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Verjaardagen februari/ maart 

 

03 februari mw. Eilander-Smit * 05 maart  dhr. Schoonderwoert  

11 februari dhr.. Ten Bruggencate * 14 maart  mw. Visser-van Bavel 

13 februari mw. v.d. Graaf-Lowijs * 25 maart  mw. Dolstra-Hoogendonk 

26 februari dhr. Heijnen  

HORIZONTAAL FEBRUARI—MAART 2023 

HORIZONTAAL 
NIEUWSBRIEF-HORIZON-ZORGCENTRUM 

Voorwoord van de redactie 

NOTE! 
o 

Heeft u een leuk/mooi verhaal, gedicht 

of iets anders te melden.  

Lever het uiterlijk 1 maart 2023 aan 

voor de volgende Horizontaal van 

april/mei 2023 
o 

Het lettertype wat we gebruiken is: 

Verdana, lettergrootte 12 en een regel-

afstand van 1.5 

Mail het naar de redactie: 

verabekker1957@gmail.com of  

horizontaal.redactie@gmail.com 
 0 
Afgeven aan de balie van Horizon kan 

eventueel ook. 

Beste lezers, 

Het nieuwe jaar is weer van start 

gegaan. In deze nieuwsbrief staat 

onder andere een terugblik naar 

de afgelopen feestdagen. 

Wie weet komt u uzelf nog tegen 

op de foto. 

 

We wensen u veel lees en kijk plezier 

met de nieuwsbrief van februari/maart 

2023  
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Graag wil ik het met u over troost hebben. Als je in het woordenboek zoekt naar het 

woord Troost: lees je de volgende woorden: bemoedigen bij verdriet, verdriet verzachten, 

een bakkie troost. 
0 

De Heidelbergse catechismus geeft als antwoord op de 1e vraag: Wat is uw enige troost in 

leven en sterven?  

Dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar op mijn hoofd vallen kan, 

ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. 
0 

Het zijn prachtige woorden maar hoe beleven we troost in het leven van alle dag?  

De één vindt troost in de natuur, in gebed, in muziek. Je kunt ook troost vinden in drank 

of drugs. Maar dat is eigenlijk weglopen van je verdriet. Troost heeft altijd te maken met 

ruimte maken. Ruimte maken voor de ander of ruimte krijgen. Het Bijbelse begrip troos-

ten heeft  met aan de ene kant bemoedigen te maken, moed in spreken. “Uw stok en uw 

staf vertroosten mij”. 

In Johannes 14: 16 lezen we dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt: “Dan zal ik de Vader 

vragen jullie een andere pleitbezorger te geven”. De heilige Geest als pleitbezorger: 

neemt het voortouw, stuurt en vuurt mensen aan en inspireert.  

De Bijbel typeert God als de enige bron van ware troost. Troost die verder reikt dan het 

hier en nu. Troost die samengaat met verandering, heling en herstel. 
0 

Hoe heb ik dat zelf als geestelijk verzorger als ik naar iemand toega met  

verdriet: 
0 

Ik bereid me vaak voor. Ik heb een boekje met mooie gedichten, soms een Bijbeltekst op 

een mooi kaartje of een lied in mijn gedachten. Ik ben voorbereid maar voel me altijd on-

zeker. 

Kan ik wel wat betekenen voor iemand? Vaak gaat het heel anders dan ik had gedacht, 

komt het boekje met gedichten helemaal mijn tas niet uit. Houd ik alleen maar iemands 

hand vast, bidden we samen of hebben zomaar een gesprek. Ik stem me af op wat de 

ander aangeeft. Vaak sta ik met lege handen. 

Mijn voorbereidingen passen niet, er dient zich iets anders aan waarin ik mee beweeg. 

En soms is het me helemaal niet duidelijk wat ik kom doen. 

TUSSEN HEMEL EN AARDE 

“over troost” 
Aly Vader-Terpstra 

Geestelijk verzorger Horizon 
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En als ik dan dat denk : Wat doe ik hier eigenlijk het zal wel tijd zijn om te gaan” 

zegt degene waar voor ik kom: “Ga je nu al, blijf nog even “ 
0 

Troost is zoiets als een vlinder zo kostbaar en kwetsbaar. 

Getroost worden, troost ervaren, is alsof er éven een vlinder op je 

schouder neerstrijkt. Voordat ie weer verder fladdert. 

Het verandert niet veel aan de situatie die zoveel pijn of  

verdriet bezorgt. 

Maar toch doet die vlinder je goed ook al is het maar even. 
0 

Dat is hoe u het kunt ervaren als ontvanger van troost. Maar stel dat uzelf degene die 

troost wil geven, hoe doe je dat dan? 

Ook daarbij kan het beeld van de vlinder je helpen. 
0 

Je zou zo verschrikkelijk graag even een vlinder van troost op de schouder van die ander 

zetten. Je probeert zo’n vlinder in het netje van je goede bedoelingen te vangen. Tever-

geefs, hij ontsnapt. Of je hebt hem wel te pakken, maar nog vóór je hem op de schouder 

van die ander kunt zetten heb je z’n vleugels al beschadigd. 

Niet maakbaar. Het is met troost eigenlijk net als met geluk.  Geluk is niet maakbaar. 

Hoe meer je achter je geluk aanjaagt, des te vaker ontglipt het je, net op het moment 

dat je ’t dacht te grijpen.  

Terwijl -en dat is de andere kant van de levensles- je soms zult ondervinden dat geluk je 

zomaar kan overkomen, juist toen je had opgegeven het na te jagen. 

 

Geef me je hand en houd me vast. Geef me je schouder om op uit te huilen  

Want het is zo donker om me heen . en luister naar mijn eindeloos verhaal  

Ik voel me soms zo mateloos alleen  Vertaal mijn tranen in onuitgesproken taal  

Het leven draag ik als een last. geef me je armen om in weg te schuilen . 

 

Wees stil, want woorden gaan verloren Wanneer je mij met warmte blijft omringen 

in de orkaan die mij nu overspoelt dan zal de wereld niet zo koud meer zijn. 

Ik weet dat je het goed bedoelt En zal ik  -ondanks alle pijn- 

Maar soms kan ik de woorden niet toch op een dag weer vogels horen zingen . 

meer horen. 

Ik wens u een troostrijk jaar toe. 

Aly Vader-Terpstra, geestelijk verzorger Horizon. 
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1 December brachten wij een bezoek aan Horizon. 

‘s Morgens bezochten we 

onder begeleiding van Sylvia en Marjolein eerst de Dorpsakker. 

Daarna gingen we door naar de Grootakker en Asschop, waar 

ook iedereen klaar zat om ons te ontvangen. Met muziek, 

dansen, een praatje, pepernoten en cadeautjes werden allen 

vermaakt en verwend. 

 Sinterklaasfeest 

‘s Middags kwam onze grote baas 

Sinterklaas erbij. Het feest werd in 

het restaurant voortgezet voor de 

Woudakker, Dars & Lient en Nieu-

we Akker. Het was heel gezellig en 

voor iedereen was er een surprise. 

Hiervoor moest wel eerst ‘bingo’ gehaald worden met de  

 

speciale Sint-Muziek-Bingo. 

Ook voor de pianist werd het een 

dolle boel. 
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Wij zijn nog even doorgereden naar het ziekenhuis om 

het laatste pakje weg te brengen. 

 

Al met al was het een geslaagde en gezellige dag. 

Volgend jaar komen we graag weer terug in Horizon. 

Los veo a todos, 

PietJo y PietTi. 

Na deze festiviteiten hebben we met 

de Sint nog een bezoek gebracht 

aan de bewoners die thuis bleven. 

Toen was het voor Sint tijd om op te 

stappen. Door zijn hoge leeftijd 

moest hij hoognodig met de been-

tjes omhoog. 
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7 man/vrouw sterk kwamen ons helpen met het 

versieren van heel Horizon. Een grote klus die met 

zoveel hulp in 1 dag geklaard werd. 

Hopelijk komen ze in 2023 weer helpen. 

7 december Kerstversiering met behulp van TURIEN & CO. 

KERSTCONCERT 

ADVENDO 

 

Op zaterdag 10  

december verzorgde 

ADVENDO in de mid-

dag een Kerstconcert 

in Horizon. 

Iedereen heeft weer genoten. 

Op 13 december werden 

Kerstkaarten gemaakt. 

Deze kaarten konden de 

bewoners versturen naar 

familie en/of vrienden 

Kerstkaarten 

Kinderen van het MOZAIEK 

Regelmatig komt er een groepje kinderen op bezoek in 

Horizon. Sommigen van deze kinderen hebben ook 

familie in het huis. Het is altijd heel gezellig. 
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12 december Grootakker — 13 december Dorpsakker — 14 december Asschop 

 

 

Op 15 december was het de beurt aan Woudakker, Dars & Lient 

en dagbesteding de Nieuwe Akker. 

Voor het kerstdiner was er een mooie dienst verzorgd door 

Aly Vader. 

Daarna hebben bewoners en personeel genoten van een drie-

gangen menu. 
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Kerstoptreden Starlight 

Zaterdag 17 december heb-

ben onze bewoners kunnen 

genieten van een kerstop-

treden van Starlight. Bewo-

ners hebben genoten. 

In de ochtend van 19 december kon het personeel van Horizon een Kerstgeschenk halen 

onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers. 

‘s Middags konden de vrijwilligers hun pakket ophalen. 

19 december: Kerst 

geschenk personeel 

en vrijwilligers 

Op 15 april van het afgelopen jaar ging de bijbelgroep weer 

van start. Na een oproep in de verschillende kerkbladen 

meldden zich vier vrijwilligers: Nel van den Heerik, Bart 

Santema, Marjoleine Smakman en Greta Schoon. 

Het is rijk dat het na een paar jaar Corona, net als andere 

activiteiten, weer mogelijk is. In ruim een uur tijd samen 

zingen, bidden, Bijbel lezen en aan de hand van een korte inleiding en een paar vragen 

een onderwerp bespreken. Wat houdt ons bezig, wat leren we van de bijbel en zeker 

ook van elkaar? 

De groep is nog klein, soms vijf bewoners, soms twee. Daar kunnen er wel een paar 

bij. Dat is goed voor het gesprek en om elkaar te bemoedigen. En natuurlijk is er koffie 

of thee met wat lekkers. 

Van harte nodigen we u daarom uit om met ons mee te doen, 

om de week op vrijdagochtend vanaf 10.00 uur in de personeelsruimte. 

BIJBELGROEP 
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Op 20 december hebben de bewoners kerststukjes ge-

maakt. Het was een gezellige middag en de bewoners 

hadden er plezier in. Het resultaat mag er zijn. Op de 

dagbesteding “de Nieuwe Akker” zijn de kerststukjes in 

een speciale kerst kop & schotel gemaakt. 

OLIEBOLLEN BINGO 
31 december, geen oudjaar zonder een olie-

bollen BINGO. 

Alle bewoners gingen naar huis met een 

mooie prijs. Het was een geslaagde oude-

jaarsavond.  

Kerststukjes maken  
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Zo stil is alles, zonder rimpeling. 

Vervuld al van een diep geheimenis. 

Ik zie met woord’ loze verwondering, 

een nieuwe wereld die in wording is. 

Creatief   -Schilderen-  

11 januari 

Uit: Geloven is Geluk 

aangebracht door: Mevr. Lammens 

Voor alle bewoners was er een wit doek 

met waterverf, En wat is het mooi om te 

zien hoe creatief de bewoners zijn.  Het 

was een hele mooie creatieve middag.  

WINTEROCHTEND 

Stil staan de dorre planten bij het meer. 

Het water is een spiegel, koud en grijs. 

Wat fijne sneeuw viel er vanmorgen neer, 

boven mijn hoofd klinkt er schel meeuwgekrijs. 

De dennetjes, een dun wit mutsje op, 

kijken verbaasd de stille wereld aan. 

Een berk kijkt, heel hautain, vanuit zijn top: 

Vraagt hij zich af waarom ik stil bleef staan? 
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 Van de Directietafel 

Het nieuwe jaar is inmiddels weer begonnen. Een nieuw jaar staat ook voor nieuwe plan-

nen. De afgelopen maanden zijn de teams bezig geweest met het opstellen van hun eigen 

jaarplannen. De komende periode wordt Horizon bezocht door een externe auditor die zo-

wel gesprekken voert met medewerkers als met bewoners. De auditor toetst of bepaalde 

processen binnen Horizon doeltreffend en effectief zijn. Dit alles zodat Horizon zich conti-

nu kan verbeteren en aantoonbaar gecertificeerd is. 

 

Nieuwbouw IKOC 

Inmiddels zijn de eerste schetsen van het IKOC door de architect met ons gedeeld. Begin 

februari komt de architect met een voorlopig ontwerp. Maandag 20 februari wordt een 

bijeenkomst georganiseerd voor de buurtbewoners van het IKOC. Tijdens deze bijeen-

komst laat de architect het voorlopig ontwerp zien. 

 

Cliëntentevredenheid 

In december is de cliëntentevredenheid gemeten. U geeft onze organisatie een 8,3 als 

rapportcijfer en de medewerkers een 8,6. De 1e contactpersonen geven de organisatie 

een 8,3 en de medewerkers een 8,7. Wij vinden het heel fijn dat u de zorg in Horizon een 

dikke acht geeft. Er zijn natuurlijk ook altijd verbeterpunten genoemd. Wij gaan deze zo 

goed mogelijk oppakken het komende jaar. 

 

Medido  

In de thuiszorg gaan we binnenkort werken met de medido. Dit is een automatische me-

dicijndispenser die de client ondersteunt bij het gebruik van medicatie. Zo bent u niet 

langer afhankelijk van de thuiszorg voor het aanreiken van de medicatie en behouden on-

ze cliënten hun zelfredzaamheid. Mocht het nodig zijn dan komt de thuiszorg alsnog langs 

om ondersteuning te bieden bij het gebruik van medicatie. 

 

We hopen u hiermee weer op de hoogte te hebben gebracht van de diverse ontwikkelin-

gen zo aan het begin van het jaar. Aarzelt u niet om ons aan te spreken met uw eventue-

le vragen hierover. 

Met vriendelijke groet, mede namens het management, Ingeborg Korthals  
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Dinsdag  01 februari  - Bloemschikken 

Woensdag 08 februari - Samen zingen 

Dinsdag 14 februari - Valentijns quiz 

Dinsdag 21 februari - Bingo 

 

Woensdag  01 maart - Bloemschikken 

Vrijdag  10 maart - NL Doet Beauty middag 

Woensdag 15 maart - Oudhollandse spellen 

Vrijdag 17 maart - Nationale Pannenkoek dag 

Woensdag 22 maart - KBBBD Open dag in de ochtend 

   (Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen) 

Vrijdag 24 maart - Heilig Avondmaal 

Woensdag 29 maart - Bingo 

FEBRUARI—MAART 

KOMENDE ACTIVITEITEN 
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VASTE ACTIVITEITEN 

Maandag - 10:00 uur koffie drinken  *  14:30 uur Sjoelen 

Dinsdag - 10:00 uur Handwerken  *  14:30 uur Spellenmiddag 

Woensdag - 10:45 uur Zitgym *  14:30 uur Biljarten 

Donderdag - 10:00 uur Koffie drinken *  14:30 uur Koersbal 

Vrijdag -  10:00 uur Bijbelgroep *  1x per 14 dagen 

Zaterdag - 10:00 uur Koffie drinken *  15:30 uur Gezellig uurtje 

Zondag - 15:30 uur Gezellig uurtje 

 

WILT U VANUIT DE WIJK DEELNEMEN AAN EEN ACTIVITEIT DAN KUNT U 

BELLEN NAAR MARJOLEIN OF SYLVIA 06-13785264. 

U KUNT ZICH DAN TELEFONISCH OPGEVEN 


