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kninspiratie
Priesters Koos Smits
(links) en Robert van
Aken bij het rozenkransgebed in de
Bossche kathedraal.
Foto: Wim Koopman - iMoose.nl

‘Kinderen vinden
de rozenkrans leuk!’
Op steeds meer plaatsen in Nederland en
Vlaanderen komen kinderen bijeen voor
rozenkransgebed onder de vlag van Kinderen bidden voor Kinderen. “Iedereen kan er
heel eenvoudig mee aan de slag.”
In Den Bosch was het zaterdag alweer de achtste bijeenkomst van Kinderen bidden voor Kinderen. Zo´n
35 kinderen maakten, zoals gebruikelijk, in het SintJanscentrum kaarten voor zieke leeftijdsgenootjes. In
de nabijgelegen Sint-Janskathedraal baden ze vervolgens bij het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den
Bosch de kinderrozenkrans voor hen. De combinatie
van iets doen en gebed werkt, merkt Marjolein Heijs
van de stichting Kinderen bidden voor Kinderen. “De
kinderen snappen dat ze zo iemand helpen. Ze bidden
met een heel natuurlijk vertrouwen. En ze vinden de
kinderrozenkrans leuk!” De namen van de zieke kinderen komen binnen via www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl. “Kinderen aanmelden voor gebed en een kaart
kan het hele jaar door”, vertelt Heijs. “Wij vragen altijd mensen om voor hen te bidden.”
Kinderen bidden voor Kinderen verspreidt zich gestaag over Nederland en Vlaanderen, merkt Heijs.
“Mensen kunnen er heel eenvoudig zelf mee aan de
slag in hun parochie of groep. Wij bieden alle noodza-

kelijke materialen kant en klaar aan op onze website
en kunnen altijd helpen met het opstarten. Iedereen
kan het oppakken.”
In de rozenkransmaand oktober staat het gebed ook
sterk in het teken van de vrede. Daarvoor is het initiatief Kinderen bidden voor oorlogsKinderen gelanceerd.
“Materialen en tips hiervoor zijn op onze website te
vinden. De rozenkrans is een heel sterk gebed voor de

vrede, en het gebed van kinderen is extra sterk.” In Nederland en Vlaanderen doen er al 1250 kinderen mee.
Op 22 oktober - de liturgische gedachtenis van de heilige Johannes Paulus II - wordt Kinderen bidden voor
Kinderen toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, en onder bescherming gesteld van de Poolse paus
en de twee zalige zienertjes van Fatima. (KN)
Info: www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl
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Roomburgh is een prachtig aan het Rijn-Schiekanaal
gelegen zorgcentrum in Leiden. Een kleinschalige instelling, maar zelfstandig groot geworden in het bieden van
kwaliteit en betrokkenheid in zowel het verpleeghuis als
in de wijk. In de zorgverlening richt Roomburgh zich op
de behoefte van de cliënt door deze centraal te stellen in
alle facetten van zorg, behandeling, wonen en welzijn.

Roomburgh is per direct
op zoek naar een

zorgmanager
In de functie van zorgmanager bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van
zorg- en dienstverlening voor onze cliënten in het verpleeghuis en in de wijk.
Daarbij ligt de focus op het ondersteunen van de zelfverantwoordelijke teams,
de ﬁnanciën, personeel en kwaliteitsbewaking. Samen met het managementteam en met de ondersteuning van teamcoaches stuurt u vanuit een heldere visie de teams aan en bent u verantwoordelijk voor de implementatie van het
strategisch beleidsplan.
Proﬁel
De zorgmanager die wij zoeken
• is een resultaatgerichte leider die in staat is om met ambitie en
bevlogenheid te werken aan de verdere professionalisering van
ons zorgcentrum;
• is in staat om een bijdrage te leveren aan de verdere inhoudelijke
ontwikkeling van onze zorgverlening, dit te vertalen naar verbeteringen op de
werkvloer en (teams van) professionals te enthousiasmeren;
• is actief betrokken bij en levert een belangrijke bijdrage aan de zorginkoop;

• is een echte netwerker die weet hoe je de strategische en
zorginhoudelijke positie in ketens en netwerken kunt verbeteren;
• heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en ruime ervaring in
het aansturen van zorgmedewerkers in een complexe omgeving;
• kan zich conformeren aan de katholieke identiteit en is bij voorkeur
ook zelf een actief christen.
Functie-eisen
De zorgmanager die wij zoeken
• heeft een relevante HBO/WO-opleiding in de gezondheidszorg;
• heeft minimaal vijf jaar ervaring als leidinggevende in een soortgelijke
functie in de zorg;
• heeft aantoonbare ervaring met sturen op strategisch en operationeel
niveau, ﬁnanciën, kwaliteit, KPI’s en auditnormen;
• heeft kennis van recente ontwikkelingen in de ouderenzorg in zowel
een intramurale als extramurale omgeving;
• is een inspirator voor de (netwerk)omgeving en weet mensen te
verbinden en collegialiteit te bevorderen;
• is in staat om vooruit te denken en probleemoplossend te werk te gaan.
Ons aanbod
Wij bieden een unieke en uitdagende baan waarin u het verschil kunt maken
voor cliënten en medewerkers. Het betreft een functie voor 32 uur per week
met een contractduur voor een jaar; de intentie is vanaf het begin af aan een
vast contract. De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk. Arbeidsvoorwaarden
en salariëring zijn conform de cao VVT (FWG 65).
Informatie en
sollicitatie
Voor informatie kunt
u contact opnemen
met mevrouw A. Luinstra:
hrm@roomburgh.nl
U kunt uw sollicitatie
richten aan mevrouw
H.M.T. van Dijk:
hvandijk@roomburgh.nl

