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Namens het bestuur
Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen
Allereerst wensen wij als bestuursleden van Stichting In de Wingerd alle lezers, donateurs en betrokkenen
een heel goed en gelukkig nieuw jaar, onder de zegen van Vader!
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij nadenken over de toekomst van de samenwerking
tussen het gezinshuis en het bestuur van de stichting. In dit proces hebben we in september 2014 een
brainstormavond gehad waarbij we een aantal nieuwe ideeën en inzichten hebben opgedaan: erg
waardevol! Ook hebben we (tijdens onze bestuursvergaderingen) input gekregen van `derde partijen’
waardoor we hun ervaringen uit het verleden kunnen meenemen in ons denkproces over de toekomst.
We vinden het erg mooi om u te kunnen vertellen dat de samenwerking tussen het gezinshuis van Harold
en Erna Aalbers en het bestuur meer bekendheid heeft gekregen door de publicatie van het `Wapenvelds
model`. Deze publicatie is te lezen via de vernieuwde website van Stichting In de Wingerd, onder het kopje
`Nieuws’.
Inmiddels is er in de samenstelling van het bestuur iets gewijzigd: bestuurslid Sandra Noppers is
afgetreden en bestuurslid Bas van Luijk is aangetreden. Momenteel zijn we nog op zoek naar versterking
van het bestuur in verband met het aftreden van twee bestuursleden.
Momenteel is er, vooral financieel, nog wel veel onzeker over de gevolgen van de transitie in de Jeugdzorg
voor het gezinshuis. Ondanks alle onzekerheden weten we dat bij Vader onze toekomst wel zeker is en
daarom gaan we vol vertrouwen en enthousiasme verder, ook in het nieuwe jaar 2015!
Wilt u aan het gezinshuis van de familie Aalbers en aan ons blijven denken in uw gebeden? Naast uw
gebed blijft uw geldelijke steun overigens ook onmisbaar in het nieuwe jaar!
Hartelijke groet,
het bestuur van stichting In de Wingerd
LET OP: het mailadres van het bestuur is gewijzigd in: secretarisindewingerd@gmail.com. Het oude
mailadres is niet meer in gebruik.

In Memoriam
Berend de Vries (1929-2014)
Op 4 december 2014 overleed Berend Okma de Vries in Turkije
terwijl hij met zijn vrouw Jantina en twee vriendinnen op vakantie
was. “Het gaat niet meer” zei hij tegen Jantina. Hij zakte in elkaar,
werd nog wel naar het ziekenhuis gebracht maar hulp mocht niet
meer baten. Berend werd 85 jaar en dat is bijzonder gezien zijn
zwakke hart. In de overlijdensadvertentie meldden we als bestuur
van ‘In de Wingerd’ zijn overlijden als volgt:
We zijn verdrietig om zijn sterven, want hij was een mooi mens
met een vast geloof in zijn Here en Heiland. Hij leerde hoe Gods
woord zeggings- en beïnvloedingskracht heeft en geeft op het
levensperspectief van mensen. Berend gaf zijn huisartsenpraktijk
op en zette zich, samen met zijn vrouw Jantina, in voor de
geestelijke en psychische gezondheid van jongeren. Dit gebeurde
op boerderij in Wapenveld van 1981 tot 1996. Om dit mogelijk te
maken werd in 1981 Stichting ‘In de Wingerd’ opgericht. In
dankbaarheid gedenken we zijn inspirerende aanpak, waarbij
gebed en behandeling hand in hand gingen en tot zegen waren voor velen.
Berend, de founding father van ‘In de Wingerd’ in 1981, was niet alleen een gedreven en gelovige
psychiater maar ook een echte levensgenieter. Tijdens de bijeenkomst in de kerk vertelden zijn
(klein)kinderen wie Berend voor hen geweest is: een vader en opa met warme belangstelling en gerichte
aandacht. Hij genoot van reizen en schilderen, keek graag tennis maar haalde ook twee
Elfstedentochtkruisjes. Daarnaast las hij graag en veel: vooral boeken die iets met het geloof te maken
hadden.
In het allereerste nummer van het tijdschrift ‘Bij de tijd’ in juni 1992 staat een interview met Berend.
Daarin komt naar voren dat Berend een geloofskeerpunt heeft meegemaakt in zijn leven. Over de tijd
daarvoor zegt hij: “ik leefde in die tijd onder het niveau dat ontstaat als wij ons volledig overgeven aan
Jezus.” Over daarna: “Nu spreek ik met elke patiënt over de Bijbel en over het heilzame effect van vrede
met God op het leven van de mens. Maar tussen toen en nu (1992) ligt dan ook mijn geestelijke
ontdekkingsreis.” Dat spreken over het geloof en zijn blijdschap in Jezus deed Berend niet alleen met
patiënten. Ook tijdens zijn laatste reis naar Turkije liet hij zich kennen als een enthousiast kind van God
dat voortdurend op zoek was naar kansen om over Jezus te vertellen.
Tijdens zijn werk als psychiater op ‘In de Wingerd’ combineerde hij de kracht van de Geest met de
therapeutische methode van de Transactionele Analyse. Die combinatie heeft voor veel jongeren die op
de boerderij kwamen, heilzaam mogen werken. We bidden en hopen dat het werk op “In de Wingerd”
door mag gaan vanuit diezelfde Bijbelse inspiratie. We dragen Jantina en de (klein)kinderen op aan onze
barmhartige God.

Vanuit het gezinshuis
Na de zomervakantie hebben we als gezinshuis een goede tijd mogen hebben met elkaar. Alle kinderen
hebben hun plek op de scholen weer gevonden en het gaat goed!
We hebben leuke dingen gedaan. Zo kregen we vrijkaarten voor Ponypark Slagharen en hebben we daar
een mooie dag mogen beleven. Ook hebben we het sinterklaasfeest gevierd. Het is altijd weer spannend:
lootje trekken, verlanglijst maken en surprises bedenken. Het werd een geweldig feest wat we met 12
mensen mochten vieren.
Ook zijn er vaak verjaardagen te vieren. De kinderen zijn dan druk voor elkaar en we maken er altijd een
groot feest van.
We zijn dankbaar dat in deze roerige tijden van transitie in de Jeugdzorg, de zorg in het gezinshuis door
kan gaan. We zijn God dankbaar dat hij voor ons allemaal zorgt en mogelijkheden geeft om goede zorg te
kunnen bieden.
Daarnaast zijn we dankbaar voor alle vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor ons gezinshuis. In
september hebben we samen met alle vrijwilligers en bestuursleden een gezellige avond mogen hebben
op ‘In de Wingerd’.
In januari 2015 zijn we gestart met een hele nieuwe website. Alle informatie over het bestuur en het
gezinshuis staan hierop vermeld. Neemt u eens een kijkje! U kunt zich op deze website ook aanmelden
voor deze nieuwsbrief, indien u dat nog niet eerder heeft gedaan: http://indewingerd.nl/nieuwsbrief/.
In de komende periode gaan we aan de slag
met de verbouw van De Schuur. Hier komt dan
een plek voor kamertraining. Er zal een
badkamer en keuken gerealiseerd moeten
worden en ook zal één kamer worden vergroot
tot slaapkamer. In een later stadium zullen ook
boven twee kamers gerealiseerd worden. Daar
is uiteraard geld voor nodig. Wanneer u een
bijdrage wilt geven kunt u die overmaken op:
Stichting In de Wingerd, Wapenveld.
ING (voorheen Postbank): 1544898
IBAN: NL40 INGB 0001 544898
We weten ons elke dag afhankelijk van onze Hemelse Vader en vragen ook uw gebed voor het gezinshuis.
Hartelijke groet,
Harold & Erna Aalbers
en alle kinderen van het gezinshuis

