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In gesprek met ouders

“Niet loslaten maar
anders vasthouden”
De hartenwens van Janita
Begeleid zelfstandig wonen

Meditatie

DIT BELOVEN WIJ

Co lum n

Van harte
‘Van harte’, wat zeggen we dat vaak. Bijvoorbeeld
bij blijheid, dankbaarheid of ziekte. Wanneer we
iemand van harte feliciteren, iemand van harte iets
toewensen of iemand hartelijk bedanken.

• Direct de
beste prijs.

Als je het van harte doet, verwijs je naar je binnenste.
Naar wie je bent en wat je wilt zijn. Een van de
mooiste uitdrukkingen met het woord hart vind ik
‘hart voor iets hebben’
hebben’. Het betekent dat je vanuit
het diepst van je hart met iets (of met iemand)
begaan bent.

• 10 jaar garantie
op onze montage.
• Buitengewoon
goed geregeld.

Wat is het mooi om te zien dat cliënten vanuit hun
hart leven. Ze hebben andere talenten, maar er
is geen beperking om uit hun hart te leven. Zo
was ik bij een bijeenkomst met cliënten waar
gezongen werd. De meesten zongen mee. Er
was ook een cliënt die niet kon meezingen, maar
die op haar manier meedeed en meebewoog
met de muziek. Zingen ging niet, maar ze deed
wel mee. En de manier waarop ze het deed,
ging van harte! Zo mogen onze cliënten vanuit
hun hart de dingen beleven en doorgeven. Daar
kunnen we veel van leren. Dat we dicht bij ons
hart blijven, ongekunsteld.

• Service op
9+ niveau.

Wat is het mooi als je vanuit je hart je werk mag
doen voor onze naaste, die onze hulp nodig heeft.
Om vanuit oprechte liefde voor onze cliënten
samen steeds weer te zoeken naar de beste zorg.
En als je het van harte doet, dan gaat het vanzelf.
Het is bijzonder als we ons werk niet alleen voor
de cliënten, maar ook voor de Heere mogen doen.
Paulus roept op: ‘En al wat gij doet, doet dat van
harte als voor den Heere en niet
voor de mensen. Wetende, dat
gij van den Heere zult ontvangen
de vergelding der erfenis; want gij
dient den Heere Christus.’(Kol. 3: 23
en24). Van harte toegewenst!

Een vernieuwd hart
En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een
nieuwe geest geven in het binnenste van u;
en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen,
en zal u een vlesen hart geven. (Ezechiël 36:26)

Het harde hart houdt niet van de Verlosser, maar het
vernieuwde hart brandt van genegenheid voor Hem.
Vele zijn de voorrechten voor dit vernieuwde hart:
hierin woont de Geest en hierin rust Jezus. Dit hart is
geschikt gemaakt om iedere zegening te ontvangen
en elke zegening komt tot het hart. Het is geschikt
gemaakt om hemelse vruchten voort te brengen tot
eer en lof van God, en daarom schept God er
behagen in. Een teder hart is de beste verdediging
tegen de zonde en de beste voorbereiding op de
hemel. Een vernieuwd hart staat op haar wachttoren
en ziet uit naar de komst van de Heere Jezus. Hebt
u ook zo’n hart? God heeft ons nooit verkoren of
geroepen omdat we heilig waren, maar Hij riep ons
opdat we heilig zouden worden, en heiligheid is
het kunstwerk dat door Zijn werk in ons tot stand
gebracht wordt. Alle deugden die we in een
gelovige zien, zijn evenzeer het werk van God
als de verzoening zelf. Zo wordt op lieflijke

Ad Plomp
Raad van Bestuur Zorggroep Sirjon

manier de volheid van Gods genade aan
het licht gebracht.
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Van
harte!
Voor iedereen is de eigen verjaardag een gedenkwaardig moment,
maar voor veel cliënten van Siloah geldt dit meestal in nog sterkere mate.
Zij kijken vaak reikhalzend uit naar de dag waarop familie, vrienden,
medebewoners en zorgverleners op verjaarsvisite komen en zeggen: van
harte gefeliciteerd. Het uitpakken van cadeautjes is een feest, maar het
warme gezelschap van alle gasten niet minder. Juist iets alledaags als het vieren
van een verjaardag vinden onze bewoners en hun gasten een hoogtepunt.
Lees op pagina 7 maar eens hoe de mannen van de Bijeberg dit met elkaar doen.
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Meer informatie?
Siloah
(088) 275 45 00 I info@siloah.nl
De Schutse (0488) 48 33 22 I pz@deschutse.nu
Adullam
(088) 238 55 26 I pz@adullamzorg.nl

sluit je aan op

“Van harte!” is het thema van deze editie van Siloah Magazine en u begrijpt dat
we dit breder uitwerken dan het vieren van verjaardagen alleen. We laten
collega’s aan het woord die van harte werken in de gehandicaptenzorg, doen
verslag van een hartenwens die in vervulling gaat en maken mee hoe vrijwilligers
tijdens een weeksluiting én door te zingen hartelijk betrokken zijn op bewoners.
Stuk voor stuk mooie momenten om met u als lezer te delen. Met als rode draad
de woorden uit Psalm 119 vers 1 (berijmd)

Welzalig die, bij dagen en bij nachten,
Gods wil bepeinst, en Hem als ‘t hoogste goed,
Van harte zoekt met ingespannen krachten.

I www.siloah.nl
I www.deschutse.nu
I www.werkenbijadullam.nl
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Jarig

Verjaardagen in de Bijeberg

Jarige… van harte!
De mannen van de Bijeberg in Barneveld
houden wel van een feestje. Hun verjaardagen
zijn een hoogtepunt voor de jarige zelf en… de
medebewoners! Jan van Hoef, Frits van Kampen en
Bart van de Krol vertellen enthousiast hoe ze die
dag vieren.

Vrijwilliger Johan was er ook bij, daar ben ik mee
bevriend geraakt, we zoeken elkaar regelmatig op.”
Frits werd onlangs 64, hij vierde zijn verjaardag
in de huiskamer van de Bijeberg, samen met zijn
groepsgenoten, familie en kennissen. “Mijn moeder
kwam eten en ’s middags en ’s avonds was er visite.”

Als we op bezoek komen is Bart al druk bezig met
de voorbereidingen voor zijn 45e verjaardag.
Die hoopt hij twee weken later te vieren. Bart is

Lastige tompoucen

de jongste van de groep. “Ik regel alles zelf, nodig
iedereen uit en geef door wat ik nodig heb. Alles
moet piekfijn in orde zijn. Ik vier het op vrijdag,
dan komen er eerst twee mensen eten. ’s Avonds
komen familie en kennissen en op zaterdag nog
een paar mensen.”

iedere bewoner tien euro. De bewoners krijgen als
ze jarig zijn een cadeautje van hun huisgenoten.
Bovendien mag de jarige het menu bepalen.
Frits: “Ik koos pannenkoeken en een toetje.” Jan:
“Ja lekker, ik had er wel vijf op.” Bart gaat op zijn
verjaardag voor een driegangenmenu en Jan
koos tomatengroentesoep en spaghetti bolognese.
Uiteraard is er ook een heerlijke taart van de bakker
en trakteren de heren collega’s op hun werk.
Jan deelt nog ruimer uit: “Ik trakteer ook op de
zangvereniging.” Oh ja, en over één ding zijn de
heren het roerend eens: tompoucen zijn lekker,
maar wel lastig om te eten! Die kan je dus beter
niet trakteren.

Jan heeft zijn zestigste verjaardag groots gevierd:
“Zou je niet zeggen hé, dat ik zestig ben geworden”,
vertelt hij met een glimlach. “Ik had buren en
kennissen uitgenodigd voor een driegangendiner
in de Essenburg. Dat was erg lekker en gezellig.

Foto onder vlnr:
Bart van der Krol, Jan van Hoe en Frits van Kampen

De bewoners hebben een pot (Jan: ‘dat noemen
we ook wel de lief- en leedpot), elk jaar stort
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Hartenwens

De hartenwens van Janita
Sanderman gaat in vervulling

Dagje
dierenarts!
“Ik wist niet wat er ging gebeuren en vond het
zó leuk! Echt een topdag. Maar het allerleukste
vond ik toch wel dat spoedje!” Dat vertelt Janita
Sanderman nadat Siloah Magazine speciaal voor dit
themanummer haar hartenwens in vervulling liet
gaan: een dagje bij de dierenarts!

Pas een dag van tevoren hoorde Janita Sanderman,
werkzaam bij Zorgboerderij Landzicht in Rijssen, dat
haar hartenwens in vervulling zou gaan. Persoonlijk
begeleidster Anique Voortman bij Zorgboerderij
Landzicht vertelde het haar. Anique: “Ze begon te
stralen en te juichen.” Janita: “Ik vind het leuk als
er iets onverwachts gebeurt, ik was zo blij, haha, het
dak ging eraf. Vooral grote dieren vind ik leuk, zoals
de geiten en de Shetland op Landzicht. Ik hou van
pit en actie.” Nou, dat komt goed uit: er komt nog
genoeg actie op Janita’s verrassingsdag…
De ontvangst door de medewerkers van
dierenartsenpraktijk Goor is meer dan hartelijk: we
beginnen met koffie en de door Janita en Anique
meegebrachte taart. Dierenartsen Jan Voortman en
Rens van Rossum leggen uit wat het programma is.
“Je krijgt eerst een rondleiding in de praktijk, en daarna
gaan we naar een melkveebedrijf voor een paar koeien
en kalveren. ’s Middags zijn we op de praktijk en komen
er honden en een kat die we gaan onderzoeken.”
Dierenarts-assistente Nikkie geeft de rondleiding: behalve
de spreekkamer zijn er onder meer een operatiekamer,
een verkoeverkamer, een röntgenruimte, een opslag-
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ruimte voor medicatie en een laboratorium.
Janita wil weten of er veel verschillende bacteriën
zijn. Nikkie geeft uitgebreid antwoord: er zijn
inderdaad erg veel verschillende.
Daarna vertrekken we naar de boerderij van de
familie Engberts. Dierendokter Rens onderzoekt
verschillende kalveren, bij een koe wordt bloed
afgenomen. “Ze heeft een dood kalfje gebaard, dan
onderzoeken we altijd of de koe geen ziekte heeft.”
Daarna krijgt een aantal kalveren een injectie met
entstof tegen hoesten. “Wil jij de injectie geven?”
vraagt Rens aan Janita. Die glundert: “Hij zet me
aan het werk!” De injectie wordt succesvol geplaatst.
“Ik denk dat ik je vaker meevraag, handig hoor
zo’n assistente”, zegt Rens.

Actie!
En dan gebeurt waar Janita stiekem al op hoopte:
Rens krijgt een telefoontje dat hij onmiddellijk
naar Zeldam moet voor een koe in barensnood.
Snel springen we in de auto en met hoge snelheid
vliegen we over de rustige landweggetjes. De
arme koe ligt in een aparte ruimte te hijgen en te
puffen. Rens constateert al snel dat de koe een
calciumtekort heeft en dient een infuus toe. Hij
luistert ondertussen naar de hartslag: “Die mag
niet te hoog worden.” Samen met de boer probeert
Rens de koe te verplaatsen. Dat lukt niet: 600 kilo
trek je niet zomaar een eindje verder. De koe knapt

zienderogen op, maar de geboorte laat nog even
op zich wachten. Daarom vertrekken we richting
Goor waar de lunch klaarstaat in het huis van
dierenarts Jan en zijn vrouw Margreet. Die laatste
werkte voorheen voor Siloah, maar is nu actief bij
de dierenartspraktijk. Margreet en Janita kennen
elkaar goed, dus het wordt een gezellig weerzien.

Handig hoor zo’n assistente,
zegt dierenarts Rens.
Rode oren
Na de lunch is het tijd om in de praktijk aan de
slag te gaan. De eerste die deze middag de
spreekkamer binnenkomt is Leo, een enthousiaste
rotweiler van 13 weken. Leo is al eerder geweest
met diarreeklachten. Dat gaat een stuk beter nu,
maar Jan geeft toch nog aanvullende medicatie
mee. Daarna komt Indi, een zwarte labrador. Indi
spuugt veel, Jan schrijft een kuurtje voor. De derde
hond is alweer een labrador, een bruine dit keer.
Bo heeft oorproblemen. Jan laat Janita zien hoe
rood zijn oren aan de binnenkant zijn. Hij maakt
de oren schoon en masseert een middeltje in. Het
baasje van Bo vertelt dat de hond regelmatig in
het water springt. Jan adviseert om na een duik
de oren schoon te maken. De vierde patiënt is kat
Kika en dat blijkt geen diertje dat zich makkelijk
laat onderzoeken. Kika heeft een epileptische
aanval gehad, waarschijnlijk veroorzaakt door
een blaasontsteking. Ook hier wordt een kuurtje
gegeven om de klachten te verminderen.
Het spreekuur is voorbij, we sluiten af met thee in
de keuken. Wat vond Janita het leukst? “Vanmiddag
was erg interessant, je kon beter de problemen
zien, zoals in de oren. En vanmorgen vond ik leuk
omdat ik echt mocht meehelpen. Het was een
leerzame dag.” Een vraag is nog niet gesteld en die
legt Janita toch nog even aan Jan voor: of hij vaak
dieren moet laten inslapen? “Dat wisselt”, vertelt
Jan, “soms dagen niet, dan weer twee op een dag.”
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Creatief

Een frisse kĳk op úw cĳfers.

Hoe goed bekijkt ú uw organisatie? Welke ontwikkelingen

al 50 jaar met ons samenwerken, heeft een andere reden.

houden ú bezig? Welke cijfers vragen om uw aandacht?

Het is onze frisse kijk op de cijfers die verrassende inzichten

Van Ree Accountants kijkt graag met u mee. Natuurlijk, als

oplevert. Opmerkelijke trends. Ontwikkelingen in het resultaat.

accountant zorgen we ervoor dat u over de juiste cijfers

Veranderende prestaties. Groeiende kansen. Met een frisse

beschikt. Maar dat zoveel bedrijven en non-profitorganisaties

kijk zie je zoveel meer.

VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS.

Hart van hout

ALPHEN AAN DEN RIJN | BARNEVELD | DOORN | GELDERMALSEN | NIEUWEGEIN | ZWOLLE
WWW.VANREEACC.NL

AUDIT & ASSURANCE | ACCOUNTANCY | BELASTINGEN | CONSULTANCY

ONDERHOUD EN LEVERING
• Brandblussers
• Brandslanghaspels
• Keerkleppen
• Droge blusleidingen
• Verbandtrommels
• Nood- en vluchtwegverlichting
• Elektrisch gereedschap
• AED
OPLEIDINGSCENTRUM
• BHV en Ploegleider BHV
• EHBO / Kinder EHBO
• Reanimatie en AED
• Communicatie
• Kleine blusmiddelen
• Ontruimingsoefening
• B-VCA en VOL-VCA
• Preventiemedewerker
• Heftruck / Code 95

GESPECIALISEERD IN
BRANDBEVEILIGING EN
VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN

088 112 99999
KWALITEIT VOOROP

Schaven, schuren, schilderen, op Siloahzorgboerderij/theetuin Joostenshof (Waarder) zijn
Alex, Rick, Matthis en Gillis druk in de weer. Onder
leiding van Lianne van Nieuwkoop maken ze in de
werkplaats harten van hout. Handgemaakt met
liefde voor een mooi eindresultaat. “Ze gaan als ze
klaar zijn naar het winkeltje, dat op de Dorsvloer
in Bodegraven is,” weet Gillis.

Bij een hart moet ik ook
aan de Bijbel denken.
Het viertal is eensgezind over de betekenis van een
hart: liefde! Matthis: “Een hart is voor liefde, voor

dames. Ik vind alle juffen lief.” Gillis merkt op:
“Bij liefde moet ik aan verkering denken, maar
ook aan mijn familie die zo goed voor mij zorgt.
Ik ga vaak bij mijn zus Jeanette logeren, haar
vind ik ook heel lief.”
Rick maakt een hart voor zijn zus Jorina, hij
schildert haar naam er zo mooi mogelijk op. Alex
moet aan zijn overleden moeder denken en
schildert de namen van zijn zus Esther en broer
Johan op het houtwerk. Het onderwerp hart
maakt de tongen van de mannen los en Matthis
ziet ook een Bijbelse betekenis. “Bij een hart moet
ik ook aan de Bijbel denken, aan Jozef en Maria.
Zij vonden elkaar en het kind Jezus lief. Jezus is
liefde.”

ADVIES EN PROJECTEN
• Ontruimingsplannen
• Ontruimingsplattegronden
• Ontruimingsinstallatie
• Risico-inventarisatie en
-evaluatie (RI&E)

WWW.VANRIJNBRANDBEVEILIGING.NL

SERVICEGERICHT

LANDELIJKE DEKKING

VERBLUSSEND GOED
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Interview

Ambulant begeleiders Esther Maasse en Jenneke Wiesenekker

Stapje voor stapje
Ze bieden een uniek product binnen Siloah, ambulant begeleiders Esther en Jenneke. Samen met pakweg
acht collega’s werken zij niet in een dagactiviteitencentrum of woonvoorziening, maar komen bij cliënten
thuis over de vloer. Om de cliënt en zijn of haar ‘hele systeem’ te coachen. “Je kunt zo blij worden als een
cliënt een klein stapje verder komt.”

ALL ABOUT
POTATOES

Complimentkaartje

Die cliënten zijn meestal mannen en vrouwen
van 18 jaar en ouder met een licht verstandelijke
beperking en soms een psychiatrische stoornis.
Ze wonen zelfstandig of nog bij ouders thuis.
Vanuit het Siloah-kantoor in

Akkerseweg 13b, 5321 HG Hedel
T +31 (0)73 599 20 93, E info@quiks.nl

QUIKS.NL

Veenendaal zijn de
ambulant begeleiders
actief in het gebied
tussen de Betuwe,
Nunspeet en Utrecht.
“Je ziet aan de buitenkant
van onze cliënten niet dat
ze een beperking hebben”,
vertelt Jenneke. “Sommigen zijn
verbaal erg sterk en worden door
hun omgeving overschat en
overvraagd. Vaak zijn er daarom
meerdere hulpvragen, ook met hun netwerk.”
De ambulant hulpverleners proberen die
problemen met coaching en begeleiding in goede
banen te leiden. Hoe dat er in de praktijk uitziet?
Esther neemt de agenda van een doorsnee
werkdag door. “Even een overleg op kantoor,
dan naar een cliënt om samen de post door te
nemen, een weekplanning te maken of een acuut
probleem te bespreken. Bij een volgende cliënt
die nog thuis woont coach ik ook de ouders. Weer
een volgende cliënt is getrouwd en heeft kinderen.
Daar komen opvoedings- en relatievraagstukken
aan de orde. Bij bezoeken gaat het om luisteren,
observeren en vooral: er zijn. Voor cliënten die
vaak tegen onbegrip van hun omgeving aanlopen,
is het fijn dat ze door iemand begrepen worden.”

Bij de coaching - een
begeleider is in de
regel vijf jaar aan een
cliënt verbonden zijn er enkele rode
lijnen te ontdekken.
Eén ervan is dat de
begeleider te gast
is bij de cliënt.
“Het is belangrijk
dat de cliënt zelf
de keuze maakt om aan
een doel te werken en niet omdat
ik dat zo’n goed idee vind”, vertelt
Esther. “En we benadrukken het
positieve, geven complimenten, dat
is voor ieder mens belangrijk maar
zeker voor onze cliënten. Ik gaf een cliënt eens
een complimentkaartje met de tekst “Je bent goed
zoals je bent”. Dat staat na een jaar nog in de kast.

Plastic zakje
Of de begeleiding resultaat oplevert? “Je ziet niet
direct resultaat’’, weet Jenneke, ‘’maar we kunnen
mensen wél houvast geven.” Esther: “We zijn blij
met kleine stapjes, een cliënt die na jaren zelf
een plastic zakje openmaakt bijvoorbeeld. En we
mogen een tijdje met de cliënten meelopen, ook
om ze te vertellen: de Heere heeft je zo geschapen.
Jouw leven is waardevol, je mag zijn zoals je bent.
Cliënten ook in het geestelijke begeleiden, dat
geeft ons werk extra dimensie.”
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Interview

Niet loslaten maar
anders vasthouden
“Je bent nu groot en gaat op kamers.” Dat ene
zinnetje hielp Steven Gardebroek (21) bij de
overstap van zijn ouderlijk huis in Nijkerk naar
eerst Bethesda in Den Dolder en nu Tharah in
Barneveld. “Hij komt nu echt thuis in Tharah als we
hem wegbrengen”, vertellen zijn ouders, Bertil en
Wilma Gardebroek uit Nijkerk. Beiden werken zelf
ook in de zorg, hij in de gehandicaptenzorg, zij in
de ouderenzorg.

trappen
interieurbouw
kerkinterieur

Van Manen meesterlijke interieurs
Bedrijventerrein Puurveen
De Spil 32 | Kootwijkerbroek
T (0342) 44 29 60
www.meesterlijke-interieurs.nl
Voor een bezoek aan onze showroom,
maak een afspraak.
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voor vakmanschap

WWW.HUISMANALBLASSERDAM.NL

Huisman Keukens & Sanitair | Voltastraat 1 | 2952 AW Alblasserdam | 078-6932541 | info@huismanalblasserdam.nl

“Als ik hem maar mag houden”, dacht Wilma
gedurende de gecompliceerde zwangerschap vol

hem anders vasthouden. Bij dit proces is de kracht
van de Heere onmisbaar. Hij geeft richting door Zijn

medische zorgen. “Toen Steven vijf weken te vroeg
werd geboren met een spoedkeizersnede dacht
ik: hij leeft!” Als snel constateerden de artsen een
chromosoomafwijking, het Down-syndroom. “Een
donderslag bij heldere hemel”, herinnert vader
Bertil zich. “Je moet je hele plaatje bijstellen, de
volgende dag stond er al een logopediste op de
stoep.” Het ouderpaar werd meer therapeut en
zorgverlener dan vader en moeder. Na tien weken
volgde een hartoperatie, gevolgd door een reeks
longontstekingen. “Pas na drie en een half jaar
werd zijn gezondheid stabieler en leerde hij lopen
achter de rollator.”

Woord en Geest”, aldus vader Bertil. Hij en Wilma
zingen en maken muziek tot eer van God . “Ook om
woorden te geven aan onze dankbaarheid.”

Logeren
Tijdens zijn jeugdjaren woonde Steven thuis en
bezocht hij overdag een medisch kinderdagverblijf,
zml-school en diverse zorginstellingen in de regio.
Rond zijn zeventiende jaar logeerde hij af en toe in
Bethesda. “Dat beviel vanwege de identiteit zo goed
dat wij dit ook een goede plek voor de toekomst
vonden. Het is een groot verschil of je je kind tijdens
kerst hoort vertellen over de kerstman of over
de Heere Jezus”, vertelt Bertil. “Je bent dan thuis
steeds aan het repareren.” Vrij onverwacht kwam
er een plekje vrij in Bethesda. Wilma: “Een heel
fijne plek, een verademing vanaf de eerste dag.
De Bijbel staat er centraal, net zoals in ons gezin.”
Natuurlijk was er ook het proces van loslaten. “Maar
we hoefden Steven niet los te laten, we moesten

Fotografie: Judith Leroy - www.judithleroy.nl

Verhuizing
Al bij Stevens verhuizing naar Bethesda was duidelijk
dat het Dolderse wooncomplex zou opgaan in het
nieuwe Tharah in Barneveld. Die overgang had
een grote impact op Steven. Wilma: “Alles is erg
goed voorbereid, maar hij kreeg enkele zware
epileptische aanvallen. Dat zette de boel op zijn
kop. Hij kan nu nog minder tegen prikkels van
buitenaf. Het nieuwe huis, de nieuwe cliënten en
medewerkers en de andere groepsdynamiek, het
is voor iedereen best pittig.”

Ambulance
Door alle zorgen heen zijn Bertil en Wilma
dankbare mensen, Steven zit op een goede plek
waar Gods Woord leidraad is voor het leven. Precies
zoals hij van huis uit gewend is. “Hij kan niet goed
praten”, vertelt Wilma, “maar na een epileptische
aanval wees hij in de ambulance met zijn vinger
naar boven en zei tegen de broeder ‘Jezus mij
beter maken’. Als iemand verdrietig is, vouwt hij
zijn handen.” Kerkgang levert te veel prikkels op,
maar via de iPad volgt Steven de diensten van zijn
thuisgemeente in Nijkerk. “Op die manier is Steven
toch betrokken bij de kerkdiensten.”
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Weeksluiting

Drukwerk?
Op papier zijn wij
gewoon de beste

Pieter en Elize Bakker helpen bij de weeksluiting in De Boog

Mooi om te doen
Eens per zes weken zijn ze op vrijdagavond te
vinden in Siloah-locatie De Boog: Pieter en Elize
Bakker. Het echtpaar uit ’s-Gravenpolder zorgt
ervoor dat de weeksluiting goed verloopt.
Elize was al langer betrokken bij De Boog, ze
organiseerde er samen met een andere vrijwilligster
crea-avonden. Ook zijn de Bakkers gastgezin voor
een bewoner uit de Rondas. “Op een gegeven
moment kwam er een mail, waarin stond dat
De Boog vrijwilligers voor begeleiding van de
weeksluiting zocht. Pieter las dit bericht en leek

Touwslager 3 - 3861 SP Nijkerk | T (033) 245 83 75 - E info@torendruk.nl

torendruk.nl

het direct leuk. Omdat ik dat ook vond, doen we
het samen”, vertelt Elize.

‘Huisorganisten’
Zo’n vrijdagavond begint voor het paar rond de
klok van zeven uur. Pieter maakt de ruimte in orde,
schuift de scheidingswand aan de kant en zet de
stoelen klaar. Vervolgens speelt hij vaak nog even
op het orgel. Elize zet intussen koffie en thee en
serveert deze rond halfacht aan de bewoners, die
één voor één binnenkomen. Een kwartiertje later
begint de ouderling of diaken met de weeksluiting.
“Daar zitten wij dan uiteraard ook bij. Het is mooi
om daarbij aanwezig te zijn. Soms worden er
tussendoor nog vragen gesteld en aansluitend
zingen we gezamenlijk een aantal psalmen”. Met
orgelbegeleiding door een van de bewoners! Bij
toerbeurt neemt één van de vier ‘huisorganisten’

van De Boog plaats op de bank. “Ja, ze weten
precies wie er aan de beurt is.”
Iedere vrijdagavond mag één van de drie woongroepen de psalmen opgeven, elke afzonderlijke
bewoner geeft zijn of haar psalmvers op.
Elize: “Soms heel toepasselijk op de avondsluiting!”
De groepsgrootte varieert per avond tussen de
twaalf en achttien personen. Vaste muzikale
afsluiting is het samen zingen van het avondgebed:
‘Ik ga slapen, ik ben moe’.

Vriendschap
Hiermee is de vrijdagavond in De Boog nog niet
voorbij. Pieter opent de flessen frisdrank en voor
de liefhebbers is er een glaasje Tokkelroom met
slagroom. Ook speelt hij, soms op verzoek, nog
een aantal psalmen en gezangen. “Het is gewoon
een fijne vrijdagavond met elkaar. Wij vinden het
mooi om te doen”. Het contact met de bewoners
en het ondersteunen van de leidinggevenden, ze
doen het van harte. Elize: “Omdat je met sommige
bewoners al zo lang omgaat, bouw je toch een
bepaalde vriendschappelijke band op. Laatst
verhuisde een van de bewoners, die ik vroeger ook
in de crea-groep gehad heb, naar De Beukelaar.
Dat vond ik echt jammer”
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Huisberichten

Delicious! High Tea
Leidsche Hoeven

Tharah de boer op
Bijna elke vrijdag gaat een aantal bewoners van
de dagbesteding van Tharah 2 naar een boerderij.
Stallen vegen, kijken naar de melkrobot, rondlopen
we om het boerderijleven te ervaren: er is van alles
te doen en te bleven. Kalfjes aaien en praten met
de boer is ook heel leuk om te doen. Bewoners
gaan er graag naar toe! Helemaal gezellig is het als
de kinderen die op de boerderij wonen thuis zijn en
komen helpen.

In de lunchroom op de Leidsche Hoeven (bij Tricht)
kunt u heerlijk high teaen. Alle lekkernijen worden
door cliënten gemaakt in de bakkerij. U kunt onder
meer genieten van een heerlijk hartig taartje, een
Italiaans bolletje, een stukje brownie en schattige
miniappeltaartjes. Het is wel belangrijk dat u even
reserveert. Zie daarvoor leidschehoeven.nl.
Ook zonder high tea bent u van harte welkom op
de Leidsche Hoeven. Voor een een kopje koffie of
thee met een verse punt appeltaart met slagroom
bijvoorbeeld. Neem ook eens een kijkje op onze
website en webshop en bestel zelfgemaakte
producten.

Leven met
een speciaal kind
Veel kinderen met een verstandelijke beperking
wonen thuis bij hun ouders. Zo ook Daan, een
speciaal kind dat naar een speciale school gaat.
Kinderen die speciaal zijn hebben thuis soms
speciale gedragingen die het leven bemoeilijken.
Daan kan er niet tegen als zijn broers en zus ruzie
maken of huilen of als iedereen in de woonkamer
bezig is. Hij gaat dan schreeuwen en gillen en
wordt boos. Daan zou een eigen kamer moeten
hebben.

Uit de kunst!
Schilderijen voor het Dienstencentrum
Gerard Claus en Jan Trouwborst hebben allebei een
prachtig schilderij voor het Dienstencentrum gemaakt.

Of als het gezin met elkaar eet, loopt het snel uit
de hand. Iedereen wil vertellen maar al snel is het
geschreeuw. Rustig met elkaar eten is er niet bij.
Elke avond moet Daan voor het naar bed gaan
horen wat hij moet gaan doen: eerst uitkleden,
dan tandenpoetsen. Hij weet dit niet, ook al is hij
11 jaar.
Herkent u dat het leven met uw speciale kind
moeizaam is? Kijkt u eens op de website van Siloah
bij Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding.
Dat is hulp die Siloah biedt als uw speciale kind
gewoon thuis woont. Deze hulp komt bij u thuis en
denkt met u mee over alle moeilijkheden in het
dagelijks omgaan met uw kind.

Heeft u interesse?
Neem dan contact op via 088 27 54 500 of
ppg@siloah.nl.
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Team Klokkenberg 12,5
jaar actief in Nunspeet
Team Klokkenberg heeft 12,5 jaar hart voor
de zorg én hart voor de zaak. Samen vormen
zij een groot hart voor de bewoners van de
Klokkenberg. Bovendien, teamleden werken
bijzonder hard en daarom… een hart onder de
riem!

Inspiratiedag 23 januari 2020
‘Perspectief in de zorg’ was het centrale thema
tijdens de Sirjon-inspiratiedag 2020. Het was een
waardevolle, bijzondere en inspirerende dag.
Eerst was er een diepgaande bezinning over
Psalm 52. Vervolgens zijn er twee persoonlijke
verhalen verteld, door een echtpaar uit Moldavië
(via stichting Kom over en help) en door Erwin Hout.
Medewerkers konden verschillende workshops
volgen over ‘perspectief in lijden’, ‘perspectief door
technologie’ en ‘perspectief over de landsgrens’.
Een dag om met genoegen op terug te kijken!
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Maranatha Nieuws

Elim Nieuws

Van harte...
Een nieuw logo werd begin oktober 2019 gelanceerd.
Delen door liefde. Dat is het uitgangspunt voor dit
nieuwe logo met het ‘kloppend’ hart. Een hart
dat uit drie delen bestaat, de cliënt, de cliëntvertegenwoordiger en de medewerker. Wat een
mooi uitgangspunt om zo samen een hart te
vormen. Om zo samen de zorg vanuit het hart,
liefdevol en met respect voor de bewoner te
kunnen bieden.

Binnen Maranatha wordt hier hard aan gewerkt
door de vele verschillende afdelingen, eenieder
op zijn/haar eigen vakgebied (zorg, facilitair,
managers, welzijn, vrijwilligers enz.) Zo hopen we
iedere bewoner in de laatste fase van het leven
vanuit het hart te kunnen verzorgen/begeleiden.

Werken vanuit je hart
Van harte feliciteren wij...
In de afgelopen tijd zijn er ook twee
huwelijksjubilea binnen Maranatha geweest.
Op 9 december 2019 waren de heer en mevrouw
Wolterink-Poortman maar liefst 65 jaar getrouwd.

Op 11 december 2019 vierden de heer en mevrouw
Wermink-Schutte 60 hun zestigjarig huwelijk.
Beide echtparen willen wij nog van harte feliciteren
en Gods zegen toegewenst.

Dat doen de collega’s in Elim zeker! Afgelopen
december kwam het nieuws van ZorgkaartNederland
dat zowel Elim als Maranatha in de top 10 van de
best gewaardeerde verpleeghuizen staan; daar
kom je niet zo maar…

cijfer geven en aangeven of hij het verpleeghuis
aanbeveelt. Aan de hand van de waarderingen is
uitgerekend wie er over 2019 het best gewaardeerd
werden door hun patiënten en cliënten en Elim als
Maranatha stonden in dat rijtje!

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite
voor de Nederlandse gezondheidszorg. Hier
delen mensen hun ervaringen met de zorg met
elkaar. Het aantal mensen dat uitzoekt welke
zorgaanbieder het beste bij hen past, groeit
gestaag. Na tien jaar trekt de website bijna
anderhalf miljoen bezoekers per maand. Er staan
meer dan 750.000 waarderingen online.

Dankzij de dagelijkse inzet en goede zorg aan onze
bewoners! Als blijk van waardering zijn de collega’s
getrakteerd op heerlijk gebak.
Bij de bekendmaking door Zorgkaart Nederland van de best
gewaardeerde ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en verpleeghuizen
mochten Dineke ten Hove, Gerda de Pater en Janine Morsink een
certificaat èn een bos bloemen in ontvangst nemen.

Alle verpleeghuizen die in 2019 meer dan dertig
waarderingen behaalden op ZorgkaartNederland,
zijn beoordeeld om mee te kunnen doen.
Iedereen die een verpleeghuis waardeert op
ZorgkaartNederland moet voor zes zaken een

Foto boven: de heer en mevrouw Wermink-Schutte
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Foto boven: de heer en mevrouw Wolterink-Poortman
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Puzzel

APK
Airco
Banden
Uitlijnen
Onderhoud
Schadeherstel
verkoop nieuw
en gebruikt

U kent ze vast wel, die snoepjes

AVN
RTHAE

in de vorm van een hartje.
Er staan vriendelijke woordjes

1

LOLHA

2

PAGRGIP

FSTELIE

3

4

FCEIGILEEDRTE

OROMEDI

7

8

op en de snoepjes zijn kleurrijk.
Op deze pagina staan er twaalf

AUTO TOONDER BV

afgebeeld, alleen zijn de letters

Biezelingsestraat 50
4421 BT Kapelle, Te
T l. 0113 - 34 36 31
E-mail: info@autotoonder.r.rnl, www.autotoonder.nl

door elkaar geraakt.
Ziet u welk woord er eigenlijk op

UHO NAV
UJO

5

ETZO

6

ieder snoepje had moeten staan?
Vul deze twaalf woorden in en
op de lichtblauwe lijn leest u
de oplossing.

Systeembeheer

9

10

12

4

Cloud

5
6
7

Oplossing gevonden?
Mail deze - samen met uw

9

adresgegevens - door naar

10

communicatie@siloah.nl en

11

wie weet wint u een kilo (!)

12
www.vanessenict.nl

11

KSMA

2

8

contact@vanessenict.nl

UKEL

3

Security

0342 461 695

JOEDT

1

Telefonie

Een zorg minder,
een kans meer!

PROPET

snoephartjes.

Anthonie Fokkerstraat 2, 3772 MR Barneveld
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Locaties

1

’s-Gravenpolder
●
●

Siloah biedt mensen met een beperking de zorg die ze vragen.
Principieel gefundeerd op Gods woord, praktisch ingevuld met
deskundigheid en oprechte betrokkenheid.
Siloah biedt:
● Begeleid zelfstandig wonen
● Dagactiviteiten
● Logeren
● Praktisch Pedagogische
Gezinsbegeleiding
(PPG)
● Wonen
● Zaterdagopvang
12
● Zorg aan huis

●

Woonlocatie De Boog
Woonlocatie De Beukelaar
Woonlocatie De Rondas

2 Barneveld
●
●

Woonlocatie De Bijeberg
Woonlocatie en DAC Tharah

3 Bodegraven
●
●
●
●

Woonlocatie De Akker
Woonlocatie De Rank
DAC De Dorsvloer
Theetuin De Joostenshof

4 Capelle a/d IJssel
●
●

Woonlocatie Sebanja
Woonlocatie De Harp

5 Geldermalsen
●
●
●

DAC De Leidsche Hoeven
Woonlocatie De Rietfluit
Woonlocatie Gerdina’s Hof

6 Gouda
●

9
2

3

8
4 6

10
7

7

●

Gezinshuis ‘t Zwaluwnest

8 Moerkapelle
●
●

5

Kinderdagcentrum De Mirte

Lieren

●

Woonlocatie en DAC Beth-San
Woonlocatie De Eersteling
Woonlocatie De Zesling

9 Nunspeet
●

11
1

Woonlocatie De Klokkenberg

10 Rijssen
●
●
●

Woonlocatie De Burcht
DAC De Molenhoek
Zorgboerderij Landzicht

11 Tholen
●

Woonlocatie De Klimroos

12 Urk
●

Co lofon
Siloah Magazine is een uitgave van Siloah
Gehandicaptenzorg. Siloah is onderdeel
van Zorggroep Sirjon.
Verschijnt ook in gesproken vorm bij de
Christelijke Bibliotheek voor
Blinden en Slechtzienden,
Postbus 131, 3850 AC ERMELO
Info: 0341 56 54 77
klantenservice@cbb.nl
Bezoekadres:
E-mail:
Internet:

Gieterijstraat 120
2984 AB RIDDERKERK
info@siloah.nl
www.siloah.nl

Het Cliëntservicebureau is bereikbaar
via 088 275 45 98 of via het algemene
nummer van Zorggroep Sirjon 088 275 45 00.
GIFTEN
Giften zijn van harte welkom
op NL29 RABO 0380 5074 47
t.n.v. Siloah Ridderkerk.
Realisatie:

www.iconnectmedia.nl

Woonlocatie De Thuishaven

Delen door liefde over de landsgrens
Binnen Zorggroep Sirjon gaan we ons inzetten
voor een goed doel, namelijk voor twee
partnerorganisaties van ‘Kom over en help’
in Moldavië. In Moldavië is veel armoede.
De zorg voor kinderen met een verstandelijke
beperking en ouderen is niet zo geregeld
als bij ons. Wij kunnen medewerkers van de
partnerorganisaties helpen door kennis te delen en hen te trainen.
Daarom gaan medewerkers van Siloah, Elim en Maranatha actie
voeren om geld in te zamelen voor
deze organisaties en om ervoor te
zorgen dat vier medewerkers naar
Moldavië kunnen gaan om daar
medewerkers te trainen.

