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‘De liefde die je terugkrijgt 
van de bewoners is 

echt bijzonder’

VRIJWILLIGER RIK VAN RENNESSE:Meneer 
De Leeuw 
is vooral 
mantelzorger



Van de redactie
Beste lezer,
De bladeren verkleuren, de dagen worden korter en er 
zijn prachtige wolkenluchten. Het is weer herfst. Het 
is een warme zomer geweest die overgaat in de koude 
winter. Zoals in de Bijbel staat “Voortaan al de dagen 
der aarde zullen zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer 
en winter, en dag en nacht niet ophouden” (Gen. 8:22). 
De herfst vertelt ons ook: het leven duurt maar even, 
het leven gaat voorbij. “En dit is het eeuwige leven, dat 
zij U kennen, den enigen waarachtigen God en Jezus 
Christus, Dien Gij gezonden hebt” (Joh. 17:3).  
 
De nieuwe Winterdijker ligt voor u. Deze keer oktober, 
zodat de open dag in september er in vermeld kon 
worden. De open dag van Huize Winterdijk was een 
gedenkwaardige dag want het 45-jarig bestaan van 
Huize Winterdijk werd herdacht. Daar wordt in deze 
Winterdijker uitgebreid aandacht aan besteed. Ook 
dominee Roos blikt hierop terug. U kunt ook lezen 
van het dankbare werk van een vrijwilliger en hoe 
een dag in de zorg op het Baken er uit ziet. Onze 
organisatie is in ontwikkeling; er zijn teamcoördinatoren 
aangesteld, de nieuwe coördinator van het Baken 
is aan het woord. Dit is één van de nieuwe 
teamcoördinatoren van Huize Winterdijk. De 
manager Zorg vertelt over de verandering 
van het imago en de transformatie van 
Huize Winterdijk.
Veel leesplezier toegewenst! 

Erica Bakker
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MEDITATIE
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Wie is het die niet heimelijk de ver-
wachting koestert dat hij voor zijn 
dood nog wel ernst omtrent de dingen 
der eeuwigheid zal hebben gemaakt? 
Ieder mens heeft de gedachte nog 
wel dat hij vóór zijn sterven er nog 
wel eens volle ernst mee zal gaan 
maken om bekeerd te worden. Wat 
gelooft hij dan nog van zijn dood-
staat? Allereerst ziet hij nog wel dat 
hij nog tijd genoeg heeft. Maar ook 
denkt hij dat, als hij oud geworden is, 
alles op alles zal gaan zetten om be-
keerd te worden. Maar nee, dat doet 
men niet! Nooit kan ik u zeggen hoe 
verschrikkelijk de doodstaat is. Om 
het eens heel sterk uit te drukken: 
Al ging de mens duizend jaar naar 
de hel en hij kwam eruit, dan ging 
hij weer de weg naar de hel bewan-
delen. Zo is het met de mens in zijn 
geestelijke doodstaat gesteld. Dan 
maar zorgeloos verder leven? Nee, 
zorgeloos leven doen degenen die 
zich gerust stellen op een grondslag 
van eigen werk en wettische deugden 
en plichten. Zij stellen zich gerust op 
een grondslag die hen als zand onder 
de voeten zal ontzinken. Dan is men 
als de hardslapende in het opperste 
van de mast. Als God hem echter ont-
dekt, wordt het anders. Dan ziet hij 
dat hij in heel zijn leven in alle dingen 
het voor God verzondigd heeft.  Ook 
wordt hij er dadelijk van overtuigd dat 
God rechtvaardig is in Zijn eis, want 
hij ziet wat het betekent om een re-
delijk schepsel te zijn.  En als redelijk 
schepsel heeft hij alle vermaningen 
en roepstemmen des Heeren in de 
wind geslagen. Hij heeft de rijkdom 
van Gods goedertierenheid veracht. 
Hij denkt het nog voor God goed te 

Alleen ken uw ongerechtigheid, 
dat gij tegen den HEERE uw God 
hebt overtreden, en uw wegen 
verstrooid hebt tot de vreemden, 
onder allen groenen boom, maarzijt 
Mijner stem niet gehoorzaam 
geweest, spreekt de HEERE’.
JEREMÍA 3: 13

TEKST  wijlen Ds. F Mallan



kunnen maken en aan de eis van Gods 
wet te kunnen beantwoorden. Maar in 
die weg, waarin hij dat probeert, leert 
God hem zijn totale verdorvenheid 
kennen. Hier krijgt de zondaar met de 
rechtvaardigheid Gods te doen. Door 
deze weg komt de ziel tot de kennis 
van de dierbaarste verborgenheid van 
het werk der verlossing. God heeft 
Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar 
heeft Hem aan dat heilig recht laten 
voldoen, opdat Hij in het zaligen van 

de zondaar Zijn barmhartigheid door 
een rechte weg verheerlijken zou. Zo 
wordt de Kerk eerlijk zalig en kan de 
ganse hellemacht geen beroep meer 
doen op het Goddelijke recht. De za-
ligheid ontsluit zich, waar de zondaar 
aan de zijde Gods mag komen en de 
gerechtigheid Gods erkent. Zo zal ook 
de Middelaar alleen de kroon ontvan-
gen, opdat Sion door recht verlost zou 
worden en haar wederkerenden door 
gerechtigheid.

Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente in Nederland te Elst. 

Laat ons 
onze wegen 
onderzoeken 
en doorzoeken
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Van de bestuurder
TEKST  Cor van de Craats

Eben-Haëzer
Dit jaar bestaat Huize Winterdijk 45 jaar. 
Geen officieel jubileum, maar dat hopen wij 
D.V. bij het 50-jarig bestaan te herdenken. 
Al 45 jaar lang mag er onderdak, begelei-
ding, zorg, maaltijden en andere services 
geboden worden op Winterdijk 8. Een won-
der dat Huize Winterdijk destijds gebouwd 
mocht en kon worden, maar ook dat het 
huis kon starten. Vanuit de nood werd men 
gedreven om te komen tot een eigen voor-
ziening voor (alleenstaande) ouderen waar 
men rekening hield met Gods Woord en Zijn 
geboden en inzettingen. Daar is veel gebed 
voor geweest. Maar wat is er ook veel voor 
gedaan om een huis met een duidelijke iden-
titeit vanuit de Gereformeerde Gemeente in 
Nederland tot stand te brengen.  Veel is er 
in deze lange reeks van jaren gedaan voor 
diegenen die hier onderdak hebben mogen 
krijgen. Door de jaren heen is er steeds meer 
zorg geboden en is de organisatie veranderd 
van een wooncentrum in een woonzorgcen-
trum. In het verleden werd zorg geboden 

op de afdeling Rustenburg. Deze afdeling 
is ruim tien jaar geleden verhuisd en over-
gegaan in de huidige afdeling Het Baken. 
Daarnaast geven wij ook zorg in Het Huis en 
op Dagverzorging De Oever. Velen hebben 
hier gewoond en zijn de weg van alle vlees 
gegaan. Er mochten er zijn die met een rijk 
getuigenis zijn afgereisd. 

Veel medewerkers en vrijwilligers zijn al 
deze jaren bij de organisatie betrokken ge-
weest en nog betrokken. Dat geldt ook voor 
de kerken. Zowel in (de omgeving van) Gou-
da, als in het land. Alles wat de organisatie 
van de Heere gekregen heeft, is onverdiend. 
Wij zijn slechts dwaze bouwers en zoeken 
het vaak niet waar het werkelijk te vinden 
is en ook vaak niet bij Hem van Wie wij het 
alleen kunnen en mogen verwachten, zodat 
wij een wijze bouwer zijn. Een wijze bouwer 
die het niet van beneden verwacht, maar van 
boven en die gericht is op de toekomst. Een 
toekomst, die voor allen die Hem vrezen, 
heerlijk zal zijn.  Het is mijn wens en bede 
dat Huize Winterdijk er in de komende jaren 
mag zijn voor allen die vanuit onze achter-
ban een beroep op ons doen. Voor hen die in 
Huize Winterdijk willen komen wonen of die 
zorg en/of begeleiding nodig hebben om ge-
holpen te worden door medewerkers die de 
identiteit mede willen bewaren en bewaken 
en gedreven vanuit Gods woord liefdevolle 
en warme zorg bieden aan hun zorgvragers.  
Het 45-jarig bestaan is een Eben-Haëzer: 
‘Samuel nu nam een steen, en stelde dien 
tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde 
diens naam Eben-Haëzer; en hij zeide: “Tot 
hiertoe heeft ons de HEERE geholpen” (1 
Samuël 7:12).  Mogen wij niet zeggen dat de 
Heere ook onze organisatie tot hiertoe heeft 
geholpen?



- advertentie -

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

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

Kijk op www.barthgroep.nl voor meer informatie.

TECHNOLOGY 
WITH A SMILE



Deze ellendige riep

Och, dat Gods Geest mij eens bewrocht,
En in mijn ziel Zijn werk volbrocht.
Mijn wensen zijn toch dat de Heere,
Mij door Zijn Geest eens kwam bekeren.

Ik ben de dienst der zonden moe,
O God, waar gaat mijn ziel naar toe?
Ruk mij met kracht uit satans handen.
En maak eens los die helse banden.

Och God, Uw Geest moet in mijn geest.
Het alles werken, minst en meest,
‘k Zou eeuwig in de zonde blijven;
Och, wil mijn ziel naar Jezus drijven.

O lieve Jezus, Davids Zoon.
Die nu op Uwes Vader troon,
Vol majesteit daar zijt gezeten,
Wilt Gij dan geen ontfermer heten?

Ik lig in mijn geboortebloed.
Versmoord, maar Gij hebt schuld geboet.
Gij hebt een Godd’lijk Midd’laars leven,
Om mij de zaligheid te geven.

Och Jezus, kom ik dan te laat,
Is ’t hopeloos met mijne staat,
Hebt Gij mij eeuwig afgewezen?
Dat heb ik immers nooit gelezen.

Wat zal ik doen als God nu wijkt?
Mijn hope zinkt, mijn geest bezwijkt,
Kan ik mijzelve dan bekeren?
Ontferm U, Davids Zoon en Heere.

Och, moet ik dan verloren gaan,
Heb ik ’t in Gods boek niet zien staan:
Dat Jezus staat met open armen?
En Hij is lieflijk vol ontfarmen.

JOHANNES GROENEWEGEN (1709 – 1764)

MELODIE: PSALM 9

GEDICHT

07



BEELDVERSLAG   Een dag met Sandra Anker

08

Sandra Anker werkt als helpende+ op afdeling Het Baken. Op deze afdelingen 

verblijven cliënten die intensieve zorg nodig hebben. Ook volgt Sandra op het 

Hoornbeeck College de vervolgopleiding tot Verzorgende IG. Wij liepen een dag met 

haar mee en brengen haar werkdag in beeld in zeven foto’s. 

Beeldverslag

Bijna iedere 
bewoner moet 
geholpen worden 
bij het wassen en 
aankleden. 

2
Er wordt regelmatig koffie 
gedronken op Het Baken. 3

De dag start voor 
Sandra met het 
doorlezen van de    
 rapportages.

1



Een dag met Sandra Anker   BEELDVERSLAG
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Het uitzetten en toedienen 
van medicatie behoort bij de 
handelingen die Sandra uitvoert. 5Sandra en 

haar collega’s 
helpen 
sommige 
bewoners bij 
het eten.

4

Als een bewoner 
naar het toilet moet, 
wordt er vaak gebruik 
gemaakt van de tillift.

6

Sandra en haar collega’s 
verzorgen ook activiteiten. 
Eén daarvan is het samen 
zingen van psalmen. 

7



Het medewerkersbestand van Huize Winterdijk is divers. Er zijn een groot aantal 
functies, de leeftijden verschillen en daarmee ook de jaren werkervaring. Deze 

keer spreken we met iemand die haar sporen in de ouderenzorg wel heeft verdiend. 
Edine Koole werkt namelijk al meer dan twintig jaar binnen de muren van Huize 
Winterdijk. Ze laat zien dat blijven ontwikkelen belangrijk is. Ze startte ooit als 

bejaardenverzorgende en volgde vervolgens de verzorgende IG-opleiding. Recent 
rondde ze haar verpleegopleiding af. Nu is ze ook teamcoördinator van afdeling Het 

Baken. Werken in de ouderenzorg vindt ze prachtig: “De bewoners hebben je echt 
nodig en zijn altijd blij met de hulp die je geeft.”

Edine Koole: 
“De dankbaarheid van 

de zorgvrager motiveert 
mij in mijn werk.”



Edine Koole   MEDEWERKER AAN HET WOORD
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Hoe ziet een werkdag van Edine er uit? “Eerst werk-
te ik altijd in de zorg. Daar draaide ik verschillende 
diensten, zowel de dag-, avond- of nachtdienst.  Je 
geeft dan hulp bij het wassen, aankleden, medicatie 
toedienen en je hebt contact met familie, huisarts en 
bijvoorbeeld fysiotherapeut. Je hebt een planning 
waar de bewoners op staan die je de zorg gaat geven. 
In het zorgplan staat welke zorg er nodig is. De bij-
zonderheden rapporteer je vervolgens in het dossier. 
De laatste tijd deed ik vooral andere taken, doordat 
ik ruim een jaar ziek ben geweest door Long Covid. 
Het laatste jaar vroeg ik vooral indicaties aan voor 
cliënten met veel zorg. Daarnaast had ik veel contact 
met de familie en stelde ik zorgplannen op. Dit vond 

ik erg leuk om te doen, je ziet dan ook dat er naast 
de zorg voor de bewoners nog zoveel meer nodig is 
om een organisatie goed te laten draaien.” Intussen 
is Edine met een nieuwe uitdaging gestart. Ze is de 
nieuwe teamcoördinator geworden van afdeling Het 
Baken. “Dit is voor mij een nieuwe uitdaging. Een 
groot gedeelte van de werkzaamheden betreft dan 
het aansturen van medewerkers en alles wat daarbij 
komt kijken.”

Ethiek
Edine – die getrouwd is en moeder van drie grote 
kinderen – werkte eerst in de ouderenzorg in Moer-
kapelle. “Na de geboorte van ons eerste kindje wilde 
ik graag dicht bij huis werken. Ik hoorde dat ze in 
Winterdijk personeel zochten en toen ben ik in 2002 
hier terecht gekomen. Ik had een jong gezin en in die 
tijd kon je diensten krijgen, op de tijd die voor jou het 
beste uitkwam in combinatie met je gezin, zodat mijn 
gezin op de eerste plaats kon staan.  Daarnaast vond 
ik het belangrijk om te werken in een huis van eigen 
identiteit.” Huize Winterdijk is wel flink gegroeid en 
dat merkt Edine.” Vroeger kende ik iedereen, nu is 
het personeelsbestand behoorlijk uitgebreid.” Toch 
bleef de identiteit in het huis ongewijzigd. “Als per-
soneel en bewoners deel je dit. Gods Woord is daarbij 
het richtsnoer. Hierdoor heb je dezelfde waarden en 
normen. Zo beginnen we iedere morgen de dag geza-
menlijk met het lezen van een stukje uit een dagboek. 
Bij de bewoners lees je voor uit de Bijbel.  En op zon-
dag wordt er zoveel mogelijk rekening mee gehou-
den dat de cliënten niet gestoord worden tijdens de 
kerkdiensten.” Ook op ethisch gebied vindt Edine het 
een voorrecht dat de identiteit er is. “Vooral ook in de 
laatste levensfase kunnen er best moeilijke vragen 
komen. Hoe ver ga je in deze fase of moeten we soms 
een stapje terug doen? Dit vraagt ook weer begelei-
ding en goede uitleg naar de familie toe.” 

Personeelstekort
Binnen Huize Winterdijk werken relatief weinig ver-
pleegkundigen. Edine rondde recent haar verpleeg-
kunde opleiding af. Maar wat is het verschil tussen 
een verzorgende en verpleegkundige in de praktijk? 
“Als verpleegkundige krijg je er meer taken bij. Zo 
is er bijvoorbeeld elke dag een verpleegkundige die 
dienst heeft. Bij een calamiteit word je dan gebeld.” 
De ouderenzorg is wel de sector waar Edine wil blij-



- advertentie -

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen dat de Heere 
uit dit leven heeft weggenomen onze medewerker

Jannie Drost
in de leeftijd van 30 jaar.

In de afgelopen maanden hebben wij met Jannie meegeleefd 
in haar ernstige ziekte en gezien hoe moedig zij deze gedra-
gen heeft. Jannie heeft jarenlang in verschillende functies 
veel voor onze organisatie mogen betekenen en was een 
gewaarde collega. Haar persoonlijkheid, collegialiteit, inzet 
en grote hart voor de zorg zullen wij niet snel vergeten.

Ons medeleven gaat uit naar haar ouders en familie. Wij 
wensen hen veel sterkte toe om dit zware verlies te kunnen 
dragen. De Heere zij hen nabij en heilige deze roepstem aan 
hun en ons aller hart. 

  Namens de organisatie,
  C. van de Craats, bestuurder
  Huize Winterdijk

Gouda, 10 september 2022

Met diepe verslagenheid delen wij u mede dat is overleden 
onze collega

Jannie Drost 
in de leeftijd van 30 jaar.
 
Jannie was voor ons als collega’s een grote inspiratiebron. 
Wij zullen haar betrokkenheid, gedrevenheid, punctualiteit 
en enthousiasme heel erg missen.

Wij wensen haar ouders, broers, zussen en verdere familie 
van harte de nabijheid en troost van de Heere toe in dit grote 
verlies.

Namens alle collega’s van Huize Winterdijk,

Lianne Dammers-van Middelkoop, manager zorg
 
Gouda, 10 september 2022



ven werken, het ziekenhuis trekt haar 
niet zo. “Ik vind het fijn om een band 
met de cliënten en hun familie op te 
kunnen bouwen. En ik vind het mooi 
om dan in hun thuissituatie te werken. 
In het ziekenhuis maak je mensen 
maar kort mee, ook is het nog meer 
medisch. Ik denk dat ik het stukje 
zorg eromheen en de contacten ga 
missen.” Zorg heeft deze verpleeg-
kundige vooral om de instroom van 
nieuwe collega’s. “Er is een behoor-
lijk tekort en dit is echt zorgelijk. Wij 
moeten nu werken met uitzendkrach-
ten. Het is fijn dat het werk toch zo 
door kan gaan maar toch zou het veel 
mooier zijn als je met je eigen perso-
neel van eigen identiteit je werk kan 
doen. Je merkt echt dat cliënten vaak 
extra blij zijn als het vaste personeel 
hen weer komt helpen.” Edine roemt 
de veranderingen van de afgelopen 
jaren. “Er is veel veranderd ten goede. 
Zo is de sfeer veel beter en de waar-
dering voor de medewerkers is enorm 
toegenomen. Je wordt als medeweker 
nu veel meer bij de nieuwe ontwikke-
lingen betrokken. Ook is er ruimte om 
hierin mee te denken of om je verder 
te ontwikkelen. Dus er zijn veel uitda-
gingen en kansen.” Ze roept dus ook 
iedereen op om in Huize Winterdijk te 
komen werken. “Want onze ouderen 
zitten op jou te wachten!”

Momenten
Werken in de ouderenzorg is mooi. 
Edine kan talloze situaties beschrij-
ven van mooie momenten die ze de 
afgelopen decennia meemaakte. 
“Soms zijn deze mooie situaties ook 
kleine situaties. Dit is bijvoorbeeld 
zo als ik wegga bij een cliënt en deze 
persoon dankbaar is dat ik geweest 
ben. Of een gezellig moment waarbij 
je even de tijd kunt nemen voor een 
praatje. Maar de meest waardevolle 
situaties zijn de gesprekken die je 
hebt als mensen vertellen over hun 
geestelijk leven. Het zijn zeldzame 

momenten, maar wel indrukwekkend 
om te horen.” Ook roemt Edine de 
samenwerking met collega’s en de 
gezelligheid onderling. Werken in de 
ouderenzorg is niet altijd makkelijk. 
“In de ouderenzorg heb je veel te 
maken met het einde van het leven. 
Cliënten worden steeds ouder, je ziet 
ze vaak achteruit gaan, door ernstige 
ziekte of ouderdom. Je ziet cliënten 
die veel pijn hebben of benauwd zijn, 
zowel lichamelijk maar ook geestelijk. 
Je voelt je dan soms machteloos.  In-
drukwekkend is altijd als je met fami-
lie rond een sterfbed staat en iemand 
de laatste adem uitblaast. Zulke mo-
menten vergeet je niet meer.” Hoe ga 
je daar op een goede manier mee om? 
“Belangrijk is om deze situaties ook 
te delen met elkaar als collega’s en te 
vragen hoe iedereen dit ervaart.  Ook 
de coronatijd was een zware tijd. Veel 
mensen waren ziek en veel van hen 
zijn overleden. En alles was anders. 
Maar het zet je ook tot nadenken,  
als je ziet hoeveel mensen je al hebt 
meegemaakt die er niet meer zijn. Ik 
weet dat het een onderdeel is van het 
werk in de ouderenzorg,  maar ook 
dat dit de realiteit van het leven is en 
dat voor iedereen een keer het einde 
komt.”

Jubileum
Edine vertelt dat ze nog genoeg 
kansen ziet voor Huize Winterdijk. 
“We moeten blijven werken aan de 
hoogste kwaliteit van zorg. Er zijn nog 
meer mogelijkheden om meer tech-
nische hulpmiddelen in te zetten. Dit 
helpt de zorg verder. Daarnaast wor-
den mensen steeds ouder en de zorg-
vraag steeds groter. Maar er moet 
wel voldoende personeel zijn om mee 
te kunnen met de grotere zorgvraag. 
En omdat het een kleine organisatie 
is, is het ook goed om samen te wer-
ken met andere organisaties.” Wat 
merkt Edine van het jubileumjaar van 
Huize Winterdijk? “Er gebeurt van 
alles. Zo is er een open dag en zijn er 
bijeenkomsten voor het personeel. 
45 jaar is een lange tijd en er is veel 
veranderd. De tijden hebben zich af-
gewisseld: er zijn ingewikkelde tijden 
geweest, rommelige tijden maar ook 
zeker mooie tijden. Ook is er veel 
verbouwd. De bewoners zitten echter 
altijd nog op dezelfde plaats koffie te 
drinken, maar het personeel heeft al 
op heel wat verschillende plaatsen 
gezeten. Door al die jaren ligt er ook 
heel veel geschiedenis. Maar het 
mooie blijft dat we als kleine organi-
satie altijd nog zijn blijven bestaan.”

Edine Koole   MEDEWERKER AAN HET WOORD
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Het echtpaar De Leeuw woont al jaren 
in Huize Winterdijk. Het contrast 
tussen hen is groot. Meneer De Leeuw 
is actief en vitaal. Mevrouw De Leeuw 
ligt bijna de hele dag op bed. Een 
hersenbloeding zorgde ervoor dat zij 
halfzijdig verlamd is en sinds enkele 
maanden het grootste gedeelte van 
de dag op bed ligt. Alles draait dan 
ook om de zorg voor haar. Wat hem op 
de been houdt? “ Als ik de kracht niet 
had kreeg ik die van Hem.”

Vaak zijn ze in hun leven al verhuisd. Eigenlijk 
woonden ze door heel Nederland. Het langst in 
Woudrichem. De Leeuw – die geboren is in Capelle 
a/d IJssel – was in zijn werkzame leven project-
leider in de bouw. Hij hield zich vooral bezig met 
installaties op het gebied van elektriciteit en lucht-
behandeling binnen ziekenhuizen. Telkens als er 
een nieuw ziekenhuis ergens in Nederland werd 
gebouwd ging het gezin er in de buurt wonen. Voor 
de kinderen was het soms niet altijd makkelijk, zo 
vertelt mevrouw De Leeuw. “Iedere keer moesten 
ze opnieuw ergens beginnen.” Haar man volgde ze 
trouw. “Wie zijn man lief heeft, volgt hem.” Meneer 
De Leeuw onderstreept dat het soms kromme we-
gen leken, maar de Heere heeft alles in hun leven 
ten goede gedacht. “In het bijzonder toen Hij tegen 
mij zei: Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde.” 
Het gevolg van deze vele verhuizingen is, dat hun 
vier kinderen verspreid wonen door heel Neder-
land. Eén van deze kinderen gaat zelfs emigreren. 
“Onze jongste zoon is radioloog en gaat binnenkort 
emigreren naar Curaçao.” Lachend vertelt hij dat 
hij er niet zo snel op bezoek zal gaan. “Ik ben wel 
vaak verhuisd maar ik ben niet zo’n wereldreiziger.”



Hersenbloeding
In het jaar 1995 vond er een ingrij-
pende gebeurtenis in het leven van 
dit echtpaar plaats. In soms korte 
afgemeten bewoordingen vertelt me-
vrouw De Leeuw dat ze een hersen-
bloeding kreeg. “We kwamen uit de 
kerk en zaten te eten aan tafel. Ik zei 
tegen m’n man dat ik mij niet zo goed 
voelde, omdat ik vreselijke hoofdpijn 
kreeg. Ik ging op bed liggen.” Haar 
man vult aan dat hij een klap hoorde. 
Hij ging boven kijken en trof haar aan 

in een zorgelijke toestand. “Ik had 
gelijk door dat ze een hersenbloe-
ding had gehad. We alarmeerden en 
ze lag al snel in het ziekenhuis.” Het 
echtpaar kreeg gelijk te horen dat er 
sprake was van een grote bloeding die 
ervoor zorgde dat ze halfzijdig ver-
lamd was en de kans op herstel nihil 
was. En dit bleek ook waarheid te zijn. 
De functies die verloren zijn gegaan, 
hebben zich nooit hersteld. Op 51 
jarige leeftijd kreeg ze dit infarct. Was 
ze nooit boos of opstandig? “Nee, ik 

moest dit accepteren. Het is wonder-
lijk dat ik eigenlijk nooit heb hoeven 
klagen over mijn situatie.”

Mantelzorger
De Leeuw – 80 jaar –  is een groot ge-
deelte van zijn leven al mantelzorger. 
Dit ging niet vanzelf, want  zijn huwelijk 
veranderde volledig. “De Heere heeft 
mij ervoor moeten inwinnen. Het gaat 
niet altijd vanzelf, maar de Heere is 
getrouw aan Zijn Woord, Hij laat Zijn 
werk niet varen. Ik was 53 jaar en 
werkte volledig. Maar de Heere doet 
het nooit verkeerd en met al mijn no-
den en zorgen kan ik bij de Heere te-
recht.” Nu probeert hij ook door aflei-
ding invulling te geven aan zijn leven. 
De vele boeken in zijn appartement 
geven aan dat hij vaak leest. Echte 
hobby’s heeft hij nooit gehad, want zijn 
werk was zijn hobby. Wat hij altijd is 
blijven doen, is vroeg opstaan. Iedere 
morgen is hij rond 04:00 uur wakker. 
Dan gaat hij uit bed. Iedere maan-
dag is hij de eerste bezoeker van het 
kerkgebouw van de Gereformeerde 
Gemeente in Gouda. Zelfs het alarm is 

voor hem aangepast. “Ik stofzuig dan 
de hele kerk. Als ik klaar ben, komt de 
volgende ploeg om de banken schoon 
te maken. Ook voer ik technische klus-
jes uit in de kerkgebouwen. Het vroege 
tijdsstip is praktisch ook handig, want 
als ik klaar ben met stofzuigen en het 
uitvoeren van de klusjes, ga ik naar 
huis en kan ik helpen bij de verzorging 
van mijn vrouw.” Meneer De Leeuw 
gaat iedere zondag naar de kerk, zijn 
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De huwelijksfoto van het echtpaar De Leeuw

... met al mijn 
noden en zorgen 
kan ik bij de 
Heere terecht
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vrouw luistert al jaren mee vanuit haar 
slaapkamer. Ook binnen de muren van 
Huize Winterdijk is meneer De Leeuw 
actief. “Een keer in de zoveel weken 
ben ik de koster van de weeksluiting. Ik 
zorg dan dat alles goed werkt, de stoe-
len klaar staan en ik verzorg de koffie.” 
Het contrast tussen dit echtpaar is dan 
ook groot. Mevrouw De Leeuw vertelt 
lachend dat haar man moeilijk kan 
stilzitten. “Hij is een bezig bijtje. Ik ben 
bang dat hij zich wel eens voorbij gaat 
lopen. Maar hij fietst nog graag en rijdt 
mij in onze aangepaste auto ook nog 
overal naar toe.”

Personeelstekort
In de tijd dat meneer De Leeuw nog 
werkte, werd zijn vrouw iedere mor-
gen opgehaald om naar een activi-
teitencentrum te worden gebracht. 
Sinds hij is gestopt met werken, is dit 

niet meer nodig. Sinds dat zijn vrouw 
corona kreeg, namen haar lichamelijk 
krachten verder af. “Ik kan niet meer 
op mijn benen staan”, zo vertelt ze. 
“Ik lig nu het grootste gedeelte van de 
dag op bed. In de middag word ik met 
een tillift uit bed gehaald en in mijn 
rolstoel gezet. Gelukkig kan ik dan 
ook naar buiten.” Ze is er aan gewend 
dat ze veel in bed ligt. “Mijn hele li-
chaam doet pijn en liggen gaat het 
beste.” Vervelen doet ze zich nooit. 
“Ik lees veel en we krijgen regelmatig 
bezoek van onze vier kinderen of 23 
kleinkinderen.” Ongeveer acht jaar 
geleden besloot het echtpaar te gaan 
verhuizen, vanaf de Goudse wijk Go-
verwelle naar Huize Winterdijk. “Mijn 
vrouw had in het ziekenhuis gelegen 
en direct aansluitend op deze opname 
zijn we hier komen wonen. M’n vrouw 
had ons nieuwe appartement niet 

eens gezien. Het was één van de eer-
ste woningen die verbouwd was.” Het 
echtpaar De Leeuw – 61 jaar getrouwd 
– koos er voor om te gaan verhui-
zen omdat de zorg steeds zwaarder 
werd. Ze waren snel gewend aan hun 
nieuwe plek. Toch geeft mevrouw 
De Leeuw ruiterlijk toe dat ze haar 
eengezinswoning, met veel ruimte 
en een grote tuin nog steeds missen.  
Het echtpaar roemt de zorg in Huize 
Winterdijk. “Het is echt goed.” Ver-
schillen zien ze ook. Als er ingehuurde 
krachten komen – omdat er veel per-
soneelstekorten zijn  – is dit soms wel 
zichtbaar. “Ik word dan aangesproken 
met ‘liefje en schatje’, iets waar ik niet 
aan kan wennen.” Haar man benoemd 
dat hij het bijzonder vindt dat ze hier 
een plekje hebben gekregen. “Het is 
de wonderlijke leiding van de Heere 
dat we hier terecht zijn gekomen.”

Familie De Leeuw   LEVENSVERHAAL
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Het echtpaar De Leeuw 

met hun vier kinderen.



“De liefde die
      je terugkrijgt 

Rik van Rennesse:

van de bewoners is 
erg bijzonder.”
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Zijn eigen werk is totaal wat anders. Hij heeft namelijk 
een eigen ICT bedrijf: ClouseWork. Dit bedrijf zorgt voor 
digitale werkplekoplossingen. Ook werkt hij op zaterdag 
nog bij de bakker. Tijdens de coronapandemie werd Rik 
gebeld door iemand uit de kerk of hij het zag zitten om 
vrijwilligerswerk te doen binnen Huize Winterdijk. “Eerst 
zei ik nee, maar later ben ik toch eens een keer gaan kijken. 
Na een keer of vier was ik verkocht, en sindsdien ben ik er 
bijna elke zondagavond wel te vinden.” Een reguliere vrij-
willigersavond start voor Rik op zondag rond half vijf. “Ik 
begin dan eerst met een rondje gedag zeggen bij de bewo-
ners.  Vaak kijk ik of er nog herkenning is en anders maak 
ik even een grapje om te kijken of ze mijn naam nog weten. 
Vervolgens gaan we de tafel dekken en daarbij probeer 
ik vaak een van de bewoners te betrekken. Ik merk ook 
dat bewoners het fijn vinden als ik aan het einde van de 
maaltijd lees. Het lijkt erop dat hen dit een stukje herken-
ning geeft, omdat een man die rol vroeger natuurlijk ook 
vaak op zich nam. Na de maaltijd ruimen we op, maken we 
schoon en eindig ik met een kopje koffie. Vaak neem ik ook 
wat lekkers mee van de bakkerij waar ik op zaterdag werk. 
De bewoners zijn dan blij verrast omdat ze iets anders op 
tafel hebben. Ook neem ik wel eens bitterballen, kroketten 
of iets anders te snoepen mee.” Ja, geeft Rik lachend aan: 
“je moet ze soms wel een beetje verwennen.”

Dankbaarheid
De 26-jarige Rik geeft aan het erg fijn te vinden om vrij-
willigerswerk te doen. “De herkenning die je ziet vanuit de 
bewoners als je iedere week komt, geeft hun een stukje 
vertrouwdheid. Natuurlijk geeft het ook ergens veel vol-
doening om vanuit je overtuiging te mogen zorgen voor 
anderen. Ook al hebben bewoners al vergevorderde de-
mentie, toch is er herkenning, dankbaarheid en waardering; 
of ik nu eet met mensen, ze help bij naar het toilet gaan 
of samen met hen de afwas sta te doen. Mijn eigen oma 
is overleden, maar nu heb ik toch een klein groepje met 
opa’s en oma’s waar ik voor mag zorgen.” Voorbeelden van 
situaties die dit vrijwilligerswerk uniek maken, heeft deze 
inwoner van Waddinxveen genoeg. Zo is hij altijd blij als de 
vaatwasser kapot is. “Dit klinkt wat bijzonder, maar daar-
door sta ik samen met een bewoner de afwas te doen. Dit 
levert prachtige momenten op, van met sop gooien tot het 
slaan met theedoeken. Maar daarnaast kunnen er ook zo-
maar mooie gesprekken ontstaan in heldere momenten die 
de bewoner heeft.” Soms is het ook wel eens lastig geeft 
Rik eerlijk toe. “Een paar weken geleden werd een bewoner 
opeens boos door het schuiven van een bakje banaan op 
tafel.  Ik had de bewoner nog nooit boos gezien en merk-
te aan mijzelf dat ik ook echt een half uur nodig had om 

Vrijwilligers zijn altijd nodig in de zorg. Iedereen is welkom: vrouwen en mannen met 
diverse achtergronden. En hoewel de meeste vrijwilligers van middelbare leeftijd zijn, 
zijn ook jongeren meer dan welkom. Eén van deze vrijwilligers is Rik van Rennesse. Hij 

is 26 jaar en wekelijks helpt hij mee in de ouderenzorg. “Tegen mijn leeftijdsgenoten 
zeg ik dat dit vrijwilligerswerk het meer dan waard is.”



een soort van de schrik te bekomen. 
Zo vreemd om iemand die altijd de 
goedheid zelve lijkt, zo extreem boos 
te zien worden. Met rustig praten en 
vooral het goed praten komen we een 
heel eind, maar je merkt wel dat door 
de ziektes de mensen echt verande-
ren.” Ook bepaalt het vrijwilligerswerk 
hem bij de eindigheid van het leven. 
“Op de groep waar ik vrijwilligerswerk 
doe, is het verloop redelijk laag. Maar 
je zit natuurlijk in een groep mensen 
die door zowel ziekte als ouderdom 
dichtbij het einde van hun leven zijn. 
Als vrijwilliger maak ik hier relatief 
weinig van mee. Voor mij is het soms 
lastig dat het lijkt alsof iemand abrupt 
uit de groep is verdwenen omdat hij of 
zij overleden is.”

Frisse blik
Rik heeft nog wel tips voor Huize 
Winterdijk hoe het vrijwilligerswerk 
aantrekkelijker kan worden gemaakt 
voor jongeren. “Ik denk door vooral te 
laten zien wat er mogelijk is en wat je 
er wel niet voor terug krijgt. Wel heb 
je soms het idee relatief weinig toe te 
kunnen voegen, terwijl de vrijwilligers 
toch best een frisse blik op zaken 
kunnen hebben.” Zijn leeftijdsgenoten 
vinden het best bijzonder dat Rik nog 
tijd vindt om dit vrijwilligerswerk te 
doen. Ze reageren dan in de trant van: 
“Wat bijzonder dat je dat doet Rik, dat 
naast al je werk en eigen bedrijven 
en vooral dat je daar dan ook nog een 
avond van de week naar toe gaat.” Rik 
geeft dan vaak als reactie: “Het is het 
meer dan waard!”

   Rik van Rennesse  VERHAAL VAN DE VRIJWILLIGERS
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Heb jij hart 
voor ouderenzorg?
Kom ons team 
versterken!

Kijk op
huizewinterdijk.nl/

vacatures

- advertentie -Je moet ze soms 
wel een beetje 
verwennen
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Huize Winterdijk bestaat 45 jaar. Met dominee Roos blikken we hierop terug. Uit 
zijn geheugen diept hij herinneringen op over het ontstaan van Huize Winterdijk 
en over zijn bezoeken. Ook verzorgde hij er een aantal keer weeksluitingen. “We 

geloven dat de Heere het gesproken woord tot versterking van Zijn volk wilde 
gebruiken, want na afloop hadden we nog ‘nabetrachting’ met verschillenden 

van Gods volk. Zij allen zijn al jaren de strijd te boven en mogen nu de Heere voor 
eeuwig grootmaken, niet in een bejaardenhuis, maar in het huis des Vaders met 

Zijn vele woningen (Joh. 14:1-3).” 

Ds. J. Roos:

 “Huize Winterdijk is 
een begrip.”

Ds. Roos vertelt dat Huize Winterdijk 
een begrip is geworden binnen het 
kerkelijke leven. “Toen de serviceflat 
te Gouda in 1977 werd geopend door 
onze geliefde overleden ambtsbroe-
der ds. F. Mallan, waren wij 23 jaar 
en ouderling van de gemeente te De 
Beek-Uddel. Binnen onze kerkenraad 
was eerder behoefte aan kleine woon-
centra verspreid over ons land, onder 
andere op de Veluwe. Het zou dan 
voor familieleden en kennissen mak-
kelijker zijn om bezoeken af te leggen. 
Aanvankelijk was er zelfs weinig ani-
mo om te collecteren of een gift over 
te maken voor Winterdijk. We weten 
dat ds. Mallan de kerkenraad duidelijk 
liet merken dat hij dit zeer betreurde. 
Later verleende de kerkenraad ook 
zijn financiële steun toen werd inge-
zien dat kleine wooncentra niet gere-
aliseerd konden worden.”

Gebedszaak
In de tijd dat de Barneveldse predi-
kant als theologiestudent onderwijs 
kreeg van ds. Mallan, kwam Huize 
Winterdijk ook ter sprake. “Hij ver-
telde ons hoe het voor hem een ge-
bedszaak was geweest om een eigen 
identiteitsgebonden wooncentrum 
te realiseren waarin onze bejaarden 
hun laatste levensfase konden door-
brengen. Onze geachte leermeester 
wist op een goede wijze de band te 
creëren door ons zes keer de week-
sluitingen te laten verzorgen in onze 
studietijd.” Ds. Roos weet nog goed 
de eerste keer op 30 augustus 1985. 
“Het was een hete zomerse dag toen 
we in Gouda aankwamen en verdwaal-
den. In die tijd was er nog geen na-
vigatiesysteem en geen airco, zodat 
behalve de warmte in de auto ook de 
spanning ons parten speelden. Pre-
cies om half acht reden we het terrein 

op van Winterdijk. We kwamen blijk-
baar nogal bezweet en ontredderd 
binnen in het gebouw. Er stonden 
enkele ouderen op de uitkijk die ons 
eerst een glas koud water aanboden 
en gelegenheid gaven om ons wat op 
te frissen. Toen we bij de ingang van 
de zaal kwamen, zagen we een tjok-
volle zaal voor ons, zodat we de nei-
ging hadden om te keren en zo snel 
mogelijk de terugreis naar Alblasser-
dam te maken. Maar we weten ook 
nog als de dag van gisteren hoe de 
Heere ons die avond bijzonder door-
hielp door opening te geven in het ge-
bed en Zijn Woord te ontsluiten met 
het uitspreken van een meditatie over 
Psalm 71:18. We geloven dat de Heere 
het gesproken woord tot versterking 
van Zijn volk wilde gebruiken, want na 
afloop hadden we nog ‘nabetrachting’ 
met verschillenden van Gods volk. Zij 
allen zijn al jaren de strijd te boven 



en mogen nu de Heere voor eeuwig 
grootmaken, niet in een bejaarden-
huis, maar in het huis des Vaders 
met Zijn vele woningen (Joh. 14:1-3).” 
Toen dominee Roos enkele dagen 
later nadat hij in Huize Winterdijk een 
meditatie had verzorgd bij dominee 
Mallan in zijn studeerkamer zat, kwam 
dit er sprake. “Hij keek ons met zijn 
ontwapenende glimlach aan, en zei: 
‘En jongen, is het je meegevallen?’ U 
kunt begrijpen wat ons antwoord was. 
Onze leermeester zei dat het voor 
hem een bevestiging was van wat de 
Heere hem had beloofd. We kunnen 
meedelen dat we nog vijf weeksluitin-
gen verzorgd hebben voordat we met 
ons gezin naar Chilliwack verhuisden 
en daarna nog twee maal toen we in 
Opheusden woonden.”

Logeren
In de tijd dat het gezin Roos in Chilli-
wack woonde, keerden ze met regel-
maat terug naar Nederland. ‘We wa-
ren dan een maand of zelfs nog langer 
terug om de enkele predikanten bij te 
staan en bezochten dan ook regelma-
tig de Goudse kerkelijke gemeente. 
Mijn vrouw en ik logeerden dan in Hui-
ze Winterdijk bij onze geliefde vriend, 
ouderling A.C. Neele met zijn echtge-
note en ‘zuster’ Corrie, mevrouw C.D. 
van Westen. We moesten dicht naast 
hem komen zitten, en dan begon hij 
te vertellen wat de Heere aan zijn 
ziel had gedaan. Dat waren werkelijk 
onvergetelijke dagen. Ouderling Nee-
le mocht dan een achtenswaardige 
plaats in Gods kerk op aarde innemen, 
maar de Heere had hem zo veel gena-
de gegeven dat hij een lage plaats aan 
Jezus’ voeten innam. Als we dan in de 
gemeente het woord hadden uitge-
dragen, en de Heere had iets van de 
zalvende kracht ervan in zijn ziel doen 
ervaren, dan kon hij thuis in Winterdijk 
op zeer stichtelijke wijze spreken over 
hoe hij had mogen luisteren. We had-

den hem voor de eerste keer ontmoet 
op 13 september 1983 tijdens een 
huwelijk te De Beek-Uddel. In één van 
zijn brieven schreef hij over deze ont-
moeting: ‘Sinds wij elkaar onder Gods 
voorzienigheid ontmoet hebben, is er 
een band gelegd die, naar we hopen, 
niet verbroken zal worden, maar ons 
nauwer aan elkaar mag blijven ver-
binden.’ Tot Gods eer mogen we delen 
dat zijn wens in vervulling is gegaan, 
want we zijn tot het einde van zijn 
leven in goede harmonie met elkaar 
omgegaan! Zondagsavonds kwam de 
Goudse kerkenraad de familie Neele 
opzoeken en verschillenden van Gods 
volk, onder anderen mevrouw C. van 
Mullem. Zij had een nors uiterlijk en 

kon korte en afgemeten antwoorden 
geven. Was zij naar haar ziel goed ge-
steld, dan waren haar woorden leer-
zaam en buitengewoon aangenaam, 
bijvoorbeeld: ‘Ik geloof niet dat de 
Heere met iemand anders zo handelt 
als met mij, zulk een grote zondares 
als ik ben.’ De plaatsruimte laat het 
niet toe om anderen van Gods volk te 
noemen, maar we hopen dat er velen 
in Huize Winterdijk wonen en anderen 
toegevoegd mogen worden.” Tot slot 
geeft dominee Roos een wens mee 
aan Huize Winterdijk, dat na 45 jaar is 
uitgegroeid tot een woonzorgcentrum 
met 175 bewoners en 130 medewer-
kers. “Onze hartelijk wens en gebed 
is: Dat Uw ogen open zijn, dag en 
nacht, over dit huis (2 Kron. 6:20a).”
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Onze hartelijk 
wens en gebed is: 
Dat Uw ogen open 
zijn, dag en nacht, 
over dit huis



Beeldverslag: Huize Winterdijk 
45 jaar jubileum

Huize Winterdijk bestond 45 jaar. Een gedenkwaardig moment. In 
het kader van dit jubileum werd er een open dag georganiseerd. 

Er was van alles te doen. Onze fotograaf Janine Blom was 
aanwezig en maakte deze serie foto’s. 
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- advertentie -

www.huizewinterdijk.nl/vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht!
Zij maken onze zorg bijzonder

Meer informatie of direct aanmelden? Bezoek onze website:

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

Gods Woord wereldwijd verspreid

STEUNT
U DIT WERK

OOK?
HARTELIJK

DANK!

Samen met verschillende kerken en hulporganisaties verspreiden 
wij gratis Bijbels in vele landen van de wereld. 
In Nederland schenkt de GBS Bijbels aan particulieren,
maar ook aan ziekenhuizen, gevangenissen en
evangelisatieposten.
Ook steunen wij diverse vertaal- en revisieprojecten:
vertaling van de Bijbel in het Chinees, de revisie van
de Spaanse Bijbel (Reina-Valeravertaling) en het
Hebreeuwse Nieuwe Testament (Delitzschvertaling).

Ons rekeningnummer is:
NL96 RABO 0129 4451 18
t.n.v. Gereformeerde Bijbelstichting.

gbs.nl/steun-ons-werk/geef-een-gi� /



Het zorglandschap in 
Nederland is altijd in beweging. 
Een groot gedeelte van 
het overheidsbudget gaat 
naar de zorg. Daarom staan 
ontwikkelingen binnen de 
zorg ook nooit stil. Over deze 
ontwikkelingen spreken we 
met manager zorg Lianne 
Dammers. “Huize Winterdijk 
is de afgelopen jaren 
getransformeerd van een 
organisatie met een stoffig 
imago naar een organisatie 
die creatief en modern is, 
en meebeweegt met de 
ontwikkelingen.” 

Lianne is gepokt en gemazeld in de 
zorg. Ze was eerst als verpleegkundi-
ge werkzaam bij Philadelphia. Sinds 
2011 werkt ze in Huize Winterdijk. 
Eerst als verpleegkundige en team-
leider en sinds vier jaar is ze als ma-
nager zorg verantwoordelijk voor de 
realisatie van de organisatiedoelen op 
het gebied van wonen en zorg. Welke 
veranderingen heeft ze de afgelo-
pen tien jaar binnen Huize Winterdijk 
gezien? “In het hele zorglandschap 
is er veel veranderd in de  afgelopen 

jaren. Dit komt deels ook door de co-
ronapandemie. Dit heeft veel dingen 
stil gelegd, te denken valt aan het 
toelaten van bezoek in de algemene 
ruimtes of het doen van activiteiten. 
Zo’n verandering heeft altijd weerslag 
op de organisatie. Ook intern zijn er 
veranderingen geweest, recent of 
het afgelopen jaar. Zo is de functie 
van teamcoördinator gemaakt, sinds 
vorige maand.  Deze persoon is het 
directe aanspreekpunt van het zorg- 
en dagbestedingsteam. Hierdoor 

verandert de functie van bestuurder 
en mijn eigen functie ook. Zo kom ik 
meer op afstand te staan en kan ik 
mee kijken hoe processen gaan. Ook 
kan ik op een ander niveau functi-
oneren en werken. Dit is een grote 
verandering voor de organisatie en 
voor mij.” Daarnaast ziet Lianne dat 
de zorg bij binnenkomst steeds com-
plexer wordt. De cliënten die in Huize 
Winterdijk worden opgenomen, heb-
ben steeds meer en zwaardere zorg 
nodig. “Dit vraagt van ons een andere 
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Huize Winterdijk is een 
uniek huis

Manager Zorg Lianne Dammers: 



deskundigheid. Het meeste hebben 
wij in huis. Maar omdat we een kleine 
organisatie zijn, halen we de expertise 
die we niet zelf hebben naar binnen. 
Zo werken we nauw samen met de 
wondverpleegkundige van het Groene 
Hart Ziekenhuis en halen wij kennis 
omtrent infectieziekten en preven-
tie daar vandaan. Zij denkt met ons 
mee als het bijvoorbeeld gaat om het 
aanschaffen van zeep en schoon-
maakmiddelen, maar ook tijdens een 
uitbraak van het norovirus.  Dit is een 
ontwikkeling die in het afgelopen jaar 
meer in gang is gezet en nog veel 
sterker zal worden in de aankomende 
jaren. Op die manier kunnen we de 
juiste zorg bieden aan onze cliënten 
en bewoners zonder zelf het wiel 
uit te moeten vinden.” De manager 
zorg durft dan ook de kwaliteit van 
zorg binnen Huize Winterdijk hoog 
en goed te noemen. “Onze arts zegt 
met regelmaat dat ze in verschillende 
zorginstellingen komt, maar nergens 
ziet dat er zulke goede zorg wordt 
gegeven als in Winterdijk. Dit zegt 
iets. Maar ook zie ik als er een cliënt 
of bewoner terug uit het ziekenhuis 
komt met een wond, dat het dan 
met veel inzet toch lukt om de wond 
weer te sluiten.” Lianne legt uit dat 
er onderscheid is tussen bewoners 

en cliënten. In het huis huren cliënten 
een appartement, met of zonder zorg. 
De mensen die op het Baken wonen, 
worden bewoners genoemd, vanwege 
de kleinschaligheid en omdat zij met 
elkaar in een groep wonen. 

Personeelstekort
Wat ziet Lianne als de grootste uit-
dagingen om de kwaliteit van zorg zo 
te houden? “Ondanks de werkdruk is 
het belangrijk om ervoor te zorgen 
dat we oog hebben en houden voor 
de lichamelijke en mentale zorg voor 
onze cliënten en bewoners. Wij moe-
ten blijven voldoen aan indicatoren 
die de inspectie bij ons toetst. Dan 
kun je denken aan medicatie fouten, 
het omgaan met vrijheidsbeper-
king en genoeg aandacht geven aan 
voeding. Deze indicatoren zijn ook 
belangrijk om de kwaliteit van zorg 
hoog te houden. Dit is een uitdaging 
en zorgt ervoor dat we scherp en 
helder blijven. Er wordt voortdurend 
gekeken en gecheckt hoe de kwaliteit 
nu is en of er op welk gebied dan ook 
een verbeterslag gemaakt kan wor-
den. Dit is iets waarbij we met name 
zorgmedewerkers nodig hebben!” Het 
zijn onder andere de medewerkers die 
dus de kwaliteit bepalen. En binnen 
Huize Winterdijk is er een breed scala 

aan functies: van verpleegkundige tot 
beleidsmedewerker, van verzorgende 
tot welzijnsassistent en van de facili-
taire medewerkers tot de agogische 
begeleiders. Maar zijn er wel genoeg 
medewerkers voor deze functies om 
de zorg draaiend te houden? “Ook wij 
merken de personeelskrapte. Zeker 
de afgelopen zomer. We hebben toen 
veel uitzendkrachten moeten inzet-
ten; als deze er niet waren geweest 
dan hadden we echt een probleem. 
Maar we willen onze roosters rond 
krijgen met eigen personeel. Daar zijn 
we dan ook al maanden van tevoren 
mee bezig. We zetten allerlei midde-
len in om mensen aan ons te binden 
en ze vervolgens te boeien zodat ze 
blijven. Een paar jaar geleden zetten 
we een advertentie in de krant en 
kwamen we op die manier aan ons 
personeel. De manier om toekomstige 
medewerkers te bereiken vraagt van 
ons meer creativiteit, zoals: mede-
werkers zelf opleiden tot een andere 
functie, advertenties plaatsen op onze 
website en werving op social media 
en samenwerken met het Hoornbeeck 
College. We zullen het ook groten-
deels moeten hebben van mond-op-
mond-reclame.” 

Uitzendkrachten
In de gehele zorgsector is de inzet van 
uitzendkrachten de afgelopen jaren 
enorm toegenomen. Huize Winterdijk 
heeft deze dus ook nodig. Lianne 
geeft aan dat ze soms onmisbaar zijn. 
“We hebben uitzendkrachten van 

Het zijn onder 
andere de 
medewerkers die 
dus de kwaliteit 
bepalen

ACHTERGROND  Ontwikkelingen in de zorg  

28



Ontwikkelingen in de zorg  ACHTERGROND

29

verschillende bureaus. We krijgen dan 
ook medewerkers met verschillende 
achtergronden. Dit kan zorgen voor 
mooie en inspirerende gesprekken. 
Tegelijkertijd merken we aan cliën-
ten en bewoners dat zij erg moeten 
wennen aan deze ontwikkeling. Ten-
slotte zijn zij een generatie die dit 
toch minder heeft meegemaakt dan 
de jongere ouderen. Het heeft ook 
weleens gezorgd voor wat lastigere 
situaties waarna we hebben moeten 
besluiten dat het verstandig is dat de 
uitzendkracht niet meer kan werken 
bij ons.” Om ervoor te zorgen dat er 
geen uitzendkrachten meer nodig 
zijn, doet Lianne de oproep om vooral 
in Huize Winterdijk te komen werken. 
“We zoeken echt mensen met hart 
voor de zorg. Wij willen alles doen om 
je op te leiden en te helpen om in de 
zorg te gaan werken of opnieuw in de 
zorg te gaan werken. Want wij willen 
de zorg aan onze cliënten en bewo-
ners geven met ons eigen personeel, 
die dezelfde identiteit heeft. Zodat er 
voor hen een vertrouwde omgeving 
en goede sfeer is.”

Familie en vrijwilligers
Ook de rol van de familie is de afge-
lopen jaren gewijzigd. Hoe ziet Lian-
ne de inzet van familie in de komende 
jaren? “Deze zal steeds belangrijk 
worden. Zeker ook omdat we in de 
thuiszorg – dat is de zorg die we 
leveren binnen de muren van de ap-
partementen –  niet alles kunnen en 
mogen doen. De zorg wordt geïndi-
ceerd aan de hand van de behoeftes 
die de client heeft. Deze zorg wordt 
vervolgens ingediend bij de zorgver-
zekeraar. Hier is een strenge controle 
op. Het ophangen van een wasje, 
of het klaarmaken van het ontbijt 
wordt niet door de zorgverzekeraar 
vergoed; onze verpleegkundigen en 
verzorgenden kunnen dit dan ook 
niet doen.” Tegelijkertijd realiseert 
Lianne zich ook dat er een forse druk 
word gelegd op familie en mantel-
zorgers. “Daarom zullen we tijdens 
het opnamegesprek spreken over de 
inzet van de familie en kijken naar 
de mogelijkheden.” Naast de rol van 
de familie zijn de vrijwilligers steeds 
meer onmisbaar geworden. “De cli-

enten en bewoners hebben namelijk 
gewoon recht op aandacht. Daar-
naast ook omdat de druk op de zorg 
steeds groter wordt, zeker gezien de 
personeelstekorten. Hierdoor zul-
len we nog slimmer de zorg moeten 
inrichten. Dit kun je doen door heel 
gericht per functie te bekijken welke 
taken er vallen onder die functie. Als 
dat in kaart wordt gebracht blijven 
er taken over, die wellicht ook heel 
goed door een vrijwilliger opgepakt 
kunnen worden. Hierdoor krijgen de 
cliënten of bewoners de beste zorg.” 
Lianne Dammers merkt tot slot op 
dat ze de afgelopen tien jaar een 
enorme kwaliteitsverbetering heeft 
gezien. “Huize Winterdijk is van een 
stoffig imago naar een organisatie 
gegaan die creatief is en modern, en 
meebeweegt met de ontwikkelingen. 
Daarnaast zijn onze onmisbare me-
dewerkers loyaal en staan ze voor 
onze cliënten en bewoners. Je kunt 
echt stellen dat we een uniek en 
bijzonder huis zijn, met in het funda-
ment onze vaste identiteit.”

Naast de rol van 
de familie zijn de 
vrijwilligers steeds 
meer onmisbaar 
geworden
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Wat is de rustdag 
u waard? 
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t bevordering van de Zondagsrust en
de

Zondagsheiliging

Wilt u ons steunen in ons werk? 
Word vandaag nog lid (dit kan al vanaf 1 euro per jaar).

Geef uw gegevens vandaag nog door.


Daarom, wat is de zondag als rustdag ú nog waard? 

Fred. van de Paltshof 15  |   3911 LA Rhenen  |  0317 61 43 98  
info@zondagsrust.nl  |  www.zondagsrust.nll  |  Vereniging Zondagsrust is 
ANBI -gecertifi ceerd  RSIN: 004629875  |  IBAN: NL98 INGB 0000 8786 28

Allerlei wetgeving in ons land draagt eraan bij dat de 
zondag meer en meer als een gewone dag wordt gezien. 
De 24 uurseconomie lijkt zich alleen maar uit te breiden. 
Om verschillende redenen is hier weerstand tegen. 

De Vereniging Zondagsrust is ervan overtuigd dat het onze 
plicht is om op te komen voor de rust op en de heiliging van 
de dag des Heeren. Dat doen we op diverse manieren:

 Wij zoeken contact met mensen die de zondagsrust niet 
in acht nemen, via brieven of persoonlijke gesprekken.

  Wij geven voorlichting over ons werk, bijvoorbeeld op 
scholen en verenigingen.

  Wij verlenen juridische bijstand en geven advies bij o.a. 
procedures tegen evenementen op zondag.

Kinderkleding         Tienerkleding         Dameskleding

www.kleinenklassiek.nl kleinenklassiek

           Kinderkleding      Tienerkleding       Dameskleding
                 www.kleinenklassiek.nl              kleinenklassiek

WAARDEER
VERRAS
MET MOOIERR

Hoe ga jij je relaties en personeel waarderen? 

Wij helpen jou met verrassende geschenken en 
waardevolle, op maat gemaakte pakketten.

Maak een afspraak met één van onze adviseurs.
Of stel je pakket online samen op www.mooierr.nl. 

Relatiegeschenken | kerstpakketten

Elspeterweg 65b  |  Uddel   |       0577 491 189         

Bezoek onze 
showroom 

op afspraak

0577 491 189

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

• Kruidenierswaren • Kaarten • Ondergoed  
• Verse gekoelde producten

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

Wij zoeken tweedehands (theologische) 
boeken in zowel oude- als nieuwe druk. 

Heeft u boeken, bel ons gerust! 
Telefoonnummer: 0624400974

De opbrengst is voor de verzorging in  
Huize Winterdijk.

Tweedehands boeken

• Ma t/m vrij van 9.30 - 12.00 uur
• Woensdagmiddag van 14.00 - 16.30 uur
• Donderdagavond van 19.00 - 21.00 uur
• Zaterdag van 9.30 - 12.30 uur.

In de Zuid-Afrikaanse 
townships gaan iedere dag 
weer duizenden mensen 
met honger naar bed. Met 
maaltijdprojecten en gaar-
keukens zien wij naar hen 
om. En belangrijker nog, 
naast deze praktische hulp 
brengen we het Woord! 
In Bijbelklassen voor jong 
en oud maken we mensen 
bekend met het Evangelie. 
Steunt u dit werk met uw 
gebed en gift?

Uw gift is welkom op
NL80 RABO 03319 29317 
of scan de QR-code.

Van brood naar
              het Woord              het Woord

stichtingbethlehem.nl/doneer



lees nuvoor

2075  
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Betrouwbare basis voor het gezin.

G A  N A A R  G E Z I N S G I D S . N L /A B O N N E M E N T E N  O F  B E L  (0 3 0)  2 3 0  3 5 0 0

Verdieping en 
ontspanning in 

een vluchtige tijd
GezinsGids biedt houvast voor het gezin

6  N U M M E R S

ontspanning in 
een vluchtige tijd
ontspanning in 

een vluchtige tijd
ontspanning in 

Waar stemt u uw kompas op af, in de wereld van nu? Waar vindt u houvast 

en verdieping voor de vraagstukken in het dagelijkse leven? Als GezinsGids 

kennen we de actuele dilemma’s. Met bezinnende artikelen, diepgaande interviews 

en ontspannen reportages bieden we u daarom een Bijbels houvast in een woelige wereld. 

Een moment van bezinning, even stilstaan. Bent u nog geen abonnee? Neem een proefabonnement!

Nu tijdelijk 6 nummers voor slechts € 20,75! (stopt automatisch)

Scan �n
 �ord abo� � !

  
Inclusief het driedubbeldikke Winternummer


