeg er aan bij dat ook de vonk 
naar de gezondheidszorg oversloeg. Hij begon in 
het verpleeghuis in Bennekom en was daar een 
periode teamleider. Vervolgens startte hij met 
de opleiding tot verpleegkundige en werkte hij 
in het Streekziekenhuis in Bennekom tot 1990 
als verpleegkundige op de afdeling chirurgie. Uit 
deze tijd diept Cor twee lessen op. “Het zieken-
huis waar ik werkte was in de jaren ’50 geopend 
doordat kerken zich zorgen maakten over de 
plannen voor de oprichting van een algemeen 
ziekenhuis. Dit laat de eensgezindheid zien waar-
mee we samen voor de identiteitsgebonden zorg 
moeten staan.” Het streekziekenhuis is intussen 
gefuseerd tot het ziekenhuis in Ede. Daarnaast 
leerde Cor er ook dat kerkmuren wegvallen. “Er 
was een grote mate van eenheid binnen ons 
team. We hebben bij zeer ernstige zieken en bij 
overlijdens mogen ervaren hoe de Heere werkte 
in de harten van mensen en uitkomsten kan ge-
ven tegen de dood. Dan vallen kerkmuren weg 
en geeft het geloof veel verbinding.” Tijdens zijn 
werk in het ziekenhuis volgde hij de opleiding tot 
maatschappelijk werker. Na zijn opleiding ging 

hij aan de slag bij de Vereniging Helpende Han-
den in Woerden. Een aantal jaren later werd hij 
bureaumanager van de Nederlandse Patiënten 
Vereniging. Vervolgens werd hij benoemd als  
locatiemanager bij De Wittenberg te Haaften. 
Vanaf 2007 was hij daar bestuurder en sinds 
enkele maanden is hij nu de bestuurder van  
Huize Winterdijk. 

Was u – tot voor kort – wel eens eerder in  
Huize Winterdijk geweest? 
“Tijdens het sollicitatiegesprek (dat ik voerde 
met Lianne Dammers en Rianne Kolk), kwam ik 
voor het eerste in Huize Winterdijk. Natuurlijk 
had ik er genoeg over gehoord en las ik altijd 
trouw dit blad. Ook komt Huize Winterdijk op 
een warme wijze voor in levensbeschrijvingen 
die ik lees.”

Wat waren de redenen om te solliciteren  
naar deze functie? 
“Al langere tijd leefde bij mij de wens om in een 
instelling van onze gezindte werkzaam te mo-
gen zijn. Maar telkens werd het duidelijk dat dit 
de weg nog niet was. Maar toen ik op zaterdag 
10 april de advertentie in het Reformatorisch 
Dagblad las, heb ik onder biddend opzien tot 
de Heere dezelfde morgen gesolliciteerd en de 
maandag erna met de heer Van Doorn, de voor-
zitter van de Raad van Toezicht, gesproken. Mij 
sprak vooral de identiteit van Huize Winterdijk 
aan. Maar ook het huidige concept van wonen 
en zorg vind ik mooi. Ook was ik van mening (zij 
het met schroom) dat ik met mijn ervaring wat 
van dienst zou kunnen zijn bij de belangrijkste 
opdracht: het toekomstbestendig maken van 
deze mooie organisatie.”

Wat was uw eerste reactie toen u hoorde  
dat de RVT u wilde benoemen? 
“Ik was heel verrast, blij en dankbaar hoewel 
ik van nature zo’n ondankbaar en hoogmoedig 

Terwijl wij Cor van de Craats spreken zijn de zorgen in Huize Winterdijk groot. Er zijn 
bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus, er zijn besmettingen en dit geeft 

onrust. Hij twijfelde dan ook even of dit het geschikte tijdstip was voor een interview. “Dit 
verdient al mijn aandacht en ik ben er ook beducht voor om mezelf te veel te bedoelen. 

Maar ik wil ook graag laten zien wat ons mooie werk is en waar we aan willen bouwen. Dit 
alles in het licht van psalm 127.” Daarom spreken we met Cor over zijn ervaringen binnen de 

gezondheidszorg, zijn visie op leidinggeven en de doelen waar hij aan wil werken. 

Cor van de Craats wil 
        dienend leider zijn



mens ben. Ik denk aan de vraag die ik 
aan de heer Van ’t Goor stelde, toen 
hij over de uitkomst belde: ben ik dan 
alleen overgebleven en willen jullie 
met mij verder? Ik merkte ook bij de 
Raad van Toezicht deze blijdschap en 
verwondering.”

Welke reacties heeft u ontvangen  
van collega’s, bewoners en perso-
neelsleden toen ze hoorden dat u 
benoemd was? 
“Binnen Wittenbergzorg bracht het 
een golf van reacties teweeg. Daar 
heb ik 21 jaar lief en leed met de me-
dewerkers mogen delen. Bewoners 
en huurders van de aanleunwoningen 
stonden versteld dat ik weg zou gaan. 
Ik was ermee verbonden en aan ver-
knocht. Alles wat ik daar heb gedaan, 
heb ik ook maar gekregen. Maar toch 
leeft bij mij de wens dat alles wat ik 
waar dan ook en in welke functie ge-
daan heb of het nu dat gedeelte uit 
de Bijbel was dat ik las, het telefoon-
gesprek wat ik had of de hand die ik 
op een schouder legde, mag gebruikt 
worden tot uitbreiding van Zijn Ko-
ninkrijk. Er kwamen op mijn benoe-
ming bij Huize Winterdijk ook heel 
mooie en opbeurende reacties uit het 
hele land, van mensen die ik helemaal 
niet ken Wat daarin vooral opviel, is 
het warme hart dat zovelen in het 
land voor Huize Winterdijk hebben.”

Welk inzicht heeft u ooit opgedaan 
wat nog steeds richtinggevend is 
voor de uitvoering van uw werk? 
“Dat we mens zijn en blijven en ik 
een zondaar ben. Dit vertaalt zich 
in het feit dat ik dicht bij de mensen 
probeer te staan. Bij iedereen. Ik 
probeer met hen mee te lopen, mee 
te bewegen, mee te leven, mee te 

lijden en ook te verblijden. Ik denk 
dan aan hetgeen de Heere in Zijn 
Heilige wet van ons vraagt en het 
grote gebod dat de Heere Jezus ons 
gegeven heeft. God lief te hebben bo-
ven alles en onze naaste als onszelf. Ik 
zal dit nooit kunnen volbrengen. Dit 
houdt mij klein en daardoor heb ik 
iedere dag weer genade nodig. Ook 
wil ik graag dat iedereen zich thuis 
voelt. Ik kan niet zonder één van 
de medewerkers en de vrijwilligers. 
Een goede samenwerking met alle 
betrokkenen in de organisatie vind 
ik erg belangrijk. Samen moeten we 
schouder aan schouder staan.” 

Hoe zouden anderen uw leider-
schapsstijl typeren? 
“Hopelijk zullen anderen zeggen dat 
ik dienend leiderschap probeer vorm 
te geven. Leiderschap waarin ik pro-
beer dienstbaarheid te tonen aan de 
organisatie en het doel van de organi-
satie. En dat is het bieden van onder-
dak, zorg en begeleiding en welzijn. 
Dit alles in goede samenwerking met 
de Raad van Toezicht, Cliëntenraad, 
Ondernemingsraad, deIdentiteits-
raad, de kerken in Gouda en landelijke 
verbanden. Wat ik wel terug gehoord 
heb is dat medewerkers onder mijn 

leiding zich meer bewust zijn gewor-
den van het doel van het bestaan 
van een organisatie. En dat zowel de 
organisatie als de medewerkers groei 
en ontwikkeling ervaren. Het is iedere 
dag wel weer in afhankelijkheid en 
met vallen en opstaan en ik heb ook 
nog genoeg leerpunten.”

Op welke wijze heeft u kennis 
gemaakt met Huize Winterdijk 
– en vooral de bewoners – in de 
afgelopen maanden? 
“In de eerste maand heb ik heel veel 
gesprekken gevoerd. Met mede-
werkers die een sleutelpositie in de 
organisatie hebben maar ook met alle 
andere medewerkers. Sommige van 
hen deelden ook spontaan hun ver-
haal. Ook sprak ik met de pastorale 
medewerkers en met alle interne ra-
den. Ook heb ik me geprobeerd gelijk 
open te stellen voor alle bewoners. 
Zo stelde ik me voor aan bewoners, 
die ik later weer tegen het lijf liep. 
Nu is het onthouden van namen niet 
m’n sterkste kant en sprak ik onlangs 
een bewoner aan met een onjuiste 
naam. Deze zei gevat: ‘stop daar toch 
mee het gaat je toch niet lukken om 
al onze namen te gaan leren kennen.’ 
Dat is prachtig toch? Er wordt ook 
regelmatig gevraagd hoe ik aange-
sproken wil worden. Dat is makkelijk, 
namelijk gewoon met Cor. Dit geeft 
gelijk een bepaalde mate van saam-
horigheid.”

Welk verhaal uit de afgelopen 
maanden Huize Winterdijk zult u 
niet snel vergeten? 
“In de eerste weken vroeg één van de 
bewoners mij langs te komen om met 
elkaar te spreken over het missen, 
zoeken en vinden van het heil des 

Heeren. Dit gebeurde. Toen ging ze 
mij vertellen over de tijden van vroe-
ger en hoe er met elkaar mee geleefd 
werd en gezucht werd aan Gods ge-
nadetroon voor het heil van onsterfe-
lijke zielen. Dit vergeet ik nooit meer. 
Maar er is ook humor. Ik heb regel-
matig overleg in de stad. Ik kreeg een 
fiets, die net opgeknapt was door de 
technische dienst. Ik ging op dit ex-
emplaar naar de stad, maar ik moest 
steeds harder trappen. Toen ik uitein-
delijk terug kwam sloeg deze fiets op 
het voorterrein helemaal vast. En zo 
leverde ik een fiets aan die opnieuw 
in de reparatie moest. Echt die vrij-
willigers van de technische dienst en 
hun helpers, zijn goud waard. Zij ver-
zetten heel veel werk, prachtig!”

Wat denkt u dat de grootste 
uitdaging is binnen Huize 
Winterdijk? 
“De grootste uitdaging is om als 
zelfstandige organisatie te blijven 
bestaan en tegelijkertijd goed te 
voldoen aan alle wet- en regelgeving. 
Maar ook het werven en vasthouden 
van medewerkers die de identiteit 
een warm hart toe dragen. Daarom 
doe ik ook graag een oproep aan 
alle mensen met een hart voor zorg 
en een diploma: ze zijn van harte 
welkom! Ook maak ik me wel eens 
zorgen of dat alle appartementen 
bewoond blijven. Kiezen ouderen nog 
voor ons huis en zijn zij en hun kinde-
ren nog bereidt om er iets voor over 
te hebben als hun ouders of familie 
ervoor kiezen om in Huize Winterdijk 
te komen wonen? Anderzijds is er een 
behoorlijke wachtlijst en zijn we aan 
het nadenken over het starten van 
een tweede verpleegafdeling en het 
bieden van terminale zorg.” 

U start terwijl het coronavirus weer 
rondgaat. Wat doet dit met u en de 
organisatie? 
“Dit doet heel veel met onze bewo-
ners, hun familie en onze medewer-
kers en vrijwilligers. Dit is iets wat 
nog nooit iemand meegemaakt heeft. 
Velen hebben de oorlog meegemaakt 
of anderen de watersnoodramp van 
1953, maar dit nooit. Het wordt er-
varen als een sprake Gods. Ik merk 
veel waardering en medewerking 
voor de maatregelen die we nemen. 
Zo moesten we in de afgelopen we-
ken vanwege een uitbraak weer veel 
strenger worden. Het is heel verdrie-
tig dat er recent een aantal bewoners 
aan de gevolgen van het coronavirus 

Cor van de Craats   MEDEWERKER AAN HET WOORD

17
MEDEWERKER AAN HET WOORD   Cor van de Craats   

16

Ik kan niet zonder 
één van de 
medewerkers en 
de vrijwilligers

Er wordt ook 
regelmatig gevraagd 
hoe ik aangesproken 
wil worden. Dat is 
makkelijk, namelijk 
gewoon met Cor



op orde te krijgen. Een hele tour maar 
dit gaat zeker goed komen. In Huize 
Winterdijk moeten we eraan wennen 
dat dingen langzaam maar zeker 
gaan.”

Wat gaan de bewoners merken van 
de leiderschapswissel? 
“Oei, deze vraag moet volgend jaar 
Deo Volente nog maar eens gesteld 
worden... Maar ik hoop op een voort-
zetting van de goede zorgverlening 
op al onze afdelingen. Daarnaast 
hoop ik dat we met de uitvoering van 
de plannen zijn gestart en dat de ver-
betering merkbaar is voor bewoners 
en medewerkers.”

De zorg staat of valt met goed per-
soneel. De markt is krap. Heeft u 
ideeën om meer mensen aan Huize 
Winterdijk te verbinden? 
“Ik wil iedereen een goede werkplek 
kunnen bieden. Goed werkgeverschap 
houdt ook in: veel mogelijkheden voor 
persoonlijke ontwikkeling. Ook zou ik 
nieuwe zorgvormen willen introduce-
ren. Denk dan bijvoorbeeld aan de op-
vang van mensen met psychiatrische 
problematiek, maar ook het aanbieden 
van terminale zorg. Dit alles heeft ook 
als doel om medewerkers te binden en 
te boeien. Alle medewerkers hebben 
een hart van goud. Maar goud moet 
je regelmatig poetsen om het te laten 
glanzen en het is een kostbaar bezit.”

De afgelopen jaren was er onrust 
binnen het management. Hoe kijkt u 
hierop terug en op welke wijze wilt u 

rust creëren?  
“Onder leiding van de heren De Wit 
en Van Beijnum en alle gremia, is er 
veel bereikt en tot stand gebracht. 
Ook mijn voorganger heeft veel goeds 
gedaan. Nu is het tijd voor het door 
ontwikkelen van de organisatie. Er 
zijn ook zaken minder goed gegaan, 
die verdriet en pijn hebben gegeven. 
Daarom wil ik daar namens de orga-
nisatie ons excuus voor aanbieden. Ik 
hoop dat het een plek kan krijgen. Er 
zijn verschillende mensen bij mij langs 
geweest die hun hart gelucht hebben. 
Als iemand hier behoefte aan heeft, 
is deze welkom en zal ik proberen te 
luisteren. Laten we bovenal om ver-
geving vragen van al onze zonden en 
tekortkomingen, het verleden achter 
ons laten en vooruitzien.”

In het afscheidsinterview zei 
uw voorganger (Jacqueline van 
Ginneken die ad-interim deze 
functie vervulde) dat ze hoopte 
dat u regelmatig met haar contact 
zocht om te vertellen hoe het in 
Huize Winterdijk gaat. Ze gaf ook 
aan dat het afscheid dan voor haar 
wat minder definitief voelde. Gaat 
u dit doen? 
“Na de overdracht van een paar dagen 
heb ik de eerste weken een aantal 
malen telefonisch contact met haar 
gehad. Na een paar weken nog eens en 
inmiddels af en toe per mail. Ze is nog 
steeds onder de indruk van de periode 
die ze bij ons werkzaam was. En hoe 
het in een dergelijke setting er aan toe 
gaat en wat ze meer dan ooit gedacht 

en gezien heeft in een sterk identiteits-
gebonden organisatie. En wat ze niet 
meer zal vergeten, zoals het zingen van 
de psalmen. Maar ook de veerkracht en 
inzet van iedereen die hier werkzaam 
is en betrokken is bij de organisatie. Dit 
deel ook met haar. Ze wil graag weten 
hoe met het personeel gaat.” 
 
Welke wens heeft u voor Huize  
Winterdijk? 
“Vanzelf dat het de organisatie goed 
zal mogen gaan en bewoners (die in 
de avond van hun leven zijn gekomen) 
hier een goede tijd mogen hebben 
en dat ze merken dat er met liefde 
gewerkt wordt. Bovenal leeft in mij 
de wens en bede (zoals van Salomo) 
dat Uw ogen open zijn, nacht en dag, 
over dit huis, over deze plaats, van 
dewelke Gij gezegd hebt: Mijn naam zal 
daar zijn. En dat we het mogen weten: 
zonder Mij kunt gij niets doen.

De saamhorigheid 
onder de bewoners 
is bijzonder te 
noemen
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zijn overleden. Dit maakt grote indruk 
op de bewoners en medewerkers. 
Tegelijk duurt deze periode al zo lang. 
Dan merk je wel dat er sprake is van 
eenzaamheid. Ook kunnen er minder 
vrijwilligers worden ingezet en gaan 
bijeenkomsten zoals verkopingen en 
zangavonden niet door. De medewer-
kers staan inmiddels anderhalf jaar 
onder druk, zowel privé als op het 
werk. Dit vraagt veel van hen. Geluk-
kig ervaren we veel medeleven en 
weten we dat er iedere zondag voor 
ons wordt gebeden.”

Waarin is Huize Winterdijk sterk? 
“In de eerste plaats noem ik de dui-
delijke reformatorische identiteit. Het 
is gelukkig over kerkmuren heen een 
hechte gemeenschap. Het is een dorp 
op zich. De oprichters hebben niet 
kunnen denken dat het concept zo 
lange tijd het juiste concept zou zijn. 
En dit concept heeft toekomst, omdat 
hier echtparen komen wonen waar de 
man of vrouw zorg nodig heeft. Als je 
nu het programma van de overheid 
Langer thuis wonen, naast het con-
cept van Huize Winterdijk legt, zijn er 
veel zaken die hier gewoon al plaats-
vinden. Ook is Huize Winterdijk sterk 
in de betrokkenheid van medewer-
kers en de grote groep vrijwilligers. 
Daarnaast is de saamhorigheid onder 
bewoners ook bijzonder te noemen. 
Zo helpen bewoners ook mee met 
hand-en-spandiensten. Tot slot ben 
ik blij met onze verpleegafdeling. Zij 
hebben sterke papieren. Zo gebeurt 
er veel om onze zorg in het huis goed 

MEDEWERKER AAN HET WOORD   Cor van de Craats   
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www.huizewinterdijk.nl/vacatures
Meer informatie of direct solliciteren? Bezoek onze website!

Word jij onze nieuwe collega?

• Financieel administratief medewerker
• Controller/manager bedrijfsvoering
• Medewerker kwaliteit & veiligheid
• (leerling) Wijkverpleegkundige
• (leerling) Verpleegkundige
• Agogisch begeleider
• Verzorgende IG
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De Wijzen brachten wierook, goud, 

En mirre, uit verre landen; 

Maar wij, wij komen even stout 

Tot U, met lege handen. 

Arm zijn wij, altijd arm geweest, 

Dies wij wel dikwijls morden; 

Gij gaaft ons arm te zijn van geest; 

Toen zijn wij rijk geworden.

Ja, rijk wordt die zijn armoe kent, 

Zijn naaktheid in Gods ogen, 

En zich tot U om uitkomst wendt, 

Om dekking uit de hoge; 

Die Gij een honger kennen doet, 

Die naar Uw brood leert smachten, 

En, daar Gij hem ten leven voedt, 

All’ andren nood verachten.

Gods heerlijkheid bestraalt de nacht, 

Gods licht verscheurt Gods wolken: 

Herhaal de boodschap U gebracht, 

De blijdschap aller volken! 

Gods Eng’len heffen ‘t feestlied aan, 

Tot lof van Gods erbarmen; 

Zij hebben ‘t ook voor u gedaan; 

Het is een lied der armen.

NICOLAAS BEETS (1814-1903) 
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zijn om geraakt te worden door de 
Boodschap. Ook al reageren de be-
woners soms nauwelijks je weet nooit 
wat ze in zich opnemen.” Ook tijdens 
de individuele aandacht wordt er op 
deze afdeling tijd gemaakt om met de 
bewoner een gedeelte uit de Bijbel te 
lezen, te helpen met bidden of met het 
lezen van een dagboek. “Ik moet eer-
lijk zeggen dat er ook momenten zijn 
dat ik het lastig vind om te praten over 
geloofszaken, maar dat betekent niet 
dat je het uit de weg mag gaan. Juist 
omdat veel van deze mensen afhanke-
lijk zijn van de medewerkers die op de 
afdeling werken, kunnen wij een mid-
del zijn om over Zijn naam te spreken.”

Gezond verstand  
Op Esther haar afdeling zijn ook be-
woners die in een ver stadium zijn van 

dementie. Soms kunnen zij minder 
goed communiceren. Als het met deze 
bewoners gaat over geloofszaken is 
er soms toch herkenning of een ge-
tuigenis van Gods werk in hun leven. 
“Sommige bewoners kunnen een 
psalm uit hun hoofd meezingen, soms 
vertellen ze ook over hoe ze verlan-
gen naar een eeuwig thuiskomen. Dat 
zijn bijzondere momenten waarbij we 
zien dat mensen voor God niet onbe-
reikbaar zijn.” De 20-jarige geeft aan 
dat ze er vaak aan herinnerd wordt 
dat zij nog jong is in vergelijking met 
de bewoners op de afdeling. Menselij-
kerwijs gesproken zijn zij in hun laat-
ste levensfase. “We mogen de Heere 
dankbaar zijn als we nog een gezond 
verstand hebben, hoewel vrijwel ie-
dereen dit al snel vanzelfsprekend 
vind is dat echt een wonder.”

IDENTITEIT

23
IDENTITEIT
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Esther Cammeraat is werkzaam als eerst verantwoordelijk agogisch begeleider op afdeling Het 
Baken. Met haar spreken we over haar werk, de bewoners waarmee ze werkt en het inhoud geven 

van identiteit op deze afdeling. “Het is mooi om passende activiteiten te zoeken afgestemd op 
de individuele bewoner om zo bij te dragen aan een zo goed mogelijk welzijn tijdens hun laatste 

levensfase. Het contact met de bewoners is waardevol ook al praat een bewoner nauwelijks. Maar een 
grote glimlach na bijvoorbeeld het kijken van een diavoorstelling maakt dit werk zo bijzonder.”

Bereikbaar voor de  

Boodschap

Al van jongs af aan komt Esther in 
Huize Winterdijk over de vloer. “Mijn 
moeder was hier vrijwilligster en nam 
mij mee als kind van een jaar of twee 
al mee. Ook woonden mijn opa en oma 
destijds samen hier. Mijn oma overleed 
vorig jaar, maar mijn opa woont nog 
op afdeling het Baken.” Nadat Esther 
de eerste twee jaar van haar opleiding 
volledig op school volgde, wilde ze de 
laatste jaren graag combineren met 
werk. En zo kon ze aan de slag in Huize 
Winterdijk. “Na het behalen van mijn 
diploma ben ik hier blijven werken. De 
sfeer is goed en de fijne collega’s ma-
ken het werken nog leuker. Daarnaast 
is het fijn dat personeel en bewoners 
dezelfde identiteit hebben daardoor 
heb je veel gemeen.” De afdeling waar 
Esther werkt, is er één voor klein-
schalig wonen en wordt ook wel een 
psychogeriatrische afdeling genoemd. 
De meeste bewoners hebben demen-
tie. Deze doelgroep spreekt Esther 
erg aan. “Geen bewoner is hetzelfde 
en elke dag is anders, dat motiveert 
mij tot het doen van dit werk. Elke 
bewoner heeft weer een andere bena-
dering nodig en iedereen heeft andere 

interesses. Wat is het dan mooi om 
passende activiteiten te zoeken voor 
elke bewoner voor een zo fijn mogelijk 
welzijn tijdens hun laatste levensfase.”

Bekende psalmen  
De identiteit van Winterdijk is ook be-
palend voor de activiteiten die voor de 
bewoners georganiseerd worden. Zo 
is er op dinsdag en donderdagmiddag 
altijd een pastoraal medewerker aan-
wezig in de huiskamers. Deze leest een 
stuk uit de Bijbel en daarna worden 
er psalmen gezongen. De psalmen 
mogen de bewoners zelf opgeven, als 
ze dit nog kunnen. Er worden dan vaak 
bekende psalmen opgegeven zoals 
psalm 25:2, psalm 42:1 en psalm 98:10. 
“Soms raakt het bewoners als ze een 
bekende psalm horen, je ziet dan nog 
weleens tranen stromen. Achteraf 
kreeg ik een keer te horen dat het de 
bewoner zo raakte omdat het vanaf 
jongs af aan al een lievelingspsalm 
was”, vertelt Esther. Er worden ook 
andere activiteiten gedaan rondom 
identiteit. Zo wordt er regelmatig een 
quiz met Bijbelse vragen gedaan en 
wordt er voorgelezen uit een eenvou-

dig boek met verhalen over het leven 
van Gods kinderen of bekende verha-
len over Maarten Luther en delen uit 
de Christenreis. 

Bereikbaar  
Hoewel ouderen met dementie meer 
begrijpen dan soms wordt gedacht 
op het gebied van identiteit, is het 
volgens Esther van belang om op een 
eenvoudige wijze de bewoners te be-
reiken. “Bijvoorbeeld met het zingen 
van bekende psalmverzen, eenvoudig 
geschreven boekjes en door kinderlijk 
eenvoudige woorden te gebruiken. 
Dan zie je bij de meesten dat dit een 
stuk herkenbaarheid en zekerheid 
geeft omdat het hun bekend in de oren 
klinkt. Dit geeft hun zelfvertrouwen 
en dat is bijzonder om te zien.” Soms 
lijken bewoners ook vrijwel onbereik-
baar te zijn voor de boodschap van 
Gods Woord. “Menselijkerwijs gespro-
ken is dat misschien wel zo, maar aan 
de andere kant weten we dat er niets 
voor de Heere te wonderlijk is. Ook 
zie je dat veel is blijven hangen zoals 
de psalmen en bekende verzen uit de 
Bijbel, een verhaal kan al een middel 

De saamhorigheid 
onder de bewoners 
is bijzonder te 
noemen



Waarom is het ministerie het 
WOL-traject gestart? 
“WOL staat voor: waardigheid en 
trots op locatie. Dit is een onderdeel 
van het plan Thuis in het Verpleeghuis 
dat minister Hugo de Jonge in april 
2018 presenteerde. Dit meerjarige 
programma ondersteunt zorgaan-
bieders en locaties van verpleeghui-
zen om goede en liefdevolle zorg te 
bieden aan cliënten. Dit is zorg die 
voldoet aan de criteria van het Kwa-
liteitskader Verpleeghuiszorg. Het 
ondersteuningsprogramma Waardig-
heid en trots op locatie is gestart in 
januari 2019 en bouwt voort op kennis 

en ervaringen opgedaan tijdens een 
eerder programma. Er zijn zulke grote 
veranderingen gaande in de zorg en 
onze maatschappij, dat het niet alle 
organisaties vanzelf lukt om de kwali-
teit van hun zorg op het goede niveau 
te houden. Daarom is deze ondersteu-
ning in het leven geroepen.”

Wat doet een WOL-coach?  
“Het programma Waardigheid en trots 
op locatie start met de Scan Kwali-
teitskader Verpleeghuiszorg. Deze 
scan is een praktisch instrument 
waarmee je inzicht krijgt in hoeverre 
de locatie voldoet aan de kwaliteit 

Huize Winterdijk is al jaren een plek waar bewoners tevreden zijn met de zorg en ondersteuning die 
hen geboden wordt. Iedereen kan zich hier thuis voelen en herkennen in een bekende omgeving met 

eigen identiteit. Tegelijkertijd verandert er ook veel in de manier waarop zorg geregeld wordt voor onze 
ouderen in Nederland. Sabya van Elswijk, die werkt als adviseur en coach in de zorgsector, voerde in 
het jaar 2019 een scan binnen Huize Winterdijk uit vanuit het landelijke programma Waardigheid en 

Trots. Vervolgens ging ze aan de slag met de personeelsleden. Dit deed ze samen met collega Annika 
Langhout. Nu zit hun klus er op. Hoe kijkt Sabya hier op terug? We stelden haar vijf vragen. 

Waardiger en trotser werken

zoals aangegeven in het Kwaliteits-
kader Verpleeghuiszorg. Het instru-
ment brengt de ervaren- en feitelijke 
kwaliteit van zorg op de acht thema’s 
in kaart. Hierdoor ontstaat er een 
beeld van de huidige situatie en wat 
nodig is om eventuele verbeteringen 
door te voeren. Voor deze ontwik-
kelpunten is ondersteuning op maat 
vanuit het programma mogelijk. Dit 
kan ondersteuning zijn in de vorm van 
expertsessies, coaching, inzet van 
leernetwerken of het aanreiken van 
tools en instrumenten om de kwaliteit 
te verbeteren. In het geval van Huize 
Winterdijk waren er twee coaches 
beschikbaar om te ondersteunen. Dit 
hebben wij dus twee jaar gedaan. In 
het begin liep ik mee met de teams en 
voerde gesprekken met teammana-
gers en management. Ik heb geholpen 
om de problemen in kaart te brengen 
en samen te zoeken naar oplossingen. 
Later in het traject ben je meer een 
klankbord van wat er gebeurd, dan 
doen de mensen binnen de organisa-
tie het echte werk.”

Met welke thema’s ben je aan 
de slag gegaan binnen Huize 
Winterdijk?  
Binnen Huize Winterdijk waren op 
veel thema’s van het kwaliteitskader 
vraagstukken. Dan denk ik aan per-
soonsgerichte zorg, veiligheid, leren 
en verbeteren. Maar ook aan leider-
schap en governance, personele sa-
menstelling en gebruik van hulpbron-
nen. Ons plan en ondersteuning was 
dan ook uitgebreid. Het mooiste van 
dit traject was het ophalen van alle 
goede dingen die medewerkers al elke 
dag doen met elkaar en daarop verder 
bouwen. Ik constateerde bij de start 
een soms wat negatieve en te zelfkri-
tische cultuur die echt samen leren 
en verbeteren in de weg zat. Ook was 
niet iedereen nog goed toegerust op 
de steeds complexere zorgvragen en 

bijhorende wetgeving. Vervolgens 
ben ik samen met de teammanagers, 
EVV-ers en verpleegkundigen stap 
voor stap aan de slag gegaan om het 
team te coachen en professionalise-
ren. We hebben nieuwe systemen en 
structuren ingevoerd om bijvoorbeeld 
het zorgdossier makkelijker te maken 
en ook arts en psycholoog in het team 
te betrekken. Op niveau van manage 
ment is veel gebeurd en zijn een aan-
tal wisselingen geweest. Dat geeft 
altijd onrust, maar nu is er ook ruimte 
voor een nieuwe koers. Er zijn grote 
stappen gezet in de samenwerking en 
vertrouwen in elkaar om het goede te 
doen voor alle bewoners.”

Wat merken de bewoners van Huize 
Winterdijk van het verschil?  
“Er is veel meer afstemming tussen 
teamleden en er wordt snel gescha-
keld als er extra hulp nodig is. Soms 
werd er eigenlijk meer voor bewoners 
gedaan dan eigenlijk kon in de uren 
die er waren. Dit is gedeeltelijk terug-
gedraaid en dit zal wellicht niet elke 
bewoner en zijn of haar familie fijn 
vinden. Er wordt minder gemopperd 
en mensen lopen blijer rond. De zorg 
voor mensen met soms best complexe 
ziektebeelden wordt goed uitgevoerd 
zodat bewoners minder last hebben 
van hun ziekte.”

Je bent regelmatig bij Huize Winter-
dijk over de vloer geweest. Wat zijn 
je ervaringen met deze instelling? 
“Ik heb al op heel veel plekken in de 
Nederlandse zorg mogen werken, 
maar Huize Winterdijk had voor mij 
een heel warm welkom. Er was zoveel 
aandacht voor de mens en zijn of haar 
religie en achtergrond, dat is uniek. 
Ook de betrokkenheid vanuit familie-
leden was overweldigend, niet alleen 
in het dagelijks leven, maar ook in het 
meedenken met de nodige verbete-
ringen. Er werd echt tijd genomen om 

elkaar te zien en spreken. Zelf voelde 
ik me, ondanks dat ik niet dezelfde re-
ligieuze achtergrond heb, erg welkom. 
Het was soms schrijnend om te zien 
hoe hard medewerkers zichzelf be-
oordelen, terwijl er veel goede dingen 
gebeurden. Ook de hoeveelheid jonge 
leerlingen valt op, het is mooi om te 
zien hoe de verschillende generaties 
elkaar ontmoeten. Ik denk dat ieder-
een bij Huize Winterdijk trots mag 
zijn op de stappen die zijn gezet en 
hoe ook in de coronacrises iedereen 
het beste beentje voor heeft gezet. 
Het was mooi om te zien hoe mensen 
steeds meer het gevoel kregen dat zij 
zelf invloed hebben op hun werk en zo 
de leefomstandigheden van de bewo-
ners beter maakten.”

Waardiger en trotser werken   ACHTERGROND
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Er zijn grote 
veranderingen 
gaande in de zorg, 
daarom is deze 
ondersteuning in 
het leven geroepen

Er wordt minder 
gemopperd en 
mensen lopen 
blijer rond
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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

www.vanleeuwenautos.nl 

Met plezier op pad 
Van aantrekkelijke occasions en nieuwe auto's tot flexibele 
leasecontracten. Van onderhoud, apk, complexe reparaties en 
specialistisch schadeherstel tot een grondige wasbeurt. 
Welkom bij ons familiebedrijf met een betrokken en gedreven 
team van 25 specialisten, voor u en uw auto! 

Welkom in onze winkel
• Boeken (nieuw en 2e hands) • Cadeaus voor groot en klein

• Kruidenierswaren • Kaarten • Ondergoed
• Verse gekoelde producten

Openingstijden & contact

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

Neem vrijblijvend contact op 
met de receptie via e-mail 

advertenties@huizewinterdijk.nl
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De Winterdijker?
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WONEN SLAPEN VLOEREN GORDIJNEN KASTEN LAMPEN

2.000 m
2

SHOW
ROOM

U heeft een nieuwe woning? Of wilt u uw woning opnieuw inrichten? 
Hoe leuk en spannend is dat! We begrijpen dat u zich goed wilt 
oriënteren en weloverwogen uw nieuwe inrichting wilt uitkiezen.

KIES DE STIJL EN PRIJS DIE BIJ U PAST
Bezoek eens onze 2.000 m2  grote 
show room in Haastrecht,  gemeente 
Krimpenerwaard. Hier vindt u alles 
op het gebied van  meubels, slapen, 
vloeren, woon accessoires, verlichting 
en raam decoratie. U kunt kiezen uit 
verschillende  stijlen; van modern tot 
landelijk tegen zeer  scherpe prijzen. 
Vindt u het lastig een keuze te  maken? 
Onze adviseurs helpen u graag.  
 Wanneer u niet mobiel bent, komen 
we graag bij u langs met onze stalen -

BakkerBudgetStore

.nl

BAKKERBUDGETSTORE.NL
Wilt u online voor woninginrichting 
shoppen tegen kleine prijzen? 
Dat kan via onze webshop: 
www.BakkerBudgetStore.nl. 
De meubels van de 
 webshop kunt u ook
komen bekijken in 
onze budget store 
achter de meubelzaak.

 PROFITEER VAN ONZE ACTIE 
Op vertoon van deze fl yer ontvangt 
u 10% korting op uw aankoop*. 

Wij nodigen u van harte uit om uw 
wensen te bespreken onder het 
 genot van een heerlijk kopje  koffi e. 
U kunt gratis parkeren op ons 
p arkeer terrein aan de Blekerstraat. 
U bent van harte welkom! 

collectie.  Of indien gewenst  halen wij 
u op en brengen u weer thuis.  

SINDS 1860
Ons familiebedrijf bestaat al sinds 
1860. Service, klantvriendelijkheid en 
garantie staan bij ons hoog in het 
vaandel en na een grote verbouwing 
van de meubelzaak beschikken we nu 
o.a. over een personenlift. Bovendien 
worden meubels, vloeren, gordijnen 
en binnenzonwering altijd geplaatst 
door ons vakkundige team.  

Hoogstraat 32 en 55  Haastrecht  •  0182 - 501313 / 502230  •  GRATIS parkeren aan de achterzijde Blekerstraat 11 (industrieterrein Galgoord)  

Ingang  Blekerstraat 11  Haastrecht 

Steinsedijk

Bredeweg

 

 [N228]

Hollandsche IJssel

Industrieterrein
Galgoord

Gebr. Bakker & Zn. 

<< Richting Gouda

HAASTRECHT
  Provincialeweg Oost 

Richting Oudewater >>

Blekerstraat 

P

Hoogstraat

Provincialeweg West

Uw complete woninginrichting
Op vertoon van 

deze fl yer ontvangt u 

10% 
korting*

op uw aankoop 

Wij zijn open op: • di t/m vrij 08.00 - 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur • vrijdag koopavond 18.30 - 20.30 uur • zat. 09.00 - 16.00 uur

* Met uitzondering van Bakker Budget Store producten en andere lopende acties.

ma - vr   9:30 - 12:00 uur
wo 14:00 - 16:30 uur (extra)
do 19:00 - 21:00 uur (koopavond)
za   9:30 - 12:30 uur



De grootste

woonwinkel van de

Krimpenerwaard
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M A A T W E R K 

E N  S T I J L A D V I E S 

M E T  U N I E K E  3 D 

I M P R E S S I E S

Bij Soet denken we met u mee, 

van eerste stap tot complete 

realisatie. Neem contact op 

voor advies bij u thuis!


