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Voorwoord
VAN DE BESTUURDER

Regelmatig worden we verrast met mooie uitingen
van Marga van de Zandschulp.
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Willy de Groot - van Saane

Wegwijs staat deze keer in 
het teken van kunst. Een mooi 
onderwerp waarin veel mensen 
hun creativiteit kwijt kunnen. 
Als je het woord kunst in het 
woordenboek opzoekt, vind je 
onder meer: kunst: verkregen 
vaardigheid in het een of 
ander en het vermogen om 
schoonheid te scheppen. Onder 
kunst kunnen we dus best 
veel vatten. Zoals bijvoorbeeld 
muziek. 

Persoonlijk luister ik graag naar 
muziek en vooral muziek met 
een Bijbelse boodschap; wat kun 
je daar toch door bemoedigd 
worden! 

Wie een middeleeuwse kerk 
binnen stapt ziet vaak een 
overweldigende hoeveelheid 
aan beelden en schilderijen die 
taferelen uit de Bijbel. Kunst en 
kerk waren tot een eind in de 
achttiende eeuw nauw met elkaar 
verbonden. In onze eigen kapel 
vind je ook prachtige kunstwerken 
in de vorm van 15 glaskunstramen 
van de hand van ontwerper Mari 
Baauw. Ze verbeelden allen een 
bijbels gegeven, van de Schepping 
tot het Nieuwe Jeruzalem. 

In Bethanië worden er doorlopend 
werken van kunstenaars uit de 
regio tentoongesteld. Hierover 
leest u meer verderop in dit blad.

In Bethanië zijn er collega’s 
die graag bezig zijn met een 
kunstvorm en zich laten inspireren 
door hun geloof en door de 
prachtige schepping. Fijn dat we 
mogen meegenieten van hun 
creativiteit. 

Regelmatig worden we verrast 
met mooie uitingen van Marga 
van de Zandschulp, zoals 
prachtige beschilderde stenen. 
Graag attendeer ik u op de cover 
van dit blad. Daarop ziet u een 
tekening, gemaakt door Marga. 
Zij heeft ruim tien kunstvormen 
bedacht en die ‘verstopt’ in haar 
illustratie. Erg leuk. 

U wordt uitgenodigd om totaal 
twaalf kunstvormen in deze 
tekening te ontdekken. De 
twaalfde is dan: handletteren. 
Die krijgt u hierbij cadeau. Blijven 
er dus nog elf te raden over. 
Sommige zijn heel gemakkelijk, 
want die staan zelfs vermeld 
met letters, maar andere zijn 
wat moeilijker te vinden. Uit 
de inzenders die alle twaalf 
kunstvormen hebben kunnen 
vinden, wordt een winnaar 
getrokken. Die ontvangt een (naar 

eigen keuze) beschilderde steen 
cadeau van Marga. 
Inzendingen met naam en adres 
mogen worden gestuurd naar: 
svanderpol@bethanie.nl.

De zomer ligt weer achter ons; 
we mogen binnenkort genieten 
van de prachtige herfstkleuren! 
De Heere God is immers ook de 
Schepper van de verschillende 
seizoenen, elk met hun eigen 
geuren en kleuren. Over kunst 
gesproken: als er iets kunstig 
is gemaakt dan is het natuurlijk 
wel de schepping in al haar 
omvang, grootsheid en volheid. 
Wie daarvoor oog wil krijgen, kan 
de kunst van de schepping al 
herkennen in de bescheidenheid 
van eigen achtertuin, maar ook 
iets verderop in de natuur van 
de prachtige Veluwe of elders. 
Creatief zijn komt van creëren en 
dat woord betekent: scheppen. Zo 
heeft kunst alles te maken met 
onze Schepper en mogen wij Hem 
dankbaar zijn voor zoveel goeds 
en moois om ons heen. 

Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur



Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt alles met wijsheid gemaakt. 
   

                                                                     (Psalm 104: 24a)

De schepping als een levend kunstwerk 
van God 
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Het is goed om allerlei 
kunstwerken te bezichtigen. 
Daarvan kom je diep onder de 
indruk en is er verwondering 
over zoveel mooie kunst. Wat 
een prachtige kathedralen 
zijn er gebouwd, met al die 
mooie gebrandschilderde 
ramen, waardoor het licht komt 
binnenvallen.  
En wie van ons kent de mooie 
schilderwerken van Rembrandt 
niet. In de Rembrandtbijbel staan 
vele prachtige platen, zoals van 
de verloren zoon die bij zijn vader 
teruggekeerd is. De vader legt 
zijn beide handen op zijn zoon. 
De ene hand wordt getekend als 
een vaderhand en de andere als 
een moederhand. Zeer liefdevol 
en vertroostend.
Bij de muziekkunst moet ik 
zelf aan Johan Sebastian Bach 
denken die de Matthäus Passion 
heeft gecomponeerd. Zeer 
indrukwekkend hoe het kostbare 
lijden en sterven van Jezus 
Christus in muziek en zang tot 
uitdrukking komt. 
Nu gaan we Rembrandt en 
Bach niet vereren als grote 
kunstenaars. Want zij hebben zelf 
hun gaven en talenten gekregen 
van God, onze Schepper. Laten 
wij in alle christelijke kunst aan 
God Zijn roem en eer geven. 
Hij deelt de gaven uit aan de 
mensen, die zijn schepselen zijn.

Laten wij er vooral bij stilstaan, 
dat heel de schepping een 
machtig levend kunstwerk van 

God is. De dichter van Psalm 104 
zegt in diepe verwondering: Hoe 
groot zijn Uw werken, HEERE, U 
hebt alles met wijsheid gemaakt 
(vers 24a). 
Wat een variëteit is er in de 
planten- en dierenwereld. Er zijn 
vele verschillende soorten van 
planten en dieren. Zij zijn in al 
hun diversiteit allen door God met 
wijsheid gemaakt. Zij zijn er tot 
lof en eer van God. 
Wij mogen in het bijzonder 
denken aan de mens die naar 
Gods beeld en gelijkenis is 
gemaakt. Hij is het pronkstuk 
van Gods schepping. Hij mag als 
mens in relatie met God leven. 
Wat een grote en diepe wijsheid 
is er bij de HEERE, onze 
Schepper.

Het is goed om de grote werken 
van God in heel Zijn schepping 
nauwkeurig te bekijken. We 
zullen niet uitgekeken raken. Er 
zijn zoveel rijkdommen te zien, 
dat het ons gewoon duizelt. Wat 
een schoonheid, wat mooi heeft 
God alles gemaakt. 
 
En als ik naar de hemel kijk, naar 
de zon, de maan en de sterren 
dan moet ik met de psalmdichter 
uitroepen in een blijde jubel: Hoe 

machtig en heerlijk is Uw Naam. 
U bent groot in Uw goddelijke 
wijsheid, kracht en majesteit. 
De Prediker zegt: Hij heeft 
alles op zijn tijd mooi gemaakt 
(Prediker 3 vers 11a).
Alles is mooi op zijn tijd. We 
denken aan de seizoenen van 
lente, zomer, herfst en winter.
Elk jaargetijde heeft zijn bekoring. 
Wat mooi is deze afwisseling.
Hoe meer wij naar Gods 
schepping kijken met de ogen 
van het geloof, des te meer gaan 
we God als de allergrootste 
Kunstenaar aanbidden. Wat een 
wijsheid, wat een creativiteit is 
er bij de HEERE, onze God. Laten 
we Hem loven en prijzen voor 
Zijn grote werken. Laten wij ons 
erover verwonderen dat deze 
grote, machtige God aan ons 
denkt in Zijn liefde en trouw. 
Hij ziet mij als Zijn schepsel. Hij 
heeft mij gemaakt, ik mag Zijn 
kunstwerk zijn. 
Hij ziet mij in Jezus Christus in 
genade aan en wil mij brengen 
in de heilige stad, het nieuwe 
Jeruzalem, waarvan Hij de 
Bouwmeester en Kunstenaar is. 
Wij hebben hier geen blijvende 
stad, maar wij zoeken de 
toekomstige (Hebreeën 13 vers 
14). Hoe mooi zal straks de 
nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde zijn, die God dan voor ons 
gereedmaakt heeft. Dan zal alles 
weer in ongekende pracht en 
schoonheid stralen tot glorie van 
God. 

        D.C. Floor

Hij heeft mij 
gemaakt, ik 

mag Zijn 
kunstwerk zijn.



THUIS BIJ CORA GROTERS

Al 25 jaar is collega Cora Groters (1959) in dienst van de Stichting Bethanië. 
Ze kan dus met recht een oudgediende worden genoemd. Omwille van het 
thema kunst bevragen wij haar over haar schilderhobby. Cora en haar man 
hebben in hun appartement in Renkum, waar ze nog maar kort wonen, een 

souterrain waarin Cora graag ter ontspanning bezig is met verf en kwast. Het 
schilderijen maken heeft ze niet van een vreemde: een van haar eigen zussen 
vond een tijd geleden dat Cora ook maar eens wat moest gaan proberen en 

van het een kwam het ander.

VERTEL EERST MAAR EENS WAT VAN JE WERK IN 
BETHANIË.
Toen onze jongste naar de kleuterschool ging, wilde ik 
wel weer wat gaan werken. Dat deed ik onder andere als 
alfahulp bij mensen thuis. Zo kwam ik ook eens over de 
vloer bij een mevrouw in een van de aanleunwoningen 
naast Bethanië. Toen ik op een dag voor haar een formulier 
naar Bethanië moest brengen, viel me gelijk op dat ik het 
er wel heel prettig en gemoedelijk vond. Ik dacht: ‘Hier zou 
ik best wel willen werken.’ De receptioniste wist mij kort 
daarop te vertellen dat er iemand wegens zwangerschap 
ontslag zou gaan nemen en toen heb ik gesolliciteerd. 

ALS WAT?
Dat was toen ook nog als huishoudelijke hulp, hetzelfde 
werk als bij Alfahulp. Dat werk heb ik ongeveer twee jaar 
gedaan, maar toen wilde ik toch wat meer uitdaging. Ik 
kon de BBL-opleiding gaan doen: één dag naar school 
en vier dagen werken. Zo kon ik direct beginnen als 
verzorgende in Bethanië. 

WAT DOET EEN VERZORGENDE PRECIES?
Je bent dan vooral bezig met het lichamelijke van 
de bewoners. Je zou kunnen zeggen: alles tussen 
schoonmaakwerk en verpleging in. Dat houdt meestal 
in: helpen bij wassen en aankleden en medicijnen geven. 
Tegelijkertijd kijk je ook goed naar iemands welbevinden. 
Daar hoort ook rapportage bij en waar nodig nauw 
contact met de verpleegkundige. 

OP WELKE AFDELING WERK JE NU?
Ik heb lange tijd op De Bosrand gewerkt, maar sinds kort 
werk ik op Kleinschalig Wonen. Het voordeel daarvan 
is dat je telkens met z’n tweeën werkt. Waar nodig 
ondersteunen we elkaar telkens. 

WAT MAAKT DIT WERK AANTREKKELIJK VOOR JOU?
Je kunt mensen al gauw blij maken door middel van 
eenvoudige dingen, zoals een liedje zingen, een grapje 
maken of eens een beetje gek doen. De huiselijke sfeer 
van Kleinschalig Wonen spreekt mij erg aan. Sinds kort 

Verzorgen in Bethanië 
en thuis schilderen 

(door: Silvester van der Pol)

loop ik wel eens mee met een bewoonster naar ’t 
Winkeltje in Bethanië: een klein uitje, maar wel eentje 
die een mens veel voldoening geeft.

HOE IS JE SCHILDERHOBBY BEGONNEN?
Ik had al twee zussen die dat deden. Een van hen 
zei een keer tegen mij: ‘Is dat ook niet wat voor jou?’ 
Ik ging een keer met haar mee naar schilderles en 
kreeg te horen dat ik het wel in mijn handen heb. Toen 
heb ik zo’n vijftien lessen genomen en ben ik daarna 
zelfstandig verder gegaan. Ik kijk tegenwoordig vaak 
op internet, daar staan ook complete schilderlessen op 
waar je veel aan hebt.

WAT SCHILDER JE ZOAL?
Vaak bloemen en dieren. Soms een stilleven. Mensen? 
Nee, portretten maken is nog wel wat moeilijker. 
Eigenlijk zou ik daarvoor weer op les moeten, maar of 
dat er van komt, weet ik niet.

HOELANG DOE JE OVER EEN SCHILDERIJ?
Ik maak nooit in één keer een heel werk. Meestal schilder 
ik een paar uur achter elkaar. Je moet wel bedenken 
dat ik laag over laag aanbreng. Dat is heel tijdrovend. 
Dan komt er steeds meer kleur bij, en steeds meer 
details. Voordat ik één bloem klaar heb, is er heel wat tijd 
overheen gegaan hoor. Als ik elke dag schilder kan een 
schilderij gemiddeld in zo’n twee weken klaar zijn. 

HEBBEN ANDEREN JOUW WERK OOK WEL EENS 
GEZIEN?
Ja, ik heb een keer geëxposeerd in het hospice en 
later ook in Bethanië zelf, op De Bosrand. Ik gebruik 
standaard acrylverf. Als ik bijvoorbeeld naar een boom 
kijk let ik altijd meteen op de kleurschakeringen. Je 
gaat anders kijken naar de dingen als je schildert. Maar 
voor de rest is het gewoon een hobby hoor, ik heb geen 
hogere aspiraties dan dat. Als ik achter een doek zit, 
ben ik even helemaal weg van al het andere. Dat is 
gewoon erg fijn. 

9
wegwijs



INTERVIEW MET KUNSTENAAR EN ILLUSTRATOR MARIUS VAN DOKKUM

‘Ik wil niet shockeren, maar relativeren’
11
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HOE BEN JE KUNSTENAAR GEWORDEN?
Ik heb gestudeerd aan de kunstacademie in Kampen, 
maar werd op aanraden van mijn docenten illustrator. 
Ze vonden me niet goed genoeg met verf en kwast. 
Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon, en later 
ben ik toch begonnen en lukte het van lieverlee wel.

JE HEBT EEN LAAGDREMPELIGE STIJL DIE VEEL 
MENSEN AANSPREEKT.
Ja, het is een combinatie van realisme en humor. 
Ik houd mensen graag een spiegel voor, zonder 
te oordelen. Iedereen mag eruit halen wat hij erin 
ziet. Van cynisme en 
scherpslijperij houd ik 
niet; met mildheid en 
vrolijkheid bereik je 
sowieso veel meer. Ik 
word wel eens met Jan 
Steen vergeleken: een 
hele eer hoor. Nee, ik wil 
niet shockeren, maar wel 
graag relativeren. 

WELKE ANDERE 
SCHILDERS ZIJN JOUW 
FAVORIETEN?
Rembrandt natuurlijk, 
maar ook Vermeer en 
Frans Hals. Ik heb een 
vriendschappelijk contact 
met onder andere 
collega-schilder Henk 
Helmantel. Maar ik houd 
ook wel van de Franse 
impressionisten en niet 
te vergeten Velasquez. 
Zijn portretten bewonder 
ik zeer. 

MET WELKE KUNST HEB JE NIET ZO VEEL?
Conceptuele kunst, uitzonderingen daar gelaten.

HOE KOM JE OP JE ONDERWERPEN?
Die haal ik gewoon uit het dagelijkse leven, uit wat ik 
zie om me heen of uit de krant of op tv. Momenteel ben 
ik bezig met een groot doek waarop mensen staan te 
wachten op de trein. Bijna iedereen daarop staart naar 

zijn mobieltje. Zo houd ik de kijker een spiegel voor, 
ja. Ik wil wel iets overbrengen. Nooit cynisch, maar 
herkenbaar en met humor.

EEN VAN JE BEROEMDSTE WERKEN IS WEL: DANSJE 
IN DE KERK. 
Ik krijg daar veel reacties op. Meestal positief. Het klopt 
wel dat ook dit werk iets over mij zegt. Zouden we 
niet allemaal zo vrij en blij willen zijn als dat dansende 
kind in het huis van God? De kijker mag het zeggen. 
Van dit werk durf ik wel te zeggen dat ik daarvoor een 
ingeving kreeg, zonder al mijn werk specifiek christelijk 

te noemen.  

HOE GING HET IN 
CORONATIJD MET EEN 
GESLOTEN MUSEUM?
Cruyff zei al: ‘Elk nadeel 
hep z’n voordeel’. 
Doordat ik niet meer 
kon portretteren in 
verpleeghuizen zoals ik 
wekelijks deed en dus 
tijd over had, besloot ik 
een cursus boetseren te 
gaan volgen. De eerste 
zeven werken zijn al 
klaar, onder andere 
‘de kop’ van André van 
Duin die in 2018 dit 
museum kwam openen. 
Binnenkort krijgt mijn 
boetseerwerk uiteraard 
ook een plek in mijn 
eigen museum.

Het Marius van Dokkum Museum is gevestigd 

in Harderwijk. Museumkaarthouders hebben 

gratis toegang. Voor verdere informatie:

https://www.mariusvandokkummuseum.nl

Marius van Dokkum (1957) is een zachtaardig, 
bescheiden en goedmoedig mens. Dat hij 
inmiddels een eigen, geregistreerd en zeer 
succesvol museum heeft, was weliswaar 
een jongensdroom, maar geen doel op 
zich. Net zomin als succes zelf. Marius 
schildert het liefst gewoon. Zijn eigen stijl 
laat zich grotendeels vangen in slechts twee 
steekwoorden: relativering en humor. In 
christelijk Nederland is vooral zijn schilderij 
Dansje in de kerk beroemd geworden. Ook 
in dat werk wordt iets op humorvolle wijze 
gerelativeerd. Wat dat precies is, dat laat de 
kunstenaar graag aan de kijker zelf over. Van 
Dokkum houdt graag een spiegel voor, maar 
meer ook niet. Ik sprak hem op een zomerse 
dag in het Marius van Dokkum Museum in het 
hartje van Harderwijk.

ALLEREERST: WAT EEN SCHITTEREND OUD PAND IS 
DIT.
Vroeger was Harderwijk een universiteitsstad en zat 
in dit pand de medische faculteit. Een van de ruimtes 
was de snijkamer, net zo een als waar Rembrandt 
indertijd in Amsterdam zijn wereldberoemde werk 
De anatomische les heeft gesitueerd. Toevallig had 
ik voordat ik hier kwam ook een anatomische les 
gemaakt, alleen dan met peren in plaats van met 
mensen. Als knipoog naar Rembrandts werk.

SINDS WANNEER HEB JE EEN EIGEN MUSEUM?
We zijn sinds 2018 open. Het grote voordeel is dat mijn 
schilderijen en tekeningen niet meer ‘op reis’ hoeven 
van de ene naar de andere tentoonstelling. Door een 
nare gebeurtenis had ik ooit besloten geen werk meer 
te verkopen, wat nu heel gelukkig is uitgepakt.

WELKE NARE GEBEURTENIS WAS DAT?
Ik werd opgelicht door een galeriehouder die mijn 
werken heeft doorverkocht. Pas later bleek dat hij 
gokverslaafd was en onder andere mij misbruikte om 
snel aan geld te komen. Toen ik daar achter kwam 
besloot ik om al mijn humoristische werk  voortaan zelf 
te houden. Een geluk bij een ongeluk, zo blijkt nu.

Een puzzel van Marius van Dokkum winnen? Kijk op pagina 29 van dit blad.

(door: Silvester van der Pol)
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BETHANIË HEEFT 
EEN EIGEN 

BEHANDELDIENST 

De Raad van Bestuur heeft in 2019 bij de adviesorganen 
en het zorgkantoor de ambitie kenbaar gemaakt om 
een eigen behandeldienst vorm te geven in 2020, 
waardoor de kwaliteit van de behandeling in Bethanië zal 
toenemen. Die kwaliteit neemt toe, omdat:

  de behandelaren beter kunnen aansluiten bij de 
protestants-christelijke identiteit van Bethanië

  zowel artsen als behandelaren dichterbij Bethanië 
staan, zowel bij bewoners, zorgprofessionals als bij 
het management en het bestuur

  er als het ware een natuurlijk multidisciplinair team 
ontstaat

  er eenvoudiger een gezamenlijk standpunt kan 
worden ingenomen in medisch-ethische dilemma’s

  er eenvoudiger kan worden aangesloten op 
veranderingen in de zorgvraag indien behandelaren 
dichterbij Bethanië staan

  behandelaren meer aanwezig zijn en als teamleden 
elkaar en de zorg feedback kunnen geven, hierdoor is 
een systeem van continue (van elkaar) leren mogelijk

  de arts door de grotere nabijheid, ook meer 
benaderbaar voor familie zal zijn

  het bij verdere groei van het aantal 
verpleeghuisplaatsen, helpend is in de uniforme 
samenwerking.

Om het doel te bereiken dat Bethanië een eigen 
behandeldienst kan vormgeven, in plaats van deze in 
te huren bij andere organisaties, is destijds beschreven 
hoe de behandeldienst er op hoofdlijnen uit moet zien, 

en welke formatieve en financiële consequenties dit kan 
hebben. 

De belangrijkste sleutelfunctie is de specialist 
ouderengeneeskunde (SO). Vanuit zijn/haar rol als 
regievoerder op het behandelproces stuurt deze persoon 
de rest van de behandeldienst op inhoud. Door grotere 
fysieke aanwezigheid van de arts op onze locaties 
willen we onze kwaliteit van zorg nog verder verbeteren 
en kunnen we veranderingen samen met een arts 
doorvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan methodisch 
werken, hoe om te gaan bij moeilijk gedrag bij bewoners 
met dementie, het implementeren van de Wet zorg 
en dwang en het voldoen aan de eisen die nodig zijn 
voor het uitvoeren van zorg aan bewoners met een 
toenemende zwaardere zorgvraag.

Vanaf 1 juni 2020 zijn we daadwerkelijk gestart met 
onze eigen behandeldienst binnen de locatie Ede, in 
Wicherumloo was dit 1 juli 2020.
In eerste instantie hebben we een tijdelijke SO ingehuurd 
en vanaf maart 2021 werken we samen met een ‘eigen’ 
SO. Naast deze SO is ook een Physician Assistant (PA) 
(arts-assistent) werkzaam.
De ervaring van de inzet van de eigen behandeldienst 
is zeer positief. Met name de nabijheid (en daarmee de 
snelheid) voor bewoners en zorgprofessionals wordt zeer 
gewaardeerd. Dit horen we ook terug van familieleden, zij 
zijn goed te spreken over de gang van zaken.
Voor paramedici als ergotherapeuten, fysiotherapeuten, 
een diëtiste, logopediste en psychologen is 

samenwerking gezocht met lokale praktijken. 
Deze praktijken leveren onder regie van de SO de 
paramedische diensten in Bethanië.
Ook onze geestelijk verzorger en de muziektherapeute 
maken deel uit van de behandeldienst. 

In Bethanië is ook een geriatrisch verpleegkundige 
werkzaam. Deze verpleegkundige wordt breed ingezet 
binnen de organisatie, zodat zij in het verlengde 
van de psycholoog kan werken. Zij ondersteunt met 

de uitvoering en opvolging van de interventies, die 
besproken zijn met de SO, psycholoog en familie. Hierbij 
is het coachen van de medewerkers een belangrijk punt. 
Op dit moment hebben we nog een vacature voor de 
functie van psycholoog; we hopen dat we binnenkort een 
eigen psycholoog mogen verwelkomen. 

Wij zijn Issa Touma en Jeroen 
Koedijk en samen vormen wij 
het artsenteam van de Stichting 
Bethanië. Issa is specialist 
ouderengeneeskunde en 
Jeroen physician assistant, 
ook in ouderengeneeskunde 
gespecialiseerd.

Afwisselend van elkaar houden 
wij tijdens kantooruren spreekuur 
in Bethanië en Wicherumloo. Elke 
vrijdag zijn Jeroen en Issa beiden 
aanwezig in Bethanië, omdat dit de 
onderlinge samenwerking bevordert 
en er afspraken kunnen worden 
gemaakt, onder andere over de uit 
te zetten lijnen van het medisch 
beleid dat nodig is en dat zodoende 
beter kan worden vormgegeven. De 
avond-, nacht- en weekenddiensten 
zijn overgedragen aan een daarin 

gespecialiseerde organisatie. 
Belangrijk om te weten is dat er altijd 
een dokter beschikbaar is, hetzij 
direct aanwezig op locatie, hetzij 
telefonisch en oproepbaar, maar 
dat het minstens net zo belangrijk 
is dat er door onze specialisatie 
ouderengeneeskunde zeer gericht 
kan worden gewerkt en behandeld. 
Hierbij zijn continuïteit en kennis van 
zaken essentiële begrippen. 

In feite zijn wij de huisartsen voor 
de bewoners van Wicherumloo en 
Bethanië. We zijn gespecialiseerd 
in de complexere zorgvraag van 
ouderen. We behandelen alledaagse 
klachten, voeren directe medische 
zorg uit en worden daarnaast 
ingeroepen voor allerlei casussen. 
Ook zijn we betrokken bij het 
ontwikkelen van het medisch 

en organisatorisch beleid van 
Stichting Bethanië. Issa Touma is 
allereerst verantwoordelijk voor de 
bewoners van Kleinschalig Wonen 
en psychogeriatrie en Willinkhuizen, 
en Jeroen Koedijk allereerst voor de 
bewoners van De Bosrand, Vijfsprong 
en Roekel / somatiek. Samen met 
de zorgmedewerkers en de andere 
deskundigen uit het behandelteam 
zorgen we voor optimale kwaliteit van 
leven voor alle bewoners.

In de afgelopen maanden hebben 
we beide locaties van Bethanië 
(in Ede en Wekerom) goed leren 
kennen, we hebben kennisgemaakt 
met alle bewoners en met bijna alle 
collega’s. We ervaren een prettige 
samenwerking. Door de korte lijntjes 
kunnen we zo nodig snel schakelen 
en is er veel mogelijk.

ARTSEN

Jeroen Koedijk Issa Touma
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Ergotherapie is een paramedisch beroep en bedoeld 
voor iedereen die zijn gewone dagelijkse handelingen 
niet meer naar wens kan uitvoeren. 

Als gevolg van een ziekte, het ouder worden of een 
handicap kunnen alledaagse bezigheden lastig worden. 
Activiteiten die mogelijk voorheen heel vanzelfsprekend 
gingen, lukken nu niet meer of gaan moeizaam. 

Het nut van de ergotherapie zit vooral in het analyseren wat 
de oorzaken zijn, die u in uw doen en laten beperken. 
Bij ouderenzorg is ergotherapie gericht op het behouden van 
de zelfredzaamheid en vergroten van comfort. Voorbeelden 
van vragen zijn: 

  Hoe kan iemand zelf blijven eten en drinken? 
  Hoe kan iemand nog zelf in het restaurant komen om te 

gaan eten?
  Bewoner lijkt niet lekker in zijn (rol)stoel te zitten.
  Bewoner ligt veel wakker ’s nachts en is onrustig. 
  Hoe kan de zorg gegeven worden, zodat iemand nog 

energie over houdt na het wassen en aankleden. 

Zorgmedewerkers kunnen met hun vragen over een 
bewoner bij ons terecht, maar ook met vragen over de eigen 
werkhouding. In Bethanië zijn ergo-coaches werkzaam; 
in principe zijn zij de eersten waar je met de vragen over 
werkhouding terecht kunt. Aanvullend kunnen wij hierbij ook 
ingeschakeld worden. 

Voor Stichting Bethanië zijn drie ergotherapeuten 
werkzaam. Op Wicherumloo is Jeannet Scheffer het vaste 
gezicht en in Bethanië is dat Karin Koemans. Sinds kort 
hebben we een nieuwe collega: Marijke van Leeuwen. Zij is 
achterwacht op beide locaties. Naast onze werkzaamheden 
voor Bethanië en Wicherumloo zijn we werkzaam in de 
eerstelijn (bij thuiswonende cliënten). We werken alle 
drie bij ergotherapiepraktijk Ergodus. Jeannet als mede-
praktijkeigenaar en Marijke en Karin als zzp’er. Alle drie 
werken we al de nodige jaren als ergotherapeut, waarbij 
Jeannet de kroon spant met haar 37 jaar aan werkervaring. 

Mocht u vragen hebben dan zijn wij via de zorg of via de 
receptie bereikbaar.

De fysiotherapeuten van Bethanië en Wicherumloo 
zijn gespecialiseerd in de fysiotherapeutische 
zorg voor kwetsbare ouderen en voor mensen 
die te maken hebben met gezondheidsproblemen 
(bijvoorbeeld dementie, een beroerte, de ziekte van 
Parkinson of een algehele achteruitgang).  

WIE ZIJN WIJ?
Ons team bestaat uit drie fysiotherapeuten (Bram van 
Bergeijk, Thijs Leentvaar en Hanna van Aalten). Wij zijn 
in de verpleeghuizen Bethanië en Wicherumloo te vinden 
om bewoners te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid. 
Daarnaast zijn wij werkzaam op de eerstelijns praktijk 
Fysiotherapie Beatrixpark in Ede. Ieder van ons heeft 
zijn of haar eigen expertisegebied. Bram is onze 
geriatriefysiotherapeut. Hij is aangesloten bij het landelijke 
Parkinson Netwerk en het geriatrienetwerk Gelderse 
Vallei. Thijs is onze neurorevalidatie-fysiotherapeut. Hij is 
aangesloten bij het multidisciplinaire behandelteam Thuis-
Verder en het CVA-netwerk Gelderse Vallei. Hanna is onze 
algemeen fysiotherapeut met affiniteit voor geriatrie, 
neurorevalidatie en Covid-revalidatie. Samen vormen wij 
het team fysiotherapie in Bethanië. 

WAT DOEN WIJ?
Bij Bethanië worden wij als fysiotherapeuten ingeschakeld 
wanneer er vragen zijn over het houdings- en/of 

bewegingsapparaat. U kunt hierbij denken aan problemen 
met het opstaan uit een stoel, het in of uit bed komen, 
het lopen, pijnklachten et cetera. De behandeling is onder 
andere gericht op ondersteuning en begeleiding in uw 
zelfredzaamheid. 

Ons doel is om ervoor te zorgen dat u zo lang en zo 
prettig mogelijk in beweging blijft. Hierbij richten wij ons 
op uw conditie, uw kracht, uw dagelijkse activiteiten 
en mogelijke pijnklachten. De therapie kan bijvoorbeeld 
bestaan uit functionele oefentherapie, zoals lopen met 
of zonder hulpmiddel, krachtoefeningen en het gebruik 
van de MotoMed. De MotoMed is een fietstrainer met 
ingebouwde hulpmotor, waarmee u zowel met als zonder 
ondersteuning kunt fietsen. Naast de fysieke behandeling 
geven wij adviezen aan u en uw zorgmedewerkers over 
hulpmiddelen en til- en transfertechnieken. 

Wij vinden het belangrijk dat u zo prettig mogelijk van uw 
oude dag kunt genieten. Samen met de andere disciplines 
(onder andere zorgmedewerkers, ergotherapie, specialist 
ouderengeneeskunde) hopen wij ons steentje hieraan bij 
te kunnen dragen.  

ERGOTHERAPIE FYSIOTHERAPIE

Jeannet Scheffer Bram van BergeijkMarijke van Leeuwen Thijs LeentvaarKarin Koemans Hanna van Aalten 
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Allereerst moeten wij helaas melden dat Wim van de Berg 
en Eibert Wilgenburg (namens de cliëntenraad) met ingang 
van afgelopen 1 januari 2021 zijn gestopt. Gelukkig heeft Gijs 
Achterberg inmiddels de functie van Eibert overgenomen. In de 
achterliggende coronaperiode is er nauwelijks bestuurlijk overleg 
geweest. Toch lag niet alles stil, want op een aantal verzoeken 
vanuit het bestuur en/of de cliëntenraad hebben wij positief 
kunnen beslissen zoals: de belevenistafel, het fietslabyrint, 
straatwerk en een attentie voor alle bewoners en medewerkers 
met tekst én natuurlijk ook weer een paasattentie.

Naast de giften vanuit onder andere (ex) bewoners, kerkelijke 
instellingen en betrokkenen ontvingen wij ook een mooi 
bedrag uit de nalatenschap van mevrouw Tijssen - van Loo 
(€ 5.000,--). 

Onze penningmeester heeft de jaarcijfers gepresenteerd en 

deze zijn ook langs de kascontrole commissie gegaan en 
inmiddels ook gepubliceerd. Omdat er vaak niet voldoende 
interessante informatie is te melden hebben we in overleg 
met de redactie afgesproken om onze bijdrage aan Wegwijs te 
laten afhangen van beschikbare en interessante onderwerpen. 

Als u ons wilt helpen kan dat; bij de receptie kunt u zich 
als vriend aanmelden en/of informatie inwinnen. Het 
bankrekeningnummer van de stichting is:
NL31 SNSB 0925 8288 07 of 
NL 46 INGB 0005673692. 
De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat uw gift 
aftrekbaar is.
Contactgegevens: Stichting Vrienden van Bethanië t.a.v. 
de heer M. van de Kolk, Platteelhof 3, 6711 JK EDE. KvK 
nummer 41048193, RSIN 816128662.

WAAR EN WANNEER BENT U GEBOREN?
Ik ben geboren op 17 juli 1929 in Nijkerk.

WAT DEDEN UW OUDERS VOOR WERK?
We hadden thuis een veebedrijf, dus er 
was altijd veel te doen. Moeder deed het 
huishouden.

HOE GROOT WAS TOEN HET GEZIN?
We waren thuis met zijn zessen en we konden het goed met 
elkaar vinden.

HOE WAS UW KINDERTIJD? 
Het was oorlog, je moest er wat van maken. Ook wel angstig 
soms. Omdat vader in het verzet zat en wij kinderen in de klas 
hadden van een Nederlandse SS’er was het wel erg oppassen. 
O ja, de “Kolkschool”, dat was veel lopen, iedere dag een half 
uur heen en een half uur terug naar huis.

KUNT U IETS VERTELLEN OVER UW WERKZAME LEVEN?
Ik heb veel thuis geholpen en ook bij gezinnen in de 
huishouding. 

BENT U GETROUWD?
Mijn man heb ik ontmoet op de paardenmarkt in 
Nijkerk. Je zult denken: ‘Paardenmarkt?’ Onze 
familie is echt een paardenfamilie, vandaar dat 
ik daar vaak met mijn ouders naartoe ging. Daar 
heb ik mijn man Wim ontmoet. We zijn op 6 april 

1954 getrouwd en daarna gaan wonen aan de “Driesprong” in 
Ede, met veel paarden om ons heen. We hebben vier kinderen 
en ook klein- en achterkleinkinderen

WAAR BENT U GRAAG MEE BEZIG?
Ik schilderde graag, maar dat lukt nu niet meer. Schaatsen deed 
ik vroeger heel graag, vooral het zwieren en schoonrijden... Ook 
heb ik geholpen bij Kreatief in De Ark. Nu lees ik en luister ik 
naar muziek en doe mee aan de activiteiten.

HOE TYPEERT U ZICHZELF?
Ik laat, indien nodig, mijn mening horen.

WAAROM BETHANIË?
Het ging niet meer alleen in De Oldenhof en ik kon nu in 
Bethanië terecht. Daar ben ik blij mee.

STICHTING VRIENDEN VAN BETHANIË

De contactuurtjes van de CR zijn vervallen in deze 
coronatijd. Wel is er contact mogelijk via e-mail en 
telefonisch.                 

Bereikbaarheid cliëntenraad:
Cliëntenraad: clientenraad@bethanie.nl
Voorzitter: clientenraadvz@bethanie.nl
 

BEREIKBAARHEID CLIËNTENRAAD

 
NIEUWE MEDEWERKERS

 
KORT INTERVIEW

Ik ben Henriëtte 

Hoogervorst 

en hoop per 1 

september als 

verzorgende IG 

op de Bosrand 

te zijn begonnen 

te werken. 

Afgelopen juni ben ik getrouwd en in 

Barneveld komen te wonen. Daarvoor heb 

ik bijna zes jaar met veel liefde en plezier 

in een verzorgingshuis in Zwolle gewerkt. 

Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten en iets 

voor u te kunnen betekenen.

Mijn naam 

is Marina 

Willigenburg. De 

meeste kennen 

mij al wel, want 

in feite ben ik 

weer terug van 

weggeweest. 

Vanaf mei 2018 tot december 2020 

was ik werkzaam als verzorgende IG bij 

Bethanië op de afdeling somatiek: de 

Bosrand. Van december 2020 tot en 

met juli 2021 werkte ik als au-pair in 

Schotland. En nu kom ik vanaf september 

weer in dienst bij Bethanië. Dan hoop ik 

ook met de opleiding verpleegkundige te 

zijn begonnen. Ik heb er heel veel zin in 

om jullie allemaal (weer) te ontmoeten en 

weer aan het werk te kunnen in de zorg!

Mijn naam is 

Jo-Anneke de 

Ruiter, ik ben 

34 jaar. Ik heb 

een aantal 

jaren geleden 

gewerkt in de 

ouderenzorg 

en werk nu als kraamverzorgende. Maar 

de ouderenzorg blijft mij ook trekken, 

want ook dat vind ik erg leuk om te 

doen. Ik ben aangenomen in de thuiszorg 

als verzorgende IG bij Bethanië en 

Wicherumloo voor een paar uurtjes in de 

week. Er zijn bewoners en collega’s die mij 

inmiddels al hebben gezien. Ik hoop op 

een fijne tijd bij Bethanië en Wicherumloo. 

Hopelijk tot gauw!

Mevrouw G. Joosten – van Drie
Appartement 410
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WAAR EN WANNEER BENT U 
GEBOREN?
Mevrouw: Ik ben in Ede geboren op 29 
augustus 1935.
Meneer: Ik ben in Ede geboren op 11 
oktober 1935.

WAT DEDEN UW OUDERS VOOR 
WERK?
Mevrouw: Mijn vader was bakker en is 
later bij de Enka gaan werken.
We hadden een groot gezin (zeven 
kinderen), moeder had thuis haar 
handen vol met het huishouden.
Meneer: Mijn vader werkte bij de 
verffabriek De Macostan, dit zat 
vroeger in het midden in het dorp 
ter hoogte waar nu Perry Sport zit. 
Later is deze verffabriek naar het 
industrieterrein verhuisd. Moeder was 
thuis bij het gezin van drie kinderen.

HOE WAS UW KINDERTIJD? 
Mevrouw: Ik heb een heel onbezorgde 
kindertijd gehad.
Meneer: Ik heb een heel fijne kindertijd 
gehad.

WAT HEEFT U VOOR WERK 
GEDAAN?
Mevrouw: Mijn werk bestond uit 
het helpen in de huishouding bij 
verschillende gezinnen.

Meneer: Ik was timmerman en heb 
bij bouwbedrijf Kelderman en later bij 
bouwbedrijf Van Grootheest gewerkt. 

BENT U GETROUWD?
Wij zijn getrouwd in Ede, op 27 
augustus 1959.
Wij hebben drie kinderen en zes 
kleinkinderen We hebben in Ede aan 
de Slangenburg en aan de Kleefsehoek 
gewoond.

WAAR BENT U GRAAG MEE BEZIG?
Beiden luisteren graag naar muziek 
en wandelen graag, maar dat gaat 
niet zo gemakkelijk meer. Mevrouw 
doet graag mee met de activiteiten in 
Bethanië.

HOE TYPEERT U ZICHZELF?
Mevrouw: Ik maak graag een praatje.
Meneer:  Ik ben een rustig persoon, 
die alles vooraf eerst even bekijkt.

WAAROM BETHANIË?
Deze vraag is voor beiden niet moeilijk: 
het is een christelijk zorgcentrum en 
we merken nu we hier wonen dat dit 
een goede keus is geweest.

De heer G.G. van Bruggen en mevrouw T. van Bruggen – Bos
Appartement 306

 Bolognesesaus voor 
4 personen

• 40 gram boter
• 2 eetlepes olijfolie
• 1 fijngehakte ui
•  1 fijngehakte stengel 

bleekselderij
• 1 fijngehakte winterwortel
• 250 gram rundergehakt
•  1 eetlepel geconcentreerde 

tomatenpuree
• zout en peper

Zo maak je de bolognesesaus

•  Verhit de boter en de olijfolie in een pannetje 
en voeg de ui, selderij, wortel en gehakt toe

•  Bestrooi het met peper en zout naar smaak
•  Roer goed door en laat alles op een laag vuur 

een paar minuten pruttelen tot de groenten 
zacht worden en het gehakt gaat kleuren

•  Verdun de tomatenpuree met wat water en 
roer het door de groenten

•  Laat alles afgedekt op een heel laag vuur 
 anderhalf uur pruttelen

•  Voeg wat heet water toe als het wat droog 
lijkt te worden

•  De vleessaus kan ook gemaakt worden van 
  half- om-half gehakt en champignons

•  Lekker met spaghetti of tagliatelle

De ouders van mevrouw Coppens waren vroeger de eigenaren van 
Bakkerij Coppens in Ede. Daar hielp ze als kind vaak mee.
Mevrouw Coppens woont nog maar een paar maanden in Bethanië 
en eet dagelijks mee in het restaurant hier. Ze vindt eigenlijk alles wel 
lekker wat er wordt gekookt. Het dagelijkse keuzemenu vindt ze fijn, 
zo kan ze eten wat ze wil. 
Chinese gerechten hebben haar voorkeur. Favorieten daarbij zijn babi 
pangang en nasi goreng met saté en satésaus en een beetje atjar. 
Daar kan mevrouw Coppens echt van genieten. Maar de Hollandse pot 
smaakt haar eigenlijk net zo goed.
Spaghetti Bolognese vindt ze ook heel lekker. Dat kookte ze vroeger 
ook met veel plezier. Mevrouw Coppens moest elke dag voor zes 
personen koken. Ze heeft er nog een fijn recept van, zegt ze. Sommige 
recepten blijven de tand des tijds prima doorstaan. Hoe langer je 
de tomatensaus laat pruttelen hoe lekkerder die wordt, weet ze. De 
smaken worden intenser en je hebt er ondertussen eigenlijk geen 
omkijken naar.

Op woensdag 13 oktober, dinsdag 26 oktober, woensdag 24 november 
zal er spaghetti Bolognese op het menu van het restaurant staan. 

Gastvrije groet, 
Ron Zwitserlood

Een recept van mevrouw Coppens
RECEPT VAN VROEGER

I ng r e d i ë n t e n  vo o r  v i e r  p e r s o n e n  vo o r  d e  b o l o g n e s e s a u s 



In deze editie van Wegwijs staat het thema ‘kunst’ centraal. Het bracht mij op een 
onderwerp waar iedereen wel over mee kan praten: rusten. Is rusten een kunst? Ik las 
ergens: ‘Rust is niet iets wat wij doen, het is iets dat naar ons toekomt als we ophouden 
met dingen doen’.

Het is natuurlijk ook maar net wat je bedoelt met rust zoeken. Wil je bijtanken, relaxen, 
uitrusten, bijkomen of afgeleid worden van de dagelijkse sleur? Er is zo’n verscheidenheid 
van het begrip rust dat je er een boek over kunt schrijven. Ik vind de vakantie wel een mooi 
voorbeeld; in de voorbije maanden pauzeerden weer veel mensen van hun werkzaamheden 
om een paar weken iets anders te doen en rust te zoeken. 

Wat de één een heerlijke ontspanning vindt, daar wordt de ander weer moe van. Er 
zijn mensen die kilometers van ‘hot naar her’ rijden, en na een paar weken naar eigen 
zeggen weer heerlijk uitgerust en voldaan naar huis rijden. Anderen doen bijna geen 
stap en vinden rust in de achtertuin, waar ze wat wieden en schoffelen, wat luieren en 
zonnen. Allemaal goed!

Zelf gingen wij met onze kinderen in juli voor een dag of twaalf naar Zeeland en 
beleefden daar zonnige tijden en soms een wolkje waaruit regen kwam. De kunst van 
het rusten hebben we daar toegepast. Niet zo heel ver van huis en met aandacht voor 
elkaar. Niets hoeven en vooral genieten van de mooie omgeving. We haalden er ook 
herinneringen op uit de tijd dat we er met mijn (inmiddels overleden) schoonouders 
verbleven, en van later toen we met onze eigen kinderen weer naar “boer Jobse” met 
vakantie gingen. 
’s Avonds wandelde ik regelmatig samen met mijn vrouw, of onze dochters of even 
alleen, in een paar minuten naar de haven van het vakantiepark. Om daar in alle rust 
even te genieten van de ondergaande zon bij het Grevelingenmeer. Ook hebben we er een 
aantal activiteiten ondernomen zoals varen, zwemmen en scooter rijden. Ik moet zeggen 
dat deze vorm van rust vinden mij wel is bevallen. 

De kunst van het rusten is voor iedereen anders, denk ik. Ook zijn er situaties waarin 
de rust ver te zoeken is. Rust is iets wat moet worden gezocht, voordat die kan worden 
ontvangen. Tijdens een van de bezoekjes aan de haven kwam het lied “De Haven van rust” 
in mij op. De ondergaande zon scheen zo mooi op het rustige water. Misschien kent u of 
ken jij het wel: “Dan vind ik mijn lust in die Haven van rust en vrees voor de stromen niet 
meer. De kracht van d’orkaan richt geen onheil meer aan, ‘k ben veilig bij Jezus, mijn Heer.”

Hoe mooi is dat! Ik vind het een prachtig lied moet ik zeggen, want met Hem is rusten geen 
kunst, maar het gevolg van het ‘komen tot Hem’ en het ‘toevlucht zoeken bij Hem’ waarover 
het lied ook zingt. Rust pak je niet, maar ontvang je, van Hem. Die valt je toe door Gods 
genade. Dan mogen we die ook van harte aannemen. Daar is gelukkig geen kunst aan.

Ben van Gils

Rusten is een kunst?!

In memoriam

COLUMN BEN VAN GILS

H E N K  W A A N D E R S

Zaterdag 14 augustus jongstleden bereikte ons het verdrietige bericht dat de voorzitter van 
onze cliëntenraad, Henk Waanders, die morgen is overleden. 

Vanaf september 2016 was Henk voorzitter van de cliëntenraad van Bethanië. Een taak 
die hem op het lijf was geschreven. Henk stelde regelmatig kritische vragen die het 
management aan het denken zette. Kritisch, maar altijd ten goede van de bewoners. Ook 
voor de medewerkers had Henk altijd een woordje klaar. Hij stak zijn respect voor de 
medewerkers en ook zijn mening niet onder stoelen of banken. 

Henk was bijna dagelijks in Bethanië om zijn vrouw Betty te bezoeken. Dat maakte ook dat 
hij regelmatig even langsliep bij de bestuurder en andere leidinggevenden. Soms voor een 
praatje, soms om een onderwerp onder de aandacht te brengen. Daardoor wist Henk wat er 
speelde en dacht hij mee in oplossingen. Henk kende zoveel mensen. 

In juli overleed Betty, waarmee de zorg voor Betty stopte. De zorgen om de gezondheid van 
Henk namen in korte tijd snel toe. De laatste week ging hij heel hard achteruit. Een maand 
nadat Betty is overleden, overleed ook Henk. Tot het laatst toe heeft Henk zijn liefde voor 
Bethanië en iedereen die daarbij betrokken is geuit. 

Op vrijdag 20 augustus heeft de uitvaart plaatsgevonden. In de afscheidsdienst werd onder 
andere het lied “De kracht van Uw liefde” gezongen. Henk voelde zich gesteund door God 
in alles wat hij deed. n zijn zorg voor Betty, voor zijn kinderen en kleinkinderen, maar ook 
in de betrokkenheid op Bethanië heeft Henk laten zien wat een kracht er ontstaat als je iets 
uit liefde doet.   

Wij gaan hem erg missen om zijn inzet en toewijding. Wij verliezen in hem een bijzondere 
gesprekspartner en vriend. We zijn dankbaar voor de waardevolle samenwerking die we 
met Henk Waanders mochten ervaren.

Rust is niet iets 

wat wij doen, het 

is iets dat naar 

ons toekomt als 

we ophouden met 

dingen doen.
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In dit themanummer kan de creativiteit van onze eigen 
bewoners natuurlijk niet ontbreken. Sinds kort is er 

elke maandagmiddag het ‘Open Atelier’. Alle bewoners 
kunnen in het restaurant aansluiten om samen creatief 

bezig te zijn. Het is mooi om te zien dat, naarmate 
bewoners vaker komen, ze ook meer zelfvertrouwen 

krijgen in hun eigen kunnen. Waar eerder de opmerking 
‘dat kan ik niet meer’ veel werd gehoord, wordt nu toch 

vaker voorzichtig de kwast, het potlood of de schaar 
gepakt om het te proberen. En in de meeste gevallen 

gaat dat nog heel goed, ook al is het met wat hulp 
hier en daar. Het gaat tijdens deze middag dan ook 

niet om het resultaat, maar vooral om het samenzijn. 
Creatief bezig zijn zorgt voor een ontspannen sfeer. 

Sommige bewoners zitten er daarom ook gewoon bij 
voor de gezelligheid. Het proces is belangrijker dan het 
eindresultaat. Maar het leuke is dat wat de deelnemers 

ook doen en wat ze ook maken, bijna iedereen altijd 
trots is op het eigen kunstwerk! 

Open atelier Wisselende kunstexposities
in Bethanië 

In het thema van de kunstmaand zijn we met een 
tweetal bewoners naar het Kijk- en Luistermuseum 
geweest in Bennekom om herinneringen van 
vroeger terug te halen. Nadat we een oud winkeltje, 
een oude school en de oude klok uit de kerk in 
Bennekom hadden bewonderd, kregen we een 
presentatie over de ontwikkeling van zelf-spelende 
muziekinstrumenten, zoals draaiorgels, straatpiano’s, 
speeldozen en speelkasten. Een middag vol muziek 
dus! Een citaat van een van de heren: ‘Het was een 
leuke middag, zeker de moeite waard!’ 

Kijk- en luistermuseum

Het is u vast al wel eens 
opgevallen: in de gangen van 
Bethanië hangen veel mooie 
schilderijen. De expositie 
wisselt met regelmaat, zodat 
bewoners steeds iets nieuws 
hebben om naar te kijken. Een 
van de vrijwilligers die hiervoor 
zorgdraagt is Ad Dekkers.

Kunst heeft altijd al Ads interesse 
gehad. Het bezoek, veelal ook 
in gezinsverband, aan musea, 
galerieën en kunstmarkten 
behoorde tot een van zijn 
vrijetijdsbestedingen. Samen 
met zijn zoon bezocht Ad op 
latere leeftijd veel kunstbeurzen 
en kunstenaars. Op een zeker 
moment opende deze zoon in Ede 
een galerie, waar kunstwerken 
geëxposeerd werden van zowel 
Nederlandse als buitenlandse 
kunstenaars. Daar hielp Ad 
graag bij. Vader en zoon vonden 
het vooral leuk om werk van 
beginnend kunstenaars te 
exposeren.

Toen zijn zoon stopte met de 
galerie, las Ad toevallig de 
oproep van Bethanië waarin 
vrijwilligers werden gezocht 
voor het verzorgen van 
kunstexposities in huis. Samen 
met twee anderen, Marianne 
van Ingen en Thea Nederveen, 

reageerde hij. Samen vormden 
ze de groep kunstvrijwilligers en 
gedrieën vulden ze elkaar goed 
aan. Marianne als kunstenares, 
Thea als kunsthistorica en Ad 
als gepassioneerde liefhebber. 
Inmiddels heeft Marianne het 
team verlaten en hebben Atie en 
Willem Hezemans haar plaats 
ingenomen. Atie schildert ook, 
waardoor het evenwicht in het 
vrijwilligersgroepje bleef bestaan.

De kunstvrijwilligers vinden het 
vooral leuk om amateurschilders 
uit Ede de gelegenheid te geven 
hun werk ten toon te stellen. Ede 
kent vele goede schilderclubs 
en door de jaren heen zijn er via 
deze clubs diverse contacten 
opgedaan. Per expositie in 
Bethanië zijn er wel zo’n zestig 
tot tachtig werken nodig. Het 
is een doorlopend proces 
om hiervoor kunstenaars te 
benaderen. Uitgezocht wordt 
welke werken en/of stijlen bij 
elkaar passen, maar ook of deze 
schilderijen passen bij waar ze 
komen te hangen. Elke gang in 
Bethanië heeft immers een eigen 
kleur. Als de expositie compleet 
is wordt een flyer gemaakt, 
waarin informatie staat over de 
kunstenaars en hun werken. Deze 
is mee te nemen vanaf de balie 
van de receptie.

Het mooiste vindt Ad dat hij met 
de exposities de bewoners en 
bezoekers van Bethanië blij kan 
maken: “Soms vragen bewoners 
of we een bepaald schilderij bij 
hen voor de deur willen hangen, 
zodat ze het vaak kunnen 
zien. Zo is het dubbelleuk om 
amateurschilders een podium 
te bieden. Niet alleen doen we 
henzelf daar een plezier mee, 
maar ook de vele bewoners en 
bezoekers die door de gangen 
lopen en hun werk kunnen zien en 
ervan kunnen genieten.”

In deze kunstmaand is het 
mogelijk om een rondleiding te 
krijgen langs de schilderijen. Houd 
de weekplanning in de gaten voor 
data en tijden! 

Via de link: 
https://bit.ly/3DQTlAx
kunt u de schilderijen die 
momenteel in Bethanië hangen 
ook via de computer bekijken.

WELZIJN: KUNST

https://myalbum.com/album/NFAU8d3XK5td


KUNST IN BETHANIË (door: Silvester van der Pol)

Aan de wanden van Bethanië hangt sinds jaar en dag kunst van telkens verschillende en 

uiteenlopende stijl en thematiek. Omdat kunst het thema is van deze Wegwijs richten we onze 

aandacht op een van de makers van deze tekeningen en schilderijen. Geralda van Ginkel (1975) is 

Edese van geboorte en kreeg het idee om gesloopte oude panden in lijntekeningen vast te leggen op 

papier. Dat idee was zo aanstekelijk dat de gemeente Ede met haar in zee ging voor een project en 

ook Bethanië graag gebruik maakte van haar talenten. 

JE EXPOSEERT NU IN BETHANIË MET ZWART-WIT 
PENTEKENINGEN VAN KATTEN EN HUIZEN.
Het ging vooral om de oude huizen, maar omdat ik er daar 
nog niet heel veel van heb gemaakt, mocht ik dat aanvullen 
met tekeningen van katten.

HOE BEN JE OP HET IDEE GEKOMEN OM GESLOOPTE 
PANDEN IN EDE OP DEZE MANIER VAST TE LEGGEN?
Ik zat een keer in de trein naar Amsterdam en keek naar 
de panden aan de Parklaan die toen gesloopt zouden gaan 
worden. Opeens viel me op hoe mooi die eigenlijk waren. 
Toen ben ik begonnen er een te tekenen, gewoon met 
een fineliner. Daarna kwam er al gauw een tweede, die ik 
maakte van het huis waar mijn vader is opgegroeid. 

JOUW TEKENINGEN HEBBEN EEN HALF JAAR OP GROTE 
BORDEN IN EDE GESTAAN IN HET KADER VAN 75 JAAR 
BEVRIJDING.
Ja, er werd daarvoor een platform opgetuigd waarbij je 
ideeën kon indienen. Ik ging daar in m’n eentje heen en 
dacht aanvankelijk: ‘Wat doe ik hier eigenlijk?’ Maar tijdens 
het brainstormen kreeg ik het idee om het oude huisje op 
de markt waarover iemand het had weer te doen herleven 

op papier. Ik diende het plan in om meerdere ooit gesloopte 
panden in Ede zo te presenteren aan de bevolking. Ik 
werd teruggebeld en mocht meteen aan de slag. Dat heeft 
geresulteerd in de vier grote panelen die tussen oktober 
2019 en mei 2020 in Ede hebben gestaan. De reacties 
daarop waren zeer positief. 

KUN JE DAT VERKLAREN?
Veel Edenaren mopperen altijd dat Ede qua architectuur 
niet mooi is. Dat klopt, maar vroeger was Ede dat wel. Er is 
helaas enorm veel gesloopt in de jaren zestig, zeventig en 
tachtig. Ik vind het belangrijk dat wij Edenaren weten wat 
onze geschiedenis is. Door mijn tekeningen hoop ik eraan 
bij te dragen dat die opnieuw zichtbaar wordt. 

MAAR DIE BORDEN ZIJN NU WEER WEG.
Dat klopt, ze hebben overigens ook nog een dag op de 
parkeerplaats van Bethanië gestaan, als wandel- en 
kijkactiviteit voor bewoners en bezoekers. Daarnaast heeft 
Cultura, na een kleine expositie daar, mijn tekeningen en 
de bijbehorende verhalen opgenomen in een lessenpakket 
voor de scholen. En zelf ben ik bezig met het idee uit te 
werken om al mijn tekeningen van oude Edese panden 

GERALDA VAN GINKEL

doet oude panden
van Ede herleven

digitaal te gaan aanbieden, bijvoorbeeld als digitale route 
met QR-code, én om dit idee verder vorm te geven door 
ook oude boerderijen, scholen en winkels te tekenen. Ik 
zou al die mooie, oude panden die verloren zijn gegaan in 
Ede wel willen doen herleven.

JE HEBT ECHT TALENT. HEB JE EEN KUNSTOPLEIDING 
GEHAD?
Ik ben grafisch ontwerper van beroep en heb een eigen 
bedrijf. Ik heb wel op de kunstacademie gezeten, maar 
daar koos ik de grafische ontwerp-richting, waarbij 
tekenen en schilderen niet centraal staan. Van kinds af 
aan zat ik altijd al te tekenen, dus ja: ik heb het mijzelf 
geleerd. 

WAT MAKEN DEZE TEKENINGEN ZO BIJZONDER?
Ik heb gekozen om alleen het gebouw zelf en verder 
niets eromheen te tekenen, in sober zwart-wit, zonder 
wolkenluchten, belendende percelen of wegverkeer. 
Zodoende staat het gebouw zelf centraal en wordt het 
sprekend, zonder verdere invulling. Dat is anders dan op 
een oude foto of ansichtkaart of schilderij, waar er altijd 
een hele omgeving omheen zit.  

HEB JE REACTIES GEHAD VANUIT BETHANIË OVER JE 
WERK HIER?
Ja, dat was zó leuk.  Al terwijl ik bezig was met het 
ophangen van de tekeningen kwam er een bewoonster 
de gang op. Die was zo enthousiast over wat ze zag, dat 
ze kort daarna met een andere dame die de gang was 
komen oplopen erover in gesprek ging. Eigenlijk precies 
wat ik voor ogen had met mijn expositiewerk!
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Geralda’s werk hangt nog tot eind december 
2021 op de vierde verdieping in Bethanië.



OP DE KOFFIE BIJ (door: Silvester van der Pol)

‘Met alle liefde draag ik
graag mijn steentje bij’

Zelf zou ze het geen kunst willen noemen en nog minder graag zou 
collega Marga zichzelf in een blad willen zien staan. Maar nadat de 
redactie van Wegwijs werd getipt over haar handletterhobby konden 
wij haar toch bewegen om iets te laten zien van het werk harer 
handen. We vonden dat zo de moeite waard dat we Marga vroegen om 
de cover van dit magazine voor een keer op te vrolijken. Nog meer de 
moeite waard bleek haar motivatie voor en haar ervaringen met het 
handletteren, zoals deze creatieve uiting tegenwoordig heel hip vanuit 
het Engels wordt genoemd. Marga tekent teksten op steentjes die ze 
in de natuur vindt. Teksten die haar hart raken, vaak Bijbelteksten. En 
niet zelden rolt zo’n steentje dan opeens naar iemand anders toe.

DOE JE DIT HANDLETTEREN AL LANG?
Als kind zat ik altijd al te krabbelen en te tekenen. In de 
kantlijnen van mijn schriften bijvoorbeeld. Het heette toen 
natuurlijk nog niet zo, en ik vind het ook geen kunst, maar 
het is wel erg leuk om te doen.

WAAR SPEELDE JOUW KINDERTIJD ZICH AF?
Ik ben in 1962 geboren in de stad Groningen. Ik 
kom uit een groot gezin. Op mijn 13de verhuisden 
we naar Amersfoort, waar ik later de opleiding tot 
bejaardenverzorgster deed. Toen ik 24 was, ben ik 
naar Bennekom verhuisd, volgde daar de opleiding tot 
ziekenverzorging en bleef er vervolgens werken. Mijn man 
werkte toen bij het aannemersbedrijf Van Grootheest dat 
daar een keer een verbouwing uitvoerde. Zo hebben we 
verkering gekregen. In 1992 zijn we getrouwd en ben ik 
gestopt met werken, zodat ik mijn schoonmoeder kon 
gaan verzorgen. Later kwamen de kinderen, die zijn nu 
25, 21 en 19 en wonen allemaal nog onder hetzelfde dak 
hier op de boerderij. 

JE BENT NU HUISHOUDELIJK MEDEWERKSTER IN 
BETHANIË. 
Ja, vanaf oktober 2018. De kinderen waren toen groot 
genoeg, vond ik. Ik zei tegen mijn man: ‘Als ik ga werken, 

dan wil ik in Bethanië werken.’ Ik had al zoveel goede 
verhalen gehoord, en die bleken allemaal te kloppen.

WAT MAAKT DIT WERK AANTREKKELIJK?
Allereerst de voldoening van een schoon vertrek. Toen mij 
werd gevraagd waarom ik niet terug wilde in de zorg zelf 
zei ik: ‘Onder het bed moet het ook schoon zijn’. Vooral 
de omgang met mensen is erg fijn: met bewoners én 
met collega’s. Bethanië is een warm bad, elke werkdag 
opnieuw. Dat je iets kunt betekenen voor mensen is zo 
mooi. Het gaat hier niet om mij, maar met alle liefde 
draag ik graag een steentje bij.

RAAKT DIE LEVENSHOUDING OOK JOUW 
HANDLETTERHOBBY?
Zeker. Ik beletter en beschilder de laatste jaren voornamelijk 
steentjes die ik in de natuur vind. Daarop zet ik dan teksten 
die me raken en waaraan ik herinnerd wil worden. Dat zijn 
vaak Bijbelteksten of iets uit een preek of een lied. 

GEEF EENS EEN VOORBEELD.
Op een keer was ik weer aan het krabbelen en luisterde 
ik naar Groot Nieuws Radio. Daar kwam het lied Kleine 
Dingen van Delise voorbij. Het refrein was me op het lijf 
geschreven:

MARGA VAN DE ZANDSCHULP – KAPPINGA

Ik kom bij U met wat kleine, kleine dingen:
een beetje talent en een handjevol tijd.
Maar het wonder zit ‘m niet in wat ik heb te brengen.
Het wonder zit ‘m daar in wat U, wat U ermee bereikt.

VERTAAL DAT EENS NAAR JOUW LEVEN?
Ik heb misschien een beetje talent voor tekenen. 
Maar het gaat niet om mij, het gaat om Hem. Ik 
merk dat de Heere mij hierin kan gebruiken om 
anderen iets mee te geven. Soms krijg ik echt een 
ingeving om precies dat ene steentje met precies de 
juiste tekst aan de juiste persoon te geven, heb ik 
gemerkt. En daarnaast doe ik dit ook gewoon graag 
en bood ik bijvoorbeeld aan om in de Israëlweek van 
afgelopen augustus in Bethanië voor alle bezoekers 
en vrijwilligers een beschilderd steentje te maken: 
gewoon leuk om te doen.

DAT KLINKT ALLEMAAL MOOI, MAAR HOE ZIT HET 
DAN MET DE MOEILIJKE MOMENTEN IN JE EIGEN 
LEVEN?
Die zijn er zeker ook wel geweest. Bijvoorbeeld toen 
ik de ziekte van Pfeiffer had en ik in de spiegel naar 
mijn gezicht keek en daarvan schrok. De troost 
kwam via een tekst uit Job: ‘Zouden wij het goede 

wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet 
ontvangen?’  Op een ander moeilijk moment kwam 
de Visie met de post en las ik op de cover ‘Maak je 
niet ongerust en verlies de moed niet’. Ik kon daar 
toen helemaal niets mee en smeet het blad van me 
af, uit pure boosheid. Toen ik weer was bedaard, ging 
ik het bijbehorende artikel lezen en ontdekte ik dat dit 
een citaat is uit Johannes 14. Daarmee ontdekte ik 
ook wat er in datzelfde vers vóór staat: ‘Ik laat jullie 
vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld 
die niet geven kan’. De diepte en reikwijdte van die 
woorden kwamen toen pas echt bij mij binnen. Ik 
hoef mijn vrede niet zelf te bewerkstelligen, maar 
alleen te willen ontvangen uit Zijn Vaderhand. Bij Hem 
ben ik veilig.
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Verzekeren is zorgen voor elkaar

Wij willen mensen helpen om van betekenis te zijn, voor zichzelf 
en anderen. Dit doen we door geloof, zorg en hulp bij elkaar 

te brengen. Via vergoedingen voor christelijk verantwoorde zorg, 
services en met ons programma Zorgen voor elkaar.

We zetten ons in voor sterke relaties
We helpen partners hun relatie goed te houden. Met relatieavonden, 

een relatiespel en vergoedingen voor relatiecursussen en relatietherapie. 
En we helpen ouderen en hun kinderen om ervoor elkaar te zijn. 

En elkaar te begrijpen. Met gesprekskaartjes, een podcastserie en tips. 
Ook als u nog geen klant bent, helpen we u graag.

Meer informatie?
Kijk op prolife.nl/zorgenvoorelkaar
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PUZZELPAGIN
A

WOORDZOEKER SUDOKU

Oplossing:
Dhr./Mw.:

Straat:                 nr.: 

Postcode:        Plaats:

Telefoonnummer:

Wint u graag een puzzel? Puzzel mee!
Maak alle puzzels op deze pagina en win een puzzel van 
Marius van Dokkum. Vul uw  gegevens in, lever dit vel uiterlijk 
1 november 2021 in bij de receptie en doe mee!

Beeld      
Boetseren
Compositie
Contrast
Doek

Kleur
Knutselen
Kwast
Licht
Ontwerp

Schilderij
Sculptuur
Silhouet
Textuur
Tint

VOLG DE STIPPEN...

 

De oplossing van de vorige woordzoeker was het woord ‘zonnebril’. 
De winnaar is geworden: Gusta Blankespoor, zij ontving  daarvoor een prachtig 
boeket bloemen (zie foto).

 C O N T R A S T K C

 R S R K I N S N N O

 U C U E P I U R E M

 U H U O N T W E R P

 T I T D S K N A E O

 X L P E L T I I S S

 E D L E K W A S T I

 T E U O H L I S E T

 N R C D L E E B O I

 E IJ S T H C I L B E



Janssen
Elektra

Otterloseweg 76A, 6733 AN WEKEROM
(0318) 591959
info@janssenelektra.nl
www.janssenelektra.nl

Het juiste adres
Voor verkoop en snelle reparaties van alle merken witgoed en andere 
elektronische (huishoudelijke) apparaten bent u bij ons aan het juiste 
adres. Ook verzorgen wij graag al uw elektrische (kracht-) installaties. specia l is t

BEGRAFENISONDERNEMING

VAN HOLLAND

LUNTEREN E.O.

J. van Holland | 0318 48 47 44 | 06 21 51 07 35

G. J. Rijswijk | 0318 48 38 37 | 06 20 49 27 97

Wij verzorgen alleen begrafenissen.

v a n h o l l a n d b e g r a f e n i s . n l

ZAKELIJK DRUKWERK
visitekaartjes, briefpapier, rekeningen, 
enveloppen, complimentscards, mappen

RECLAMEDRUKWERK
folders, brochures, flyers, posters, 
stickers, kalenders, ansichtkaarten

FAMILIEDRUKWERK
geboorte-, trouw-, jubileum-, 
rouw- en uitnodigingskaarten

DIGITALE KLEURENPRINTS
EN KLEURENKOPIEËN

VORMGEVING
logo’s, huisstijlen

DRUKKERIJ

Telefoonweg 68, 6713 AL  Ede • T (0318) 650 250 

E info@vanedendruk.nl • I www.vanedendruk.nl

Uw grafische dienstverlener 

Verkoop van tweedehands artikelen 
voor het onderhoud van de Oude Kerk 
en de andere kerkgebouwen in Ede.

Adres: Veenderweg 118a, 6712 AE  Ede

Openingstijden:
Woensdag 10.00 - 12.00 uur

13.30 - 17.00 uur
19.00 - 21.00 uur

Zaterdag 10.00 - 12.00 uur

De bovenverdieping is alleen op woensdagavond open
van 19.00 - 21.00 uur.

Moeten er goederen opgehaald worden of apparte-
menten en of huizen leeg? Wij halen dit op, als u belt
naar tel. 0318-655222, dan maken wij een afspraak.
E-mailadres is : info@winkelvansinkel-ede.nl

Bellen kan tijdens de openingstijden 
en dagelijks van 17.00 - 18.00 uur. 

Voor meer informatie zie onze website: 
www.winkelvansinkel-ede.nl Frankeneng 14, 6716 AA  EDE - 0318-241001

info@zorgtotaalwinkel.nl - www.zorgtotaalwinkel.nl

ROLLATORS
ZEER RUIM ASSORTIMENT

TOT 7 JAAR GARANTIE

GROTE VOORRAAD

KOM LANGS!

SLIJPKRUIKWEG 30, EDE  
WWW.MAXSTEIN.NL
TELEFOON 0318 612 154

Wij werken samen met

KOM LANGS BIJ MAXSTEIN EN MAAK EEN PROEFRIT
OP EEN SPORTIEVE OF STADS E-BIKE!

Klanten
beoordelen ons
met een 9,2

OP EEN SPORTIEVE OF STADS E-BIKE!OP EEN SPORTIEVE OF STADS E-BIKE!

MAAK KENNIS MET ELEKTRISCH FIETSEN

Ga naar
www.maxstein.nl

en maak zelf online
een afspraak!



Dijkgraaf 24
6721 NK Bennekom
Tel. 0318 414 451

Eikenlaan 5
6721 DM Bennekom
Tel. 0318 419 407

www.bakkerijtenveen.nl

Een afscheid is definitief, maar herinneringen zijn onuitwisbaar.

Schaapsweg 79 • 6712 CC  Ede • 0318 - 650 000 • zorgvooruitvaart.nl

Een laatste afscheid, een laatste groet. Daar dragen wij met liefde en 
betrokkenheid zorg voor. Als een warme familieband rondom elke familie. 
Voor onze families vervullen we elke laatste wens. 
Bij elke uitvaart staan wij u bij.  Dank u wel voor uw vertrouwen.


