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Maandag 31 mei was het dan zover, 
de renovatie binnen Rozenoord is af-
gerond. Deze middag werden de be-
woners in etappes uitgenodigd om te 
komen kijken naar het nieuwe interieur 
van de recreatiezaal onder het genot 
van een kopje koffie/thee met gebakje 
en gezellige muziek van Willy Kamphuis 
op accordeon. Niet alleen de zaal maar 
ook de entree, het winkeltje en de rom-
melmarkt zijn gerenoveerd.

Na een duur van 3 maanden is het resul-
taat dan ook erg mooi geworden! Op de 
foto zien jullie mevrouw van der Velden 
en mevrouw Moens voor een mooie fo-
towand, dat onderdeel is van het nieuwe 
interieur.

Esmee Zijlstra, team welzijn

Opening recreatiezaal Rozenoord

Van hartewelkom
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Wat te doen bij een klacht? 
Onze medewerkers doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch 
kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bespreek dit dan in de eerste plaats met 
de betreffende medewerker zelf. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op 
met de leidinggevende. Een rustig en goed gesprek kan vaak veel oplossen.

Klachtenfunctionaris 
Bieden deze gesprekken geen oplossing, dan kunt u contact opnemen met onze 
klachtenfunctionaris, tel. 0115 – 688 448 of e-mail naar klachten@zzv.nl.
De klachtenfunctionaris luistert, adviseert en bemiddelt.

Voor een klacht met betrekking tot de Wet zorg en dwang kunt u zich wenden tot de 
Klachtencommissie Zeeland. De klacht dient u schriftelijk in te dienen, Klachtencom-
missie Zeeland, p/a ViaZorg, Stationspark 2, 4462 DZ Goes.

Vertrouwenspersoon 
Wilt u geen klacht indienen, maar heeft u wel behoefte om over bepaalde gebeurte-
nissen te praten met iemand? Dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke 
vertrouwenspersoon, Kees van Geloof, tel. 0114 - 381 317 

Heeft u vragen, een klacht of een probleem met betrekking 
tot de Wet zorg en dwang? Dan kunt u contact opnemen 
met de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon, Hélène 
de Zeeuw, tel. 06 - 2164 4332 of via email: h.dezeeuw@
hetlsr.nl. Zij ondersteunt u bij het in gesprek gaan en zoe-
ken naar een oplossing.

Melden ouderenmishandeling
Ouderenmishandeling is het handelen, of juist het nalaten van handelen, waardoor de 
oudere lijdt. Iemand kan lichamelijk lijden, maar ook  psychisch of materieel. Wanneer 
je signalen hoort of ziet van ouderenmishandeling, schakel dan hulp in. Ook wanneer je 
twijfels hebt of er wel of niet sprake is van ouderenmishandeling. 

Neem contact op met de aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling van ZorgSaam 
om de situatie te bespreken: 
Regio Oost en Midden: Patries Cabral, tel 06 1039 4367 
Regio West en Midden: Chantal de Kam-Coolen, tel. 06 2028 1109

Of bel (anoniem) naar Veilig Thuis voor een luisterend oor en advies: 0800 - 2000.
Dit is een landelijk nummer en àlle dagen 24 uur bereikbaar!



3

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Ervaart u zorg waar u het niet eens mee bent?
Cliënten en naasten kunnen bij mij terecht voor
informatie, een luisterend oor  en ondersteuning bij
vragen en klachten. Ik onafhankelijk van de
zorgaanbieder en ben partijdig aan de cliënt. 
Door de Corona is de gelegenheid om elkaar
persoonlijk te ontmoeten helaas beperkt. Telefonisch en 
per mail kan iedereen uiteraard bij mij terecht.
Alle vragen zijn welkom!

Telefoon: 06–2164 4332
Email: h.dezeeuw@hetlsr.nl    –    WWW.HETLSR.NL Hélène de Zeeuw

Beste vrijwilligers,

Graag wil ik me aan jullie voorstellen.
Ik ben Nora van Bambost en werk ruim 14 jaar bij ZorgSaam 
in diverse functies, zowel binnen het Ziekenhuis als binnen 
de Thuis-Ouderenzorg.
Met ingang van 1 mei jl. ben ik de leidinggevende van de 
medewerkers Welzijn en de vrijwilligers binnen de Langduri-
ge Zorg van ZorgSaam voor 32 uur per week.
Aangezien het om een tijdelijke invulling gaat blijf ik ook nog 
4 uur werkzaam in mijn oude functie, namelijk het onder-
steunen van de manager kortdurende zorg & behandeling.
Ondanks dat het een tijdelijke aanstelling is tot 1 december 
2021 ben ik  inmiddels toch gestart met het kennismaken 
met alle medewerkers Welzijn op alle 12 locaties. Mijn er-
varing tot nu toe is dat alle medewerkers Welzijn zeer en-
thousiast en betrokken zijn en zich volledig inzetten voor het 
welzijn van de bewoners op de locaties.
Naast de medewerkers Welzijn zijn er nog de vele vrijwilli-
gers, die van onmisbare waarde zijn voor de bewoners, me-
dewerkers Welzijn en natuurlijk voor de zorgmedewerkers.
Door Corona worden de activiteiten en het verenigingsleven 
op de locaties momenteel anders ingevuld maar we hopen 
dat de maatregelen rondom Covid-19 de komende tijd wat 
versoepeld kunnen worden, zodat  we stukje bij beetje weer 
vooruit kunnen gaan kijken. 

Ik hoop dat ik de komende maanden wat activiteiten kan 
bezoeken zodat ik met een aantal van jullie persoonlijk ken-
nis kan maken. 

Groeten Nora van Bambost

Nieuwe leidinggevende team welzijn
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Wat zijn de voordelen? 
Uw medisch specialist stelt uw medische gegevens 
elektronisch beschikbaar aan andere zorgverleners. 
Hierdoor hebben zij bij uw behandeling een comple-
ter beeld van uw medische situatie;
Onderzoeken en behandelingen kunnen beter op el-
kaar afgestemd worden, waardoor sneller de juiste 
zorg geboden kan worden en onnodige afspraken 
voorkomen worden.

 
“Eigenlijk zeg je met het zetten van een vinkje: Ik ben akkoord met deze en de even-
tuele toekomstige doorverwijzingen van mijn behandelend arts. Logisch toch? En 
dan delen we natuurlijk ook de benodigde beelden met die externe specialist. Als u 
geen toestemming heeft gegeven voor het delen van medische informatie, kunnen 
andere zorgverleners uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties.”

Wist u dat: U uw toestemming altijd weer kunt wijzigen? 
Andere zorgverleners uw medische gegevens niet zomaar op kunnen vragen? Alleen 
zorgverleners die u behandelen, mogen deze gegevens inzien. En zij mogen dat al-
leen doen als het nodig is voor uw behandeling.

 
Hoe leg ik mijn toestemming vast?
Ga naar https://patient.zorgsaam.org en log in met u DigiD via de DigiD app of 
met sms functie*. Klik in het Patiëntenportaal op ‘Mijn gegevens’; Klik vervolgens 
in het menu op ‘Mijn toestemmingen’. 

* Uw Patiëntenportaal is bereikbaar via mobiele telefoon, computer of tablet. U logt in met behulp 
van uw DigiD-code. Gebruikt u de SMS functie? Dan ontvangt u na inloggen voor de veiligheid een 
SMS-verificatiecode op uw mobiele telefoon. Heeft u nog geen DigiD of nog geen sms-functie? Vraag 
deze dan aan via de website: www.digid.nl.

Een ongeval of een 
ziekte komt vaak 
onverwacht. U kunt 
daardoor terechtko-
men bij een onbeken-
de arts, een andere 
apotheek of in een 
ander ziekenhuis. 
Als u ouder wordt of 
chronisch ziek bent, 
ziet u zelfs regelmatig 
meerdere zorgverle-
ners. Om u de juiste 
zorg te kunnen leve-
ren, is het belangrijk 
dat die zorgverle-
ners al uw actuele 
medische gegevens 
kunnen inzien. Zo 
krijgen zij snel een 
goed beeld van uw 
gezondheidssituatie. 
Dat lijkt zo vanzelf-
sprekend, maar wist 
u dat u daar zelf toe-
stemming voor moet 
geven? Leg in het pa-
tiëntenportaal vast 
dat u akkoord gaat 
met het delen van uw 
medische gegevens. 
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Smakelijke verrassing
De familie Overbeeke uit Hoek had heerlijke koekjes 
voor onze bewoners gebakken. Nogmaals bedankt! Ze 
smaakten heerlijk.

Team Welzijn Vremdieke
 

Appelflappen

Op de eerste en tweede verdieping hebben we
appelflappen gebakken. Het riep veel herinneringen
op bij onze bewoners. Er is vroeger heel wat
afgebakken. Zo werden er broden gebakken en
ook taarten. De bakkunsten van de ouders werden 
overgebracht op de kinderen die nu ook bakken.

Team welzijn vremdieke

Bloemschikken 
Vremdieke

Op woensdag 3 maart was ie-
dereen flink in de weer met 

bloemen. Er werden bloemstuk-
jes gemaakt. Iedereen had een 

eigen vaasje die gevuld was met 
oase. Twee plateau’s lagen vol 

met bloemen die ze konden ge-
bruiken om in hun vaasje te zet-
ten. Toen ze klaar waren gingen 
ze elkaars bloemstukje bekijken 

en perfectioneren. Iedereen was 
erg tevreden over het bloem-

stukje dat ze gemaakt hadden. 
Ze hebben het een mooi plekje 

gegeven in hun kamer.

Floris Meinema (Zorgassistent)
Noa Dommanschet (Stagiaire)
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Pasen 2021
Op afdeling Het Oranjekwartier, Bachten Dieke, heb-
ben wij Pasen dit jaar met zij allen goed gevierd. We 
hebben van alles geknutseld zoals deze eieren die 
we versierd hebben tot kuikens en haasjes. De ene 
met een leuk bontmutsje terwijl de ander een mooi 
strikje heeft gekregen. Wij houden ook erg van kleu-
ren en wat kun je nu beter kleuren met Pasen dan 
Paaseieren. Ieder met zijn eigen patroon en mooie 
kleuren. Over paaseieren gesproken.. daar hebben 

we er stiekem wel wat van gesnoept. En lekker dat 
ze waren! We zijn enorm verwend op Eerste Paasdag met een 

uitgebreide lunch en op Tweede Paasdag werden we wakker gemaakt voor een 
heerlijk luxe ontbijt. Er heeft van alles op 
tafel gestaan, croissantjes, gevulde paas-
stol en natuurlijk vers gekookte eitjes. We 
hebben met zijn alle genoten van de Paas-
dagen.

Het Oranjekwartier (PG), Mieke van Valen

Volière
Met het prachtige weer 
wordt er natuurlijk nog 
éxtra genoten van de vo-
geltjes in de volière bij 
Bachten Dieke. Wat is dat 
genieten!

Bachten Dieke

Hartenvriendjes 

Vanmorgen hadden we bezoek 
van 2 vrijwilligers van stichting 
hartenvriendjes. Deze dames 
kwamen ons de harten-
vriendjes overhandigen. Zo-
als u ziet werden deze goed 
ontvangen, de bewoners 
zijn er blij mee!

Team Welzijn
Bachten Dieke
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Ikke ikke ikke
wie ben jij?
Deze keer Stellen wij
Anita van der Velden-van Hoorn voor,
25 jaar in dienst!

Wie is Anita en hoe ziet jouw gezinssituatie eruit?
Ik ben de jongste dochter in een gezin van 8 kinde-
ren, 56 jaar oud en 34 jaar getrouwd. Ons gezin be-
staat uit 2 dochters waarvan 1 getrouwd. Ook heb ik 
1 kleindochter. We hebben begrepen dat je binnenkort 25 jaar in dienst bent.

Wat is jouw drijfveer om zolang voor onze organisatie te werken?
Ik ben hier komen werken door mijn zus, zij werkte al lang in Vremdieke. Daarvoor 
heb ik in Ter Schorre gewerkt.

Als je geen verpleegster zou zijn, wat zou je dan willen doen qua beroep?
Als ik niet in de ouderenzorg had gewerkt, denk ik dat de kraamzorg mijn voorkeur 
zou hebben.  

Welke tips zou je aan aankomende verpleegsters mee willen geven?
Zorg ervoor dat je de bewoners altijd centraal laat staan.

Wat zijn je hobby’s of hoe besteed je jouw vrije tijd als je niet in Vremdieke 
bent?
Anita besteed het liefst tijd aan het oppassen op haar mooie kleindochter, haar 
grootste trots. Wandelen, tv kijken en spelletjes spelen vallen ook onder haar hob-
by’s. 

Als je 1 wens mocht laten uitkomen welke is dat dan? 
Dat iedereen weer het normale leven mag en kan oppakken en dat er geen Corona 

meer is. 

Als je 1 dag kan meelopen met Hugo De 
Jonge (minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport) ,wat zou je hem dan 
adviseren of op wijzen qua zorg?
Vooral luisteren wat zorgpersoneel zegt en 
zeker niet bezuinigen op de zorg.

Wat is jouw favoriete eten en waarom?
Ik ga graag eten bij de Griek.

Wie bewonder je en wie maakt indruk
op jou?
Ik heb bewondering voor mijn moeder.
Zij heeft een groot gezin onderhouden en 
al veel meegemaakt. Toch blijft ze van het 
leven genieten.
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‘Hoog’ bezoek van de Joywalkers
In April hebbe de bewoners van Vremdieke en Bachten Dieke genoten van
spectaculaire optredens van 2 dames op stelten. Floor en Ruth treden normaal op 
bij grote gebeurtenissen en festivals. Dit jaar zijn zij langs vele verzorgingstehuizen 
en woonzorgcentra geweest om met hun optreden een hart onder de riem te
steken. Met een hoogte van bijna 3 meter hebben zij een optreden verzorgd voor 
alle bewoners van beide huizen met muziek en dans!

Team Welzijn Vremdieke & Bachten Dieke

Knor Knor
De knutselgroep in Bachten Dieke heeft echt niet stil gezeten! Zij hebben prachtige 
varkentjes geknutseld. Wat zijn ze schattig geworden hè?

Team Welzijn & Marleen Lenders Bachten Dieke
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Moestuin in Vremdieke
28 en 29 mei was het NLdoet. Een initiatief van het Oranjefonds. Hier hebben we
Vremdieke voor ingeschreven, omdat we graag een moestuin wilde realiseren.
Dit is ons gelukt! Vrijwilliger Frans heeft onze moestuintafel vakkundig in elkaar ge-
zet, bedankt daarvoor! Bewoonster mw. Hijmering was al een paar maanden bezig 
met het kweken van verschillende plantjes. Deze plantjes hebben we nu over kun-
nen zetten in onze moestuin. Nu groeien er tomaten, komkommers, courgetten, 
paprika, radijsjes, aardbeien, bosuien, pompoenen en watermeloen. We zijn heel 
benieuwd naar het resultaat straks en hopen op een goede oogst!

Team welzijn Vremdieke

Zinspiratieboom
Misschien heeft u het al meegekregen? Er staat sinds 
kort in Vremdieke een mooie ‘Zinspiratieboom’ in de 
hal. Deze hebben we geschonken gekregen van
Dominee Saskia Ketelaar van de kerk in Hoek.
Wat een mooie aanvulling hè?

Team Welzijn Vremdieke
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Koffie
Een heerlijk bakje koffie, thee of een beker warme chocolade melk, lekker lekker!
Maar vaker dan je lief is overschenk je je beker of kopje. Hoe moet je dan in vredes-
naam zo een overvol kopje roeren zonder de heleboel onder te knoeien?
Eenvoudig: in plaats van in het rond te roeren moet je gewoon je lepeltje van links naar 
rechts bewegen. Geen druppel zal verloren gaan, raar maar waar!

Rijst
Rijst, wat een geweldig iets. We lusten allen wel curry, nasi of een lekker bordje rijste-
pap. Je kan rijst niet alleen eten. Het is ook een zeer goede vocht onttrekker.
Een kleine theelepel rijst in het zoutvaatje en je zout blijft los en korrelig. Zelfs op een 
iet wat vochtige plaats. Een kopje/bordje rijst in de kleerkast doet wonderen. Soms zijn 
je kleren nog een beetje klammig van het strijken. Na een poosje kan het gebeuren dat 
alles niet meer zo fris ruikt. Niet enkel onttrekt de rijst het overtollig vocht uit je kleren, 
het frist je kast ook op! Als je een paar druppeltjes geur olie door de rijst mengt kan je 
kast bijna een maand lang heerlijk ruiken. (gebruik bv lavendel olie)

Lekker weer!
Het weer wordt weer mooier, wat meebrengt dat we er zoveel mogelijk van willen ge-
nieten! Lekker zonnen, gezellig barbecueën, geweldig. Echter niet zo geweldig zijn al die 
vreselijke muggen! Niet getreurd. Als je deze tip volgt verdwijnen ze zonder dat ze je bij-
ten. Neem een lege plastic 2 liter fles en snij ongeveer 1/3 vanaf de top eraf. Vervolgens 
maak je een papje van 1/4 kopje bruine suiker plus 1 vol kopje warm water. Als laatste 
1/4 theelepel gist. Meng het geheel goed door elkaar en giet het op de bodem van de 
fles. Neem het afgesneden top gedeelte en plaats dit ondersteboven op het bodem 
gedeelte. (Met de tuit naar onder) Nu nog even de rand goed afsluiten met wat tape en 
klaar is Kees. Dit papje is blijkbaar zo heerlijk voor de muggen dat ze zonder aarzelen de 
fles induiken om er nooit weer uit te komen. Dus geniet van je zomer zonder gezzzoem 
en muggenbeten!

Witte schoenen
Bij de zomer horen ook mooie witte sneakers. Helaas zijn die van verleden 
zomer niet meer zo wit. Gooi ze niet weg. Een vlug bezoekje aan de super-
markt voor een buisje steradent (kunstgebit reinigingstabletten) en je pro-
bleem is opgelost. Vul een emmer met warm water. Gooi er 3 steradent ta-
bletten in en plaats je sneakers in de emmer. Laat ze zeker 1 uur weken in de 
emmer. Vervolgens heel goed afspoelen. Daarna drogen in de centrifuge of 
in de zon. Let op: zo gauw als de zon de sneaker heeft gedroogd terug naar 
binnen halen. Anders krijg je gele vlekken op je mooie witte sneakers.

We zijn weer aan het einde van het verhaal gekomen. Hopelijk zijn deze wé-
tjes behulpzaam en interessant genoeg om uit te proberen. Want je weet 
“wat niet baat wat niet schaad“.

Marleen Lenders, Vrijwilliger Bachten Dieke

Wat je moet weten, en vooral niet vergeten, is dat oma’s raad 
is goud waard! Dus hebben we weer een paar geweldige
gouden tips.
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Pannenkoeken dag, wat hebben we
genoten!
In Maart was het weer tijd voor de jaarlijkse pannenkoeken dag. Dat hebben we op 
een heerlijke wijze gevierd!
In Vremdieke heeft Ko verse pannenkoeken gebakken voor de 7-Uusjes en Noord-
hoek. Floris en Noa hebben ’s middags ongeveer 70 pannenkoeken gebakken voor de 
rest van Vremdieke. De geur alleen al was heerlijk! De Hoekse Rakkers heeft ervoor 
gezorgd dat er kindjes mooie kleurplaten en placemats hebben gemaakt.
In Bachten Dieke hebben de afdelingen Oranjekwartier, de Parel en het Baken ook 
mooie kleurplaten en placemats ontvangen van de Prins Willem van Oranjeschool. 
Normaal komen de kindjes pannenkoeken bakken maar dat was dit jaar helaas niet 
mogelijk. De afdelingen hebben de bewoners zelf van pannenkoeken voorzien. De an-
dere afdelingen hebben ook een heerlijke pannenkoek ontvangen.

Team Welzijn Bachten Dieke en Vremdieke
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Pasen in Bachten Dieke
Wat werden er mooie paasstukjes gemaakt door de bewoners! Met fleurige lente 
bloemen zijn er heel wat stukjes gemaakt. Daarnaast liepen er 2 paashazen door het 
huis om de bewoners te trakteren op heerlijke paaseieren.

Team Welzijn Bachten Dieke

L’arte Della Pizza
In mei waanden Bachten Dieke en Vremdieke zich in Italiaanse sferen. Er werden 
heerlijke verse pizza’s gebakken vanuit een groene foodtruck die bij de locatie’s stond. 
Het was een heerlijke traktatie. Voor de een iets volledigs nieuws om te proeven. Voor 
de ander was het heel lang geleden dit gegeten te hebben. Het was een succes!

Team welzijn Bachten Dieke – Vremdieke
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Smoothie to go!
De bewoners in Bachten Dieke zijn getrakteerd op een heerlijke smoothie of sapje. Er 
was keuze uit een rood fruit smoothie, geel fruit smoothie of vers sinaasappelsap. Dat 
was genieten!

Team Welzijn Bachten Dieke

Valentijnsdag in Vremdieke
Heel het huis werd getrakteerd op een lekker
gebakje. Dit kwam goed uit want de bewoners
kregen deze dag hun eerste vaccinatie.
Zo hadden ze bij terugkeer naar hun
kamer een leuke verrassing!
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Valentijnsdag,
de dag van de liefde.
Valentijnsdag is de dag waarop we mensen die 
we lief hebben extra aandacht geven. Vaak gaat 
dit gepaard met een klein cadeautje zoals bloe-
men, snoepjes of een leuke kaart. En natuurlijk 
een extra kus of knuffel. Die kus en knuffel is in 
2021 nog niet zo makkelijk waarin het corona 
virus nog onder ons is. Bij ons op de afdeling Het 
Oranjekwartier, Bachten Dieke, hebben wij onze 
bewoners verrast met een zelf gemaakt hart om 
op te hangen. Daarop een leuk prentje van liefde 
is… En een doosje heerlijke bonbons in de vorm 
van hartjes. Na het uitdelen van de hartjes en de 
bonbons was het tijd om thee en koffie te zetten 
zodat we gelijk de bonbons konden proeven. 
We zullen verklappen dat ze net zo lekker waren 
als dat ze er uit zagen. Ze kwamen van Mauritsz 
uit Axel. Misschien iets om te onthouden voor 
volgend jaar. Wie is er ten slotte niet dol op cho-
colade.  
 
Het Oranjekwartier (PG), Mieke van Valen
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hiep hiep hoera
Mevr.Demmers jarig einde maart 
Dus voor haar buren een stukje taart 
Zij werd 98 jaar 
Gasten waren er slechts een paar 
Verhuizen van Rotterdam naar Terneuzen 
Was zeker geen makkelijke keuze 
Zij woont nog niet zo lang in Bachten Dieke 
Wennen en aanpassen en overal kieke 
Wij hopen dat zij er op haar oude dag
Nog vele jaren verblijven mag 
In goede gezondheid 
en veel gezelligheid

Paas high tea Vremdieke
Voor Pasen zijn de bewoners getrakteerd op heerlij-
ke high tea bordjes. Deze waren gevuld met lekkere 
paaskoekjes, makarons, bonbons, paaseitjes en
tulbandcake. Daarnaast was het ook prachtig weer, 
dus dubbel genieten!

Team Welzijn Vremdieke

In de huiskamer 
op de 1ste verdie-
ping hebben we 
geknutseld voor 
Pasen. We hebben 
potjes geverfd en 
een blauwe druif in 
het potje gepland. 
Zo zijn de kamers 
weer opgevrolijkt 
in Paassfeer.

Team welzijn
Vremdieke

PaasknutselenPaasknutselen
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Na de eerste Pinksterdag …
Naast het evangelieboek van Lucas, is er ook een vervolg geschreven. Dat boek ken-
nen wij onder de titel: Handelingen der Apostelen. De aanhef van dat tweede boek is 
opvallend gelijk aan die van zijn eerste boek: het is gericht aan iemand die Theofilus 
heet. In zijn eerste boek schrijft Lucas aan ‘hoogedele’ Theofilus, in het vervolg blijft 
dat achterwege. Blijkbaar is Theofilus Christen geworden: vriend van God. Een ande-
re titel zou kunnen zijn: Geschiedenis over de Apostelen (in Duitse taal; Apostelge-
schichte). Lucas geeft met tussenpozen een soort algemeen overzicht van de situatie 
in en rond Jeruzalem na de opwekking van Jezus. Hij is daar zelf geen ooggetuige van 
geweest, maar hij heeft zo veel mogelijk de verhalen die daarover bekend waren ver-
zameld en ordelijk opgesteld. Ze geven een geïdealiseerd beeld van de ontwikkeling 
en het leven van de eerste christelijke gemeente. Christenen worden voorgesteld als 
vrome Joden die dagelijks een bezoek brengen aan de Tempel (Hand. 3:1). 

Het optreden van de apostelen blijft ook niet onopgemerkt; veel zieken werden genezen  Hand. 5 : 15. De 
Apostel Petrus geneest zieken met zijn schaduw. Fresco v. Tomasso Massaccio Florence (ca. 1425)
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De vroegste christelijke gemeenschap was nu een religieuze broederschap zoals dat 
binnen het jodendom van die tijd heel bekend was, voortzetting van de broederschap 
die Jezus met zijn leerlingen had gevormd (vrouwen inbegrepen!). Lucas legt de na-
druk op de eenheid en de vreugde binnen die gemeenschap: “de menigte van hen 
die tot geloof  gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één zei dat iets 
van wat hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, zij hadden alles gemeenschappelijk ” 
(Hand. 4:32).
 Die eerste gemeente was dus ook in sociaal opzicht een hechte groep.
 Er is sprake van een enorme groei van het aantal mensen dat zich aansluit bij die 
eerste groep getuigen van het leven en de opwekking van Jezus Messias (Christus).  
In Hand. 1: 15 is hun aantal honderd en twintig, daarna volgens Hand. 2: 41 en 4: 4 
tot meer dan vijfduizend (alleen geteld als mannen). Dit had tot gevolg dat de zorg 
voor de behoeftigen een probleem werd. Immers veel van de nieuwe gelovigen wa-
ren straatarm.  Het was hard nodig een liefdadigheidsfonds op te richten. In Hand. 6 
lezen we dat er gemor ontstaat bij de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat 
hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. De twaalf apostelen 
– die blijkbaar nog allen actief waren in Jeruzalem – besloten dat zij zelf al hun tijd aan 
gebed en verkondiging moesten besteden. Zij kwamen met het voorstel om zeven 
mannen uit te kiezen van goede naam, die de taak krijgen om toe te zien op de goe-
de verdeling van eerste levensbehoeften, meestal brood.  De gehele gemeente wees 
toen zeven mannen aan uit de kring van Grieks sprekende Joden die door handop-
legging werden bevestigd in hun ambt, dat later de naam Diaken zou krijgen. Het zijn 
Stefanus, Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs. Handoplegging 
gaf hen ook de autoriteit van de apostelen. Stefanus en Filippus, zijn meer bekend 
geworden door hun actieve rol in de vroege kerk: Stefanus als eerste martelaar (ter 
dood gebracht om zijn getuigenis over Jezus), Filippus is hij die de kamerling uit Ethio-
pië doopt (Hand. 8).

Opm. Het boek over de Apostelen mag ook als voortzetting van de boeken over de evangelie-verhalen worden 
gezien. Het is dan ontstaan na het verschijnen van het Lucas-evangelie en past in het schema dat ooit eerder 
is getoond over het ontstaan van de evangeliën. Dick Schriek. 
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Mijn naam is Leonie Huige, ik ben 23 jaar oud en 
nog thuiswonend op de boerderij bij mijn ouders in 
Kloosterzande. 
Van jongs af aan wist ik al dat ik iets in de zorg wil-
de doen. Het was voor mij een logische keuze om 
na mijn middelbare school een opleiding in de zorg 
te starten. Als verpleegkundige ben ik werkzaam 
in de ouderenzorg bij de verpleegkundige dienst 
van ZorgSaam. Hoofzakelijk op de locatie Bachten 
Dieke. Ik heb een coördinerende rol. Ik ben verant-
woordelijk voor de coördinatie van de zorgverle-
ning. Ik verricht verpleegkundige en verpleegtech-
nische handelingen en ik lever een bijdrage aan het 
optimaliseren van de kwaliteit van zorg. Ik onder-
steun de verzorgenden bij het verrichten van hun 
taken. Ik geef op coachende wijze instructies en 
aanwijzingen. Kortom, zoals ik mezelf altijd noem, 
een manusje-van-alles.

Ik wil me via deze weg graag voorstellen aan u. Ik 
ben Angela Hamelink, woonachtig in Terneuzen. 
Vanaf Mei 2020 werk ik bij de verpleegkundige 
dienst van Bachten Dieke en Vremdieke. Bij bijzon-
derheden op verpleegkundig gebied kom ik, of een 
van mijn collega’s, bij u. Ik doe mijn werk met veel 
plezier en enthousiasme. Ik hoop u zo goed moge-
lijk te kunnen helpen. Ik kijk er naar uit om met u 
in gesprek te gaan om elkaar zo beter te leren ken-
nen. Hopelijk tot snel in de nabije toekomst!

Mijn naam is Esther Landa. Ik ben 26 jaar oud en 
woon samen met mijn vriend in Terneuzen. Mijn 
hobby’s zijn koken, muziek luisteren, festivals be-
zoeken en mijn kamerplantjes verzorgen. 
In 2015 ben ik afgestudeerd als HBO-v’er bij Fon-
tys Hogescholen in Tilburg. Sinds 2016 werk ik als 
verpleegkundige op locatie Bachten Dieke van het 
cluster Langdurige Zorg. Eerst een periode in het 
vaste team op onze psychogeriatrische afdeling. 
Daar bood ik hoog-complexe zorg aan cliënten met 
een dementieel syndroom. Sinds 2018 werk ik in de 
verpleegkundige dienst als coördinerend verpleeg-
kundige. Mijn taken richten zich vooral op kwaliteit 
van zorg. Tevens heb ik in 2019 mijn diploma voor 
praktijkopleider behaald.  3 woorden die worden 
gebruikt om mij te omschrijven: ambitieus – empa-
thisch – enthousiast.

Leonie Huige

Angela
Hamelink

Esther Landa

De verpleegkundige dienst van
Bachten Dieke en Vremdieke!
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Woordzoeker - Weer en wind
Onder alle goede inzenders 
wordt voor iedere regio, 
West-Midden-en Oost een 
mooie prijs verloot. 
In verband met de corona-
maatregelen kunt u uw op-
lossing vóór 1 september 
2021 alleen inleveren bij 
Team Welzijn. 

De oplossing van de woord-
zoeker van de Huiskrant van 
maart/april is: gezelligheid

De winnaars van de
woordzoeker ‘hobby’ zijn:

Prijswinnaar OOST: 
Mevr. Ria Maas uit Hulst

Prijswinnaar MIDDEN:
Mevr. Zegers, Bachten Dieke

Prijswinnaar WEST:
Mevr. Bron- de Buck
Rozenoord

Oplossing puzzel weer en wind

De woordzoeker is ingevuld door:

Dhr. / Mevr. 

..............................................................................................................................................................

Adres:

..............................................................................................................................................................

Postcode / Plaats: 

..............................................................................................................................................................

Tel. nr.:  ..................................................................................................................................

✂



Colofon
De Huiskrant bestaat uit drie regio’s: West, Midden en Oost.
De redactie bestaat uit de volgende leden: 
Arianne Koster, Sarina Neve, Romy Bracke, Yvonne Verschueren, Marleen Lenders, Marty 
de la Ruelle, Babs de Schepper,  Judith van Loon, Ingeborg Freijser en Jan Knibbeler

Druk en lay-out: Drukkerij DRUWA

Teksten voor de volgende Huiskrant kunt u vóór 1 augustus 2021 mailen naar:
Editie Midden: huiskrantmidden@zzv.nl
Editie West: huiskrantwest@zzv.nl
Editie Oost: huiskrant@zzv.nl

De Huiskrant kunt u digitaal lezen op: www.zorgsaam.org/huiskranten

Het
wordt een

sportzomer!


