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Het thema voor deze maand is: verlangen.
Een herkenbaar thema voor iedereen. In Roomburgh zullen wellicht velen van u verlangen naar de 
ti jd van 'vroeger'. Naar geliefden die niet meer onder ons zijn. Naar de ti jd dat ons lijf nog deed wat 
we wilden dat het deed. 
Ook kunnen we verlangen naar de toekomst. Verlangen naar een ti jd zonder oorlog. Verlangen 
naar een dag waarvan we weten dat dan familieleden op bezoek komen. Of, simpeler, verlangen 
naar een regenbui omdat de tuin uitdroogt! Hoe dan ook, verlangens hebben we allemaal. 

In dit Magazine leest u over het verlangen naar God. Ook leest u hoe een aantal van onze collega's 
hun verlangen naar persoonlijke ontwikkeling hebben vervuld door nieuwe mijlpalen te halen qua 
opleiding. Verder leest u over de bewonersvakanti e voor KSW die heeft  plaatsgevonden en ziet u 
wat er nog meer in en om Roomburgh gebeurt! Op de voorkant van het Magazine ziet u ons Heilig 
Hartbeeld. Omdat de maand juni is toegewijd aan het H. Hart van Jezus zullen we dit deze maand 
in onze kapel plaatsen.

Veel leesplezier!

Van de redactie

Gedicht

Heimwee

alles is heimwee

wolken en water

alles is heimwee

naar vroeger, naar later

vroeger is over

later een ster

gisteren is oud

en morgen nog ver

door Toon Hermans
ingezonden door Willy Bakker



Voorwoord Inhoud
Het thema deze maand is verlangen. Een thema dat wij van jongs 
af aan al kennen. Een baby verlangt naar melk en weet dat 
verlangen probleemloos kenbaar te maken. Een kind maakt 
verlanglijstjes voor zijn verjaardag of voor Sinterklaas, een puber 
verlangt ernaar om met rust te worden gelaten en niet steeds te 
worden gecorrigeerd door ouders, een jongvolwassene verlangt 
naar een partner, een huis of een baan. En zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Verlangens hebben wij allemaal, op elke leeft ijd. Het 
karakter van de verlangens verandert uiteraard en ook de manier 
waarop wij proberen de verlangens te realiseren verandert. 

Er zijn verlangens die wij kunnen beïnvloeden en er zijn verlangens 
waarop wij geen of beperkte invloed hebben. Velen van ons 
verlangen bijvoorbeeld naar het einde van de oorlog in Oekraïne, 
maar omdat wij daar geen invloed op kunnen uitoefenen, zal een 
aantal van ons zeggen dat zij in ieder geval voor dit verlangen 
kunnen bidden.

Toen ik jong was wilde ik graag een windsurfplank. Mijn vader zei 
niet direct: "Goed idee, wij gaan er een kopen." "Neen," zei hij, 
"als je iets wilt, ga er dan maar voor werken." Daarom heb ik  toen 
een deel van de zomer tomaten geplukt om het geld bij elkaar te 
krijgen. Ik denk dat iets extra waardevol is, als iets waarnaar je 
verlangt ook extra moeite heeft  gekost.

Veel van de voorbeelden die ik hierboven gaf, hebben betrekking 
op “eigen” verlangens. In ons huis zijn velen van ons dagelijks bezig 
om juist ook gericht te zijn op de verlangens van de ander. Wij 
zorgen voor de ander en willen graag voldoen aan de verlangens 
van anderen. Dat is prachti g en essenti eel voor goede zorg en 
welzijn. Dat geven van jezelf voor de ander, is een daad van 
naastenliefde, een heel christelijke daad.

In dit verband wil ik in dit voorwoord graag een stukje citeren uit 
een gebed van Franciscus van Assisi:

Heer,
Laat mij liever trachten te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
lief te hebben dan bemind te worden.
Want wie geeft , ontvangt,
wie zichzelf vergeet, vindt,
wie vergeeft , zal worden vergeven
en wie sterft  ontwaakt in het eeuwig leven.

Ik hoop dat dit magazine u kan inspireren, om te kijken naar uw 
eigen verlangens en waar mogelijk deze om te ze� en in acti e en 
om ook de verlangens te zien van de 
ander en te proberen daarin te 
voorzien. Weet dat dit geven beloond 
zal worden, zoals Franciscus al schreef 
in de 12de eeuw.

Veel leesplezier. 

Bert  Buirma
Directeur Roomburgh
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Wat is verlangen?

Tompoucen

Wat is verlangen?
Moeilijk te omschrijven

omdat eenieder, haar of –
zijn, verlangens verschillen

alsmede door de leeft ijd; daarom
moeilijk te bepalen.

Voor mij is verlangen ten diepste
wat mij nog staat te wachten – en

een rusti ge oude dag – met als 
eindhalte… God.

Verder is ook verlangend aanwezig -
de belevenis van vroegere ti jden

naar mijn overleden vrouw – naar
mijn werkzaamheden, waar ik druk mee was,

naar mijn kinderen en kleinkinderen
van wie er een aantal al volwassen zijn.
Het verlangen dat er ooit meer vrede

komt in onze wereld en samenleving en
dat achterstandsgroepen en -volken meer

aandacht en mogelijkheden zullen ontvangen
in de toekomst. Wij leven niet voor onszelf.

Aldus mijn visie op verlangen.

Door Jan Biesjot

De dag na Koningsdag kwam ik 
bij mijn bakker (Bakker Jan, He-
renstraat) een paar broden op-
halen.
De lieve mevrouw achter de 
toonbank vroeg aan mij: “Ga je 
weer naar je werk?”  Ik moest 
lachen: “Nee, ik ben al ti en jaar 
gepensioneerd”.
Zij: “Je werkt toch bij Room-
burgh?” Ik antwoordde: “Ik ben 
daar niet in dienst maar doe 
vrijwilligerswerk. Ik ben chauf-
feur bij Roomburgh”.
Ze had mij wel eens met een 
kledingjack met de naam Room-
burgh erop gezien.

“Zou Roomburgh belangstelling 
hebben in 60 tompoucen?”. 
Ik schakelde snel en belde met 
de keuken van Roomburgh. Die 
was daar best verguld mee.
Tien minuten later liep ik met 
twee grote bakplaten met 

daarop de ‘Oranje’ tompoucen 
Roomburgh binnen.
Ik hoop dat ze gesmaakt heb-
ben!

Door	Wil	Witt	e



Woord van de pastorale dienst

Broeders en zusters,

Terwijl ik dit stukje tekst over verlangen aan het schrijven ben, is het alweer bijna 
Hemelvaartsdag. Jezus, die waarlijk verrezen is uit de doden, gaat weer terug naar 
Zijn, naar onze Hemelse Vader. Het nieuwe maandblad komt uit begin juni. Het 
juninummer gaat over verlangen… Laat ik ermee beginnen dat wij in de maand juni 
gezegend zijn met maar liefst zes Hoogfeesten. Op 5 juni vieren wij Pinksteren, op 12 
juni vieren wij Drievuldigheidszondag, op 19 juni vieren wij Sacramentszondag, op 
24 juni vieren wij de geboorte van de H. Johannes de Doper en op diezelfde dag valt 
ook heel toevallig dit jaar het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. De Kerk heeft  
besloten, en dat is eenmalig, om de geboorte van Johannes de Doper een dag eerder 
te vieren, dus op 23 juni, en het Heilig Hart van Jezus gewoon op 24 juni. Daarna op 
woensdag 29 juni vieren wij nog het Hoogfeest van de HH. Apostelen Petrus en 
Paulus.
Met verlangen kunnen wij uitkijken naar al die Hoogfeesten en proberen wij deze 
mee te vieren. Het verlangen om bij Jezus te zijn. Het verlangen om Zijn Geest te 
mogen ontvangen, om daarvoor open te staan. De gaven van de Heilige Geest zijn: 
wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, ontzag en liefde voor Gods naam. Ik hoop 
dat u allen open mag staan voor het ontvangen van Gods Heilige Geest en dat die H. 
Geest in uw leven Zijn werk mag doen. Verlangend zien wij naar de Heilige Geest uit.
Verlangen, het verlangen, kan ook heel persoonlijk zijn. Je verlangt ergens naar. Je 
verlangt ernaar dat het goed gaat met de kinderen en kleinkinderen. Je verlangt er 
misschien naar dat er wat meer mensen bij je komen om eens een praatje met je te 
maken… Het verlangen naar aandacht. Aandacht ontvangen maar ook aandacht 
geven aan elkaar.
Je verlangt ernaar dat het allemaal goed mag gaan in ons zorgcentrum, Roomburgh. 
Wij verlangen ernaar dat het goed mag gaan met al het personeel dat in Roomburgh 
werkt… Wij verlangen allemaal naar een nieuwe rector in ons huis. Met weemoed en 
dankbaarheid denken wij terug aan onze rector Hofstede,  hij die vorige maand is 
overleden. Hij die zo veel voor ons en voor zo veel  anderen heeft  betekend…
Maar het allerbelangrijkste is: “Wat verlangt Jezus van ons?” Jezus verlangt van ons 
dat wij Hem liefh ebben, van Hem houden, openstaan voor Hem die dagelijks tot ons 
spreekt in het Evangelie. Hij die verlangt bij ons te zijn, in 
ons hart, als wij Hem mogen ontvangen in de Heilige 
Communie. 

Broeders en zusters,
Laten wij zo, met het verlangen, met ons verlangen, alti jd 
de vraag stellen: “Wat zou Jezus van ons verlangen”. 
Misschien eens goed om hierover na te denken…
Ik wens u allen alle goeds en vooral Gods Zegen!
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Diaken Clavel
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Geslaagd!

De afgelopen tijd zijn er veel 
medewerkers geweest die ver-
dere stappen hebben gezet in 
hun persoonlijke en professio-
nele ontwikkeling door een op-
leiding te volgen. Wij feliciteren 
hen allen van harte met hun 
 diploma's! En we feliciteren 
Dounia Kaddouri met haar 12,5 
jarig jubileum bij Roomburgh!

Naomi Makwasi  Verzorgende IG-MZ
Amar Doerdjan   Verzorgende IG-MZ
Sam Venselaar   HBO Verpleegkunde
Silvana van Gameren  Praktijkopleider
Carola van Klink	 	 Praktijkopleider
Laura Zierikzee   Gespecialiseerd Verzorgende Psycho- 
    geriatrie
Petra Hockx    Gespecialiseerd Verzorgende Geronto- 
    psychiatrie
Leona Schellingerhout  Gespecialiseerd Verzorgende Geronto- 
    psychiatrie
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Partytime

Op 26 april jongstleden hebben 
drie collega’s voor de bewoners 
van etage 3 een gezellige thee-/
borrelparty georganiseerd! In 
de hal tussen de twee gangen in 
stonden gezellig gedekte tafels. 
Het was zo uitnodigend dat álle 
bewoners aanwezig waren!

Er was dan ook van alles te eten. 
Sandwiches en wraps met zalm 
of kip, het ouderwets gezelli-
ge plankje met kaas en worst, 
maar daarnaast ook lekkere 
zoetigheden als cake, roombol-
letjes en chocolade! Voor ieder 
wat wils!

Het was een theeparty, maar 
er waren ook sapjes en voor de 
liefhebber een lekker glaasje 
wijn of een biertje. Bij de borrel 
was er tot slot nog een lekker 
bitterballetje geregeld.

Er werd heerlijk gegeten, ge-
snoept en vooral genoten zo sa-
men met elkaar. Ik zag dan ook 
veel vrolijke en glunde rende ge-
zichten om mij heen. Een heel 
groot compliment voor de orga-
nisatie en het leuke idee!

Door Willy Bakker
Team 3, KSW
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In Memoriam rector Hofstede

Op zondag 15 mei jl. overleed onze rector Mgr. Henricus Josephus Maria Hofstede. 
Vanaf 2007 was hij rector in Roomburgh.

Als kleine jongen riep hij al dat hij pastoor wilde worden. In 1957 werd hij priester 
gewijd en begon hij als kapelaan in Lisse. Rector Hofstede is op vele plaatsen dienst-
baar geweest: o.a. in Wateringen, Pijnacker, en vele jaren als pastoor in de Jacobus-

parochie in de Den Haag. Daar heeft  hij o.a. de renovati e van de kerk begeleid.

Hij kwam samen met zuster Jacinta Schipper, met wie hij jarenlang in een kleine ge-
meenschap in de pastorie woonde, naar Roomburgh. Zij kregen allebei een woning 
in de aanleunfl at. Ook in Roomburgh maakte rector Hofstede een renovati e mee. 

Dat vroeg fl exibiliteit en creati viteit van hem. Er werd een ti jdelijke kapel ingericht in 
de ruimte die toen een fi etsenstalling was en waar nu team extramuraal zijn kantoor 

heeft  en er werd een kapel ingericht in de ti jdelijke locati e Rijn en Vliet. Rector Hofste-
de reed dagelijks heen en weer. 

Rector Hofstede organiseerde bedevaarten, meerdere malen naar Kapelle, nabij Ant-
werpen en in het Jaar van Barmharti gheid naar Heiloo. De bedevaarten naar Kapelle 

waren voornamelijk bedoeld om te bidden voor de nieuwe kapel, en die is er ge-
komen! Deze is toegewijd aan Sint Joseph en gelukkig heeft  de rector de wijding ervan 

en ook de Goede Week en Pasen nog in deze kapel kunnen meevieren.

De laatste jaren waren niet gemakkelijk. De gezondheid ging achteruit. Maar steeds 
krabbelde hij weer op en nam zijn taken weer op zich zodra het kon. Toen hij geen 

huisbezoeken meer kon afl eggen, zag hij andere mogelijkheden om het pastoraat te 
blijven uitoefenen, hij noemde het “mijn bel-apostolaat”. Hij belde zo veel mogelijk 

bewoners op om een praatje te maken en hen telefonisch te zegenen. Dat werd zeer 
gewaardeerd. 

De laatste jaren had hij steeds wat meer 
hulp nodig. Zijn trouwe vrienden Frans en 
Annemarie Nelissen hebben hem met veel 
liefde, toewijding en geduld tot het laatst 

toe bijgestaan. 

Nu is hij thuisgekomen bij God. Een vaste 
uitspraak van hem was: “Laten we niet ver-

geten dat we mensen van hoop zijn!”

Door	Harriët	van	Dijk
Rector mgr. H.J.M. Hofstede (1930-2022)
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Er worden kilometers gemaakt!
Op dinsdagochtend is het in de 
lounge koffieochtend voor de 
bewoners van Roomburgh en 
de aanleunwoningen.
Maar dat is niet alles! Sinds 11 
januari kan er op dinsdagoch-
tend, tussen het gezellige kof-
fiedrinken door, namelijk ook 
gefietst worden. En dat wordt 
veel gedaan.

Tegenover de receptie is de 
ruimte met daarin de virtuele 
beweegfiets.

Al even na negenen komt de 
eerste bewoner binnen om een 
fietstochtje te maken. Zij heeft 
altijd graag gefietst. Ze maakt 
nu haar ritje op de beweegfiets, 
niet uit luxe, maar uit nood-
zaak om de spieren soepel te 

houden, vertelt ze. Dat hoor 
ik vaker, maar ook vertellen 
de deelnemers dat ze altijd zo 
van fietsen hebben gehouden 
en het fijn vinden dat het weer 
kan. 

De beweegfiets met filmbeel-
den brengt de fietsers op plek-
ken waar ze veel geweest zijn: 
Lourdes, Parijs, Amsterdam, 
Leiden, de Hoge Veluwe. Ook 
nodigt deze virtuele fiets uit 
om nieuwe plekken te ontdek-
ken: Patagonië, Nieuw-Zeeland 
etc. Vooral fietsen in de natuur 
wordt vaak gekozen. 

Een kwartier fietsen op de be-
weegfiets is, met deze mooie 
beelden en een gesprekje, om 
voordat je het door hebt. Je 

hebt het gevoel alsof je daad-
werkelijk door de prachtige 
natuur of door de mooie stad 
fietst. Het is superveilig en de 
zon schijnt altijd.

Op vrijdagochtend en maan-
dagmiddag kunnen bewoners 
van etage 5, 6 en 7 onder bege-
leiding van vrijwilliger Aart van 
Helden fietsen. Het is voor alle 
leeftijden, erg veilig en ook nog 
eens goed voor het lichaam.

Komt u vooral eens kijken op 
maandagmiddag, dinsdag- of 
vrijdagochtend. U bent van har-
te welkom!

Door Maria de Vocht
Vrijwilliger	virtuele	fiets



Advertenties

Electrotechnisch
Installatiebureau

Ida de Leeuwstraat 8

2331 SN Leiden

Tel: 071-572 06 65

Mob: 06-51 24 98 75

info@etblagas.nl

www.etblagas.nl
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Verlangen en muziek
Het leven van de mens bestaat 
uit verlangen. Het is de motor 
van ons bestaan. Beter worden 
in je vak, sneller of gespierder 
worden, een kind krijgen, zeker-
heid vinden en ga zo maar door, 
het zijn allemaal dingen waar-
naar we kunnen verlangen.
Is het goed om altijd te verlan-
gen naar iets nieuws of iets be-
ters, of moet je juist genoegen 
nemen met wat je hebt? Ik denk 
dat het allebei niet verkeerd 
is. Verlangen kan ons de vitale 
kracht geven die ervoor zorgt 
dat we onszelf overstijgen. Om 
door te gaan tot we het doel 
bereiken en weer kunnen kijken 
naar een nieuw doel in ons le-
ven. Daarnaast zorgt het ervoor 
dat we ons verbonden voelen 
met anderen. 

Toch komt verlangen altijd met 
een tegenreactie. Zo verlangen 

we na een drukke dag naar rust, 
maar ben je een langere tijd 
op jezelf aangewezen, dan wil 
je toch graag weer een beetje 
aanspraak of gezelligheid. 

Samen met de bewoners zijn 
we afgelopen maand bezig ge-
weest met onszelf uitdagen.
Ik heb diverse djembés en 
trommels aangeschaft die fijn 
in de hand of op schoot liggen 
om samen met de bewoners te 
werken aan ritme en jezelf even 
lekker laten gaan. Toen ik ze uit-
deelde waren de bewoners en-
thousiast, maar een aantal be-
woners riep: ‘oh maar dat kan 
ik niet hoor!’

Om ze aan te moedigen ben 
ik er met een grote djembé bij 
gaan zitten. We begonnen in 
een stabiel ritme van een vier-
kwartsmaat. Nadat we het rit-

me te pakken hadden, zong ik 
erbij ‘Ik kan het niet, ik kan het 
niet, k-k-k-kan het niet, ik kan 
het niet alleen!’. Dit lied hoor-
de ik onderweg naar werk op 
de radio en ik wist meteen waar 
ik dit wilde gaan inzetten. Het 
bracht een lach op de gezichten 
van de mensen en het multi-
tasken kon beginnen: spelen en 
zingen tegelijkertijd. 
Later is het sommige bewoners 
nog gelukt om te variëren in het 
slaan. Juist die uitdaging geeft 
het kleine geluksmomentje. 
Het meespelen met de muziek 
bracht vreugde en een lach op 
de gezichten. Een echtpaar be-
gon zelfs te dansen terwijl de 
anderen het toejuichten. Aan 
het eind kwam iedereen tot de 
conclusie dat ze meer konden 
dan ze van tevoren gedacht 
hadden, maar dat het zetje in 
de rug door het samen te doen 
fijn is.
Uiteraard werd de sessie afge-
sloten met een drankje en kon 
eenieder die dat wilde daarna 
de rust weer opzoeken.

Door	Eva	Paternotte
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Activiteitenkalender juni

Vaste activiteiten in de lounge
maandag   10:30 uur  Wandelclub
    14.00 - 16.30 uur Kaartclub in de lounge
dinsdag    10.30 uur   Gezellig samenzijn voor
       bewoners van de aanleunwoningen
    14.30 uur  Klassieke-muziekmiddag
       (iedere 2e dinsdag van de maand)

woensdag   10.45 - 11.45 uur 3D-kaarten maken inloop 
donderdag   10.30 - 11.30 uur  Creatieve ochtend  inloop
donderdag   14.00 - 16.00 uur Bingo   inloop
vrijdag   10.00 - 12.00 uur Schilderen   aanmelden bij Dick   
           Bakhuizen
laatste vrijdag v.d. maand 14.00 - 16.00 uur  Jan Kleijn Jukebox inloop
zaterdag   10.30 - 11.00 uur Gymnastiek groep 1 inloop
    11.30 - 12.00 uur Gymnastiek groep 2 inloop

Activiteiten juni

4 juni       Nationale opa en omadag

5 juni       HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

12 juni      Drievuldigheidszondag

14 juni   14.30 uur  Klassieke-muziekmiddag

15 juni   10.30 uur  Gespreksgroep: Het bestaan van God*

16 juni      Sacramentsdag

17 juni    14.30 uur   Viering voor KSW* in de Kapel

19 juni      Vaderdag

21 juni      Start van de zomer

26 juni   14.00 - 16.00 uur Muziek in huis: ArteMisses 

28 juni   14.00 - 16.00 uur  Film met Jan Kleijn  in de Jozefzaal

*Deze activiteiten zijn onder voorbehoud.

Houdt u de informatieborden in de gaten voor actuele informatie en aanvullende activiteiten.
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Fotoverslag

Op etage 3 is op Koningsdag een leuke 
quiz gespeeld met vragen over Neder-
land. Het was leuk om onze kennis te 

testen!

De wekelijkse schilderochtend met Dick 
Bakhuizen blijft een succes! Er wordt 

veel talent ontdekt!

Wilt u ook de H. Communie 
op uw kamer ontvangen? 
Neem dan contact op met 

Harriët van Dijk.

Vrijdag 20 mei was het weer tijd voor de jaarlijkse bewoners-
vakantie voor KSW. Na een heerlijke maaltijd werden de busjes 

ingeladen en vertrok men naar Erva Paske te Lievelde!

De oranjetom poucen 
van Bakker Jan 

smaakten heerlijk! 
(zie pagina 4)
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IN MEMORIAM

de heer B.J. van Capel | 12 mei 2022

de hoogeerwaarde heer mgr. H.J.M. Hofstede | 15 mei 2022

Gedicht

Soms zwijgt de muziek, maar is het lied nog niet ten einde.

De ongespeelde noten blijven zweven in de lucht,

de ongezongen woorden veranderen in een zucht.

Een zucht van verdriet en gemis,

van alles wat niet meer is,

en nooit meer komen zal.

Maar in de verte klinkt zacht een melodie,

een melodie van herinneringen,

van alles wat geweest is

en nooit verdwijnen zal.

Een melodie van hoop en liefde, die de weg plaveit.

De lange, hobbelige weg die we moeten gaan,

totdat alle tranen zijn geschreid.

Als de muziek zwijgt

Door Marja
bron: https://www.memori.nl/
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De Hollandse Week
Van 27 april tot en met 5 mei 
was het de Hollandse Week! 

We begonnen de Hollandse 
Week dus op Koningsdag. In de 
lounge en op de 6e etage werd 
er met veel aandacht gekeken 
hoe ons koningshuis een be-
zoek bracht aan Maastricht.
's Middags was er een gezellige 
Holland-quiz. De quiz was pittig, 
we hebben onze kennis goed 
kunnen testen.

Op 3 mei was er in de ochtend 
een mooie, interessante lezing 
met als thema 'Rembrandt in de 
Jordaan'. Deze lezing werd ge-
geven door Jacques Hendrikx.

Op 2 mei gingen we met een 
groot aantal bewoners van so-
matiek en KSW een wandel-/
speurtocht door Matillopark 
lopen. Wat waren er veel vrij-
willigers om ons te helpen! Ge-
weldig! Ook liep er een aantal 
collega's mee om deelname 
voor zo veel mogelijk bewoners 
mogelijk te maken. Het was 
prachtig weer en de sfeer zat er 
goed in.

Toen wij terugkwamen in Room-
burgh stond er ons nog een leu-
ke muzikale verrassing te wach-
ten, een heus blaaskwartet.
De winnaars van de wandel-/
speurtocht waren meneer Be-
kooij, mevrouw Kortman en 
mevrouw Dietz. Zij allen heb-
ben een leuke prijs ontvangen.
Diezelfde middag was er een 
creatieve activiteit. De bewo-
ners konden vogelhuisjes en 
dienbladen bekleden met ser-
vetten. Dit geeft een mooi, 
kleurrijk resultaat!

Daarna kwam 5 mei, Bevrij-
dingsdag! Deze dag was de af-
sluiter van de Hollandse Week. 
's Ochtends ging de ijskraam 
langs de afdelingen van soma-
tiek en KSW. (Zie pagina 13)
In de middag was er de Oud- 
Hollandse spelletjesmiddag in 
de lounge. 

Dank aan allen voor een zeer 
geslaagde week!

Door	Marjolein	du	Prie,
Coördinator	Welzijn	Somatiek
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Gezocht!

Herhaalde oproep!
Wij zoeken deelnemers voor 

een braderie!

Op 2 juli start de Franse Week. 
Deze beginnen we op zaterdag 
met een gezellige braderie.
Er zullen verschillende kraam-
pjes staan met een divers aan-
bod.

We zijn nog op zoek naar jou! 

Heb je een leuke hobby waar-
bij je mooie producten maakt 
en wil je die op 2 juli verkopen 
vanuit je eigen kraampje? Meld 
je dan aan bij mij via welzijn@
roomburgh.nl, graag vóór 25 
juni.

Ook zijn we op zoek naar kinde-
ren die op deze dag op de kin-
dervrijmarkt met een kleedje 

willen staan.
Vinden jouw kinderen dit leuk 
en willen ze wel een extra zak-
centje verdienen?
Schrijf ze dan in bij mij via wel-
zijn@roomburgh.nl, ook het 
lieft  vóór 25 juni.

Wij kijken ernaar uit!

Door	Marjolein	du	Prie

Voor de Sint Josephkapel zijn wij op zoek naar:

• Koorleden
• Een organist
• Een dirigent

In de Sint Joze� apel van Zorgcentrum Roomburgh zijn regelmati g 
H. Missen. Om de zondagsmissen en andere feestlijke Missen muzi-

kaal op te luisteren zijn wij op zoek naar versterking! 

De functi es organist en dirigent kunnen ook gecombineerd worden!

Heeft  u interesse of kent u iemand die geschikt lijkt? Neemt u dan 
contact op met de pastoraal medewerkster van Roomburgh, Harriët 

van Dijk. Zij is te bereiken via hvandijk@roomburgh.nl of via
071-5892200.

In de Sint Joze� apel van Zorgcentrum Roomburgh zijn regelmati g 

Voor de Sint Josephkapel zijn wij op zoek naar:
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Moppen

Spreuken

Verlangen is 
een passie die 
naar de toe-
komst kijkt

Naar U, Heer, 
gaat mijn ver

langen uit.

 Psalm 25

Liefde is het ver
langen

om meer te geven 
dan te ontvangen

Verlangen geeft je moed 
om dingen te doen die je 
anders nooit zou durven 
en helpt je je angst over-

winnen

Twee kippen zitten op stok. Zegt de ene kip te-
gen de andere: ‘Hoe gaat het met jouw kinderen?’ 
Zegt de andere kip: ‘Heel goed. De een is nu 
uitsmijter en de ander advocaat.’ 

De tekenleraar vraagt na de les aan Bram: ‘Wat 
heb je getekend?’ Bram antwoordt: ‘Een koe met 
gras.’ Dan zegt de tekenleraar: ‘Maar ik zie he-
lemaal geen gras!’ Bram: ‘Klopt, dat heeft de 
koe opgegeten.’ ‘Maar ik zie ook helemaal geen 
koe,’ zegt de tekenleraar. Waarop Bram zegt: 
‘Denk je dat een koe in de wei blijft staan waar 
helemaal geen gras is?'

Hoe heet de hond van de brandweer? 
Fikkie!
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Advertenties

IJsselkade 44, 2314 VM Leiden
Telefoonnummer: 071-5418787

E-mail: info@echteslager.nl

WAAR DE BIEFSTUK ZO HÉÉRLIJK MALS IS

Schoonheidssalon Ilona
Al ruim 12 jaar ben ik een begrip als
pedicure/manicure/schoonheidsspecialiste
in Roomburgh met een goede
prijs-kwaliteitsverhouding.

Ik kom bij U thuis of  ontvang U in mijn salon 
te Leiderdorp voor:
Pedicure werkzaamheden
Manicure werkzaamheden
Gezichtsbehandelingen

Ik ben bereikbaar via:
06-28921731
Salonilona1@gmail.com

Ilona Heuts-van Basten
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Pinksteren ~ Veni Sacnte spiritus

We vieren dit Hoogfeest dit 
jaar op 5 juni. Pinksteren is een 
christelijk feest waarbij de ge-
lovigen vieren dat ze de Heilige 
Geest ontvangen. Het wordt 
50 dagen na Pasen gevierd en 

daarmee heb je ook meteen de 
betekenis van Pinksteren: het 
woord is afgeleid van het Griek-
se pentekostè, dat 50 betekent. 
Met Pinksteren wordt er alti jd 
een prachti g eeuwenoud lied 

gezongen, een bede: Veni Sanc-
te Spiritus. Meestal in Lati jn, wij 
zullen de vertaling hier nader 
bekijken:

Kom, Heilige Geest,
zend voort de hemelse straal
van	uw	licht.
Kom, Vader van de armen,
kom Gever van geschenken,  
kom, Licht van het hart.
Allerbeste trooster,
zachte Gastheer van de ziel,
zoete troost.
Rust	bij	het	werk,
verfrissing	bij	hitt	e,
vertroosti	ng	bij	verdriet.
O, allermooiste Licht,
vervul het binnenste van het hart
van	uw	gelovigen.
Zonder	uw	goddelijke	macht,

is er niets in de mens,
is er niets onschuldigs.
Reinig	wat	vuil	is,
maak	nat	wat	droog	is,
genees	wat	gewond	is.
Maak	soepel	wat	stroef	is,
verwarm	wat	koud	is,
leid	wat	afgeweken	is.
Schenk	uw	gelovigen,
die	vertrouwen	op	U,
de	zevenvoudige	heilige	gift	en.
Schenk	voldoening	voor	weldaden,
schenk	het	uiteindelijke	heil,
schenk	de	eeuwige	vreugde.
Amen. 
Alleluja.

Het is een lied vol verlangen 
naar de gaven van de Geest.

In de 5e strofe klinkt de bede: 
"O allermooiste licht, vervul het 
binnenste	van	het	hart	van	uw	
gelovigen.” Het binnenste, dat 
is het meest inti eme van ons 
hart, ons diepste innerlijk, onze 
ziel. Die binnenkant komt de 
Geest vervullen met zijn aller-
mooiste licht. 

Deze bede laat zien dat de Hei-
lige Geest aanwezig is in het le-
ven van alledag. Hij weet wat er 
in het binnenste van het men-
selijk hart kan omgaan: verdor-
ring, verstarring, vermoeidheid, 
drukte, verkilling. 

De Geest kun je ervaren als 
troost, rust, sti lte, licht en ver-
frissing. De Geest besproeit in 
de ziel wat verdord is, geneest 

wat gewond is, maakt soepel 
wat verstard is, verwarmt wat 
verkild is, en geeft  oriëntati e 
aan wie niet meer weet hoe het 
verder moet. Hieraan kunnen 
we sporen van Gods Geest her-
kennen.

Veni Sancte Spiritus, Kom Heili-
ge Geest.

Door	Harriët	van	Dijk
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Bij de receptie
Mevrouw zit bij de fotowand en 
we maken even een praatje. Ze 
woont hier nog niet zo lang en 
vertelt dat ze beginnende de-
mentie heeft en dat dat haar 
verdrietig maakt. Ze heeft de 
gevolgen van dementie in haar 
familie van dichtbij meege-
maakt. Het is altijd haar schrik-
beeld geweest zelf dementie te 
krijgen en nu heeft ze het zelf.

Ik vraag haar hoe het voor haar 
is om steeds weer dingen te ver-
geten. Ze kijkt me aan en heeft 
tranen in haar ogen: “Het is vre-
selijk, ik word er bang van.” Op 
mijn vraag waar ze bang voor is, 
zegt ze: “Ik ben bang om gekke 
dingen te doen.” Daar denk ik 
even over na… hoe zou ik me 

voelen als ik moest leven met 
de angst om ‘gekke dingen’ te 
doen?

Ze vertelt dat ze met veel ple-
zier in haar vroegere huis heeft 
gewoond, maar dat ze zeker 
begrijpt dat het niet langer ver-
antwoord was om daar te blij-
ven wonen. Ze is dan ook blij 
dat ze nu in Roomburgh woont. 
Wat mevrouw daarna zegt, vind 
ik prachtig: “Ik voel me hier vei-
lig.” 

Ik heb gezegd dat ik het heel fijn 
vind dat zij zich in Roomburgh 
veilig voelt en dat hier de kans 
dat ze “gekke dingen doet” veel 
kleiner is dan wanneer ze thuis 
was blijven wonen. "Hier zijn 

veel mensen om u heen, die 
weten van de situatie en die u 
kunnen helpen bij de dingen die 
u zelf moeilijk vindt." Ik zeg haar 
ook dat ze altijd bij de receptie 
mag komen als ze vragen heeft 
en dat we willen haar graag hel-
pen. 

We kletsen nog even door over 
het mooie weer van de afgelo-
pen tijd en dan is het voor haar 
tijd om naar boven te gaan om-
dat het etenstijd is. “Dankjewel 
kind, voor het praatje en fijn dat 
ik bij jullie vragen mag stellen 
wanneer ik het zelf even niet 
meer weet,” zegt ze als ze, al 
glimlachend, de lift in gaat.

Door Diana Lek
 

Weetje uit de schoolbanken

Verlangens of wensen kunnen 
een grote persoonlijke beteke-
nis hebben maar zijn over het 
algemeen minder van levens-
belang dan behoeften. Het gaat 
bij een verlangen of wens om 
iets wat u graag wilt en wat erg 
kan verschillen van hetgeen een 
ander wil.
Bij het bedenken van uw wens 
of verlangen kunt u dus alle 
kanten op. Dat is fijn, maar 
misschien ook wel wat te alge-
meen. Want wat moeten we 
dan wensen? Waar kunnen wij 
dan naar verlangen?
Gelukkig zijn er kaders gecre-
eerd, zodat we per onderdeel 

kunnen bedenken waar wij nu 
echt naar verlangen.
Een aantal onderwerpen zijn: 
vrije tijd, zorgen voor jezelf, zor-
gen voor anderen, veiligheid en 
wonen.

Een paar zinnen die mij altijd 
wel helpen als ik bedenk waar 
ik naartoe wil zijn deze:
 
• Als het aan mij lag dan zou ik 

morgen………………
• Waar ik me nu echt 

goed door zou voelen is 
als………………

• Wie ik nu graag zou willen 
helpen is……………………….

• Ik zou mij meer gerust en 
veilig voelen als………………

• Mijn woonruimte zou 
ik willen opvrolijken 
met………………………

 
Als een of meerdere van die zin-
nen ingevuld zijn, dan komt de 
volgende vraag: als ik hier hulp 
bij nodig heb, wie ga ik dan vra-
gen om een helpende hand?
 
Door	Lidwine	Tax
Social Worker in opleiding
Bron: Den Hollander, D. & Wilken, J. (2017, 
achtste druk). Zo worden cliënten burgers. 
Praktijkboek Systematisch Rehabilitatie-
gericht Handelen. Amsterdam: SWP.
Rigter, J. (2020). Basisboek psychologie
Sociaal verbonden. Bussum: Coutinho. 
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We leven in een ti jd waarin we alles meteen willen en meestal ook kunnen krijgen. Kent 
u nog de reclame: waarom wachten? Ik wil het nu!? 

Dat klinkt heel pretti  g en toch is het jammer, want wachten is eigenlijk iets heel moois. 
Misschien kunt u het zich nog herinneren, het sparen voor iets wat u graag wilde heb-
ben. Ieder dubbeltje of kwartje of een gulden misschien, werd in de spaarpot gedaan 

en het begeerde object kwam steeds een stapje dichterbij. Of het aft ellen van de dagen 
voor je verjaardag of een schoolreisje. Nog zoveel nachtjes en dan…

Het aft ellen is dan eigenlijk voorpret, maar het is meer dan dat. Wachten is een hulp-
middel. “Wachten klaart het verlangen uit,” las ik eens. Als je moet wachten, geeft  het 

je ti jd te bedenken of je het verlangde werkelijk nodig hebt, of het verlangde echt is wat 
je wilt. Dat kan heel nutti  g zijn. Het kan alleen al de hoeveelheid impulsaankopen ver-
minderen. Want hoeveel kleding, schoenen e.d. worden er niet in een impuls via inter-

net aangeschaft , retour gestuurd en vernieti gd…? Wat een verspilling!
Wachten had dat kunnen voorkomen.

Verlangen is iets heel christelijks. De Bijbel staat er vol mee. Wat is verlangen eigenlijk? 
In de oude vertalingen staat een mooi woord: ‘dorst’. Dan begrijpen we het al beter, 

want dorst hebben, kennen we allemaal, lichamelijk dan. Verlangen is ‘dorst van de ziel’, 
zou je kunnen zeggen. “Zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt (dorst) mijn ziel 

naar U,” is een bekend Bijbelvers.

Dorst is ongemakkelijk. Wij kennen slechts een beetje dorsti g te zijn en kunnen dat 
gemakkelijk lessen. Maar in andere, minder welvarende landen, moet soms kilometers 

gelopen worden om vers water te vinden, dát is dorst, dát is verlangen:
snakken naar water.

Als een verlangen niet vervuld wordt, kan dat heel moeilijk zijn. Onvervuld verlangen 
kan leiden tot verdriet, boosheid en zelfs bitt erheid. Vaak denken wij, als wij verlangens 

hebben die niet vervuld worden, dat ons leven niet compleet is. Het is daarom alti jd 
goed om na te gaan waar het verlangen uit voortkomt en ook waarom wij niet kunnen 

wachten? Wát “moet” er in ons vervuld worden?

Als wij ti jd nemen om ons verlangen, onze dorst, te onderzoeken, komen we uit bij onze 
diepste verlangens. En die reiken vaak wat verder. Dan komen we bij verlangen naar 

echtheid, waarheid, vrede, harmonie, zingeving….
En ook dat is ongemakkelijk, want waar kunnen we dát vinden? Beter gezegd: bij Wie?                                                                                                 
“Geloven	is	verlangen	naar	de	Beminde	(God)	en	dat	is	net	zo	ongemakkelijk	als	dorst!”.

(Don Giussani, Comunione e Liberazione)

“…maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen.
Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden

waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft .”

Door	Harriët	van	Dijk

Column: Verlangen



Roomburgh Magazine | 22

Advertenti es

Aangenaam, Cindy!
‘Zeg het met bloemen’. Een kreet 
die we inmiddels allemaal ken-
nen. Maar is uw bloemstuk wel 
het verhaal dat u wilt vertellen? 
Of is het een van de vele stan-
daardbloemstukken uit het vaste 
assortiment van de bloemist om 
de hoek? Pluk maakt het persoon-
lijk. En levert bloemstukken op 
maat. Te vinden op de begane 
grond van Roomburgh.
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Contact & informatie
Pastorale dienst
Harriët	van	Dijk	(pastoraal	 T | 071-589 22 00
	 	 medewerkster)	 	

Cliëntenraad
Dhr	F.	Lardee	(voorzitter) E | franslardee18@gmail.com
Mw.	H.	Verboom	(secretaris) E | hettyverboom@gmail.com  

Vertrouwenspersonen
Harriët	van	Dijk	&	  T | 071-589 22 00
Willeke Wieman  E | vertrouwenspersoon@roomburgh.nl

Contactpersonen thuiszorg
Wijkverpleegkundigen	Tim	&	Marleen
E | wijkverpleegkundige@roomburgh.nl

Contactpersoon dagbesteding, maaltijden & individuele begeleiding
Wijkcoördinator	Leo	Cremers
E | wijkcoordinator@roomburgh.nl

Contactpersonen wonen in Roomburgh
Zorgadviseurs	Leo	&	Sanne
E | zorgadviseur@roomburgh.nl

Contactpersoon huishoudelijke ondersteuning
Coördinator Wmo Natascha Qamboui
E | plannerwmo@roomburgh.nl

Contactpersonen dementie
GVP’ers (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie)
E | gvp@roomburgh.nl

Contactpersoon vrijwilligers
Coördinator	Vrijwilligers	Willeke	Wieman
E | wwieman@roomburgh.nl

Contactpersonen overledenenzorg
Donna	Whitehouse	&	Wilma	van	der	Horst
E | overledenenzorg@roomburgh.nl
T | 06-11784278 (24 uur per dag bereikbaar)

Openingstijden

Restaurant
Dagelijks:     10.30 - 17.00 uur

Kapsalon     
dinsdag, donderdag en vrijdag    09.00 - 16.00 uur
     
Bibliotheek (in de lounge, lidmaatschap bedraagt 5 euro per jaar)
woensdag      13.30 - 14.30 uur 

Giften
De kosten van Roomburgh worden vergoed vanuit de overheid of door de 
verzekeraars. Soms willen wij echter iets extra’s doen voor onze bewoners 
of voor onze medewerkers. Mocht u als blijk van waardering een bedrag 
willen schenken, dan kunt u uw gift overmaken aan onze vrienden 
stichting: IBAN-nummer NL77 TRIO 0788 8146 80  ten name van de 
stichting Vrienden van Zorgcentrum Roomburgh. Roomburgh Magazine | 23



WOORDZOEKER
Verlangen

ASPIRATIE     HONGEREN    TALEN 
AZEN     HOPEN     TREK 
BEGEREN     HUNKEREN     VERGEN 
BEHOEFTE     IDEAAL     VERKIEZEN 
BELUST     LUST      VRAGEN 
DORST     POPELEN     WENS 
DROOM     REIKHALZEN    WILLEN 
EISEN     ROEP     ZORGEN 
GEWENST     SMACHTEN     ZUCHTEN 
HAPPIG     SNAKKEN     ZIN 
 
U B U B E L U S T O J U G N U A G M G I P P A H A 
W X H N N S S Y T E T F E O H E B L I Q Y M Z C U 
Z J Q E C L C U D F T R H N X T K U Y X S J E C J 
H J K Z Y W Z G O Q R V J R D P Q O S N M E N J K 
N P U L Q T P V R C Q B N M G G U P R X E G E A K 
L S M A I Z K G S C Y U D U Y N G O Z R U G L J G 
E F I H N H S N T J U L N A L I Q P A B M E A J N 
A Z K K E H D F Q V R U V O E Z H E K J J V T R F 
X O Z I S N O B I F W T Q S F U K L N K A U A D V 
X Z A E I W A N K D B A N Y N N R E Q P T X D Z T 
T L P R E W V N Y C A A C K H F B N R J Y O V L P 
U H L S N E L L I W K Z E F S M A C H T E N I W L 
V D X J Z A K T E K Y R R Y T T D V Z Z R T W S N 
F J T M B U A N E Z E I K R E V N O P U A Y Z U B 
M H K J Z J S N K N N X I E H V E Z T L C M W Y O 
J B L U S T H P O N W X N I P D R O O M R H G Y H 
U G H V Z N E O K W K J C Z V I E F X V Y I T K Y 
L A F E I T A R I P S A I N X W G P G P L Y A E H 
Z E T R X T A L R Z F Z B P B T E I L Z F N U C N 
X L Q G Q L R C J F R U R O D O B Z G C E D F T R 
B X G E B I V Q H N A O R R M R Z P O J G X G W A 
B X P N S E C T B D I D E A A L I C K R P H V O K 
X J E E L B Z G K S D R W P T S N E W E G V C G S 
U J A B H O N G E R E N T B K Q J I F F G E Y O D 
A Q H W Y U W X C K X P Z J R Z T U H O P E N U O 
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