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2  Identiteit

Cedrah biedt wonen, zorg en diensten vanuit een reformato-
rische levensovertuiging. Dat is voor Cedrah erg belangrijk, 
omdat we er willen zijn voor mensen die zich thuis voelen 
bij deze reformatorische identiteit. Onze motivatie ligt in het 
gebod van Jezus Christus om God lief te hebben boven alles 
en de naaste als onszelf. Dit laatste brengen we in de praktijk 
door te zorgen voor onze medemens.

Inleiding
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De Heere Jezus houdt ons in de gelijkenis over de barmhartige 

Samaritaan een spiegel voor door - tegenover een priester en een 

leviet die voorbij gaan - een Samaritaan te schetsen die heel veel 

offert: zijn waardigheid, zijn veiligheid, zijn gemak, zijn tijd en 

energie en zijn geld. De Samaritaan brengt naastenliefde in de 

praktijk door een vijand te helpen en hem te (laten) verzorgen. 

Binnen Cedrah willen we graag invulling geven aan barmhartig-

heid, ontferming en liefdevolle zorg. Daarbij houden we rekening 

met de wensen en mogelijkheden van onze klanten. Dat komt ook 

in de naam ‘Cedrah’ tot uitdrukking.

De naam Cedrah is ontleend aan het Hebreeuwse woord ceder. De 

cederboom is de boom die in de Bijbel het meest genoemd wordt, 

onder andere bij de bouw van de tempel. Het is een grote naald-

boom die symbool staat voor beschutting en bescherming. Deze 

beschutting en bescherming wil Cedrah nu en in de toekomst 

bieden aan onze ouderen. Werken als een barmhartige Samaritaan 

kan niemand in eigen kracht. We weten ons afhankelijk van de 

hulp van de Heere. Met vreugde beseffen we dat we gezegend zijn 

in het feit dat we wonen en werken in een omgeving waar Gods 

Woord open gaat en waar we zinvol werk kunnen doen.

In het identiteitsprofiel beschrijven we de theorie en de praktijk:

•  De basis met daarin de missie, kernwaarden en visie van Cedrah

•  De praktijk met bijbehorende gedragscodes en consequenties 

voor beleid

In deze folder voor (toekomstige) klanten van Cedrah geven we 

een samenvatting van het identiteitsprofiel.

Binnen Cedrah willen we graag invulling geven aan 
barmhartigheid, ontferming en liefdevolle zorg.
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Leefregels
In de woonleefgemeenschap streven we naar het volgende:

•  We hebben eerbied voor de Heere en Zijn dienst. In ons samen-

leven en samenwerken in de woonleefgemeenschap zoeken we 

de eer van God.

•  We willen God dienen zoals Hij dat van ons vraagt. Dat betekent 

dat wij ons in alles afhankelijk weten van Hem en dat de Bijbel 

ons richtsnoer is.

•  Als goede rentmeesters willen we de aan ons gegeven talenten  

inzetten tot Gods eer en ten dienste van onze naaste. Wij be-

lijden dat wij dit niet uit onszelf kunnen, maar alleen door de 

kracht en de genade die God verleent.

Identiteit in de praktijk

Basis
Missie
Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan ouderen die bewust kie-

zen voor een organisatie met een reformatorisch identiteitsprofiel. 

Daarbij wenst Cedrah in alles te handelen in overeenstemming met 

Gods woord.

De 7 vruchten aan de Cedrah-boom
De wijze waarop we onze missie in de praktijk handen en voeten 

willen geven, is zichtbaar in de 7 vruchten aan de Cedrah-boom, 

weergegeven op de rechterpagina.

Cedrah wenst in alles te handelen in  
overeenstemming met Gods woord.
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God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf

De   7   vruchten aan de Cedrah-boom

Ik krijg pas-
sende zorg van 
medewerkers 
die ik ken en 

vertrouw.

Ik ervaar dat 
de medewerkers 

doen wat ze 
zeggen.

Ik voel mij
thuis bij de
identiteit.

Ik voel 
mij gezien 

en gehoord en 
mag mezelf 

zijn.

 Ik woon in 
een comforta-

bele, schone en 
veilige leef-
omgeving.

Ik eet en drink 
smakelijk 
en gezond.

Ik ontmoet 
anderen tijdens 
activiteiten die 

goed voor 
mij zijn.
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We vragen mensen die bij ons wonen zich te houden aan de 

volgende leefregels:

1.   De Bijbel heeft een belangrijke rol in ons dagelijks leven in 

de woonleefgemeenschap. Wij stellen het daarom op prijs 

dat onze identiteit gezamenlijk wordt vormgegeven op 

vertrouwde wijze: Bijbel lezen, bidden, zingen, luisteren naar 

kerkdiensten, dag- en weeksluitingen en het gebruik maken 

van geestelijke verzorging. Daarbij spreken wij met eerbied 

over God en Zijn Woord. We gebruiken Gods naam alleen met 

respect.

2.   De zondag is voor ons een bijzondere dag, die door God 

geheiligd is. Daarom staat op die dag de dienst aan God cen-

traal. De zondag zien wij als een geschenk van God om het li-

chaam tot rust te laten komen. Daarom laten wij op deze dag 

na wat op een andere dag kan worden gedaan. Zo worden er 

op zondag geen appartementen schoongemaakt, is de recep-

tie gesloten en worden geen onderhoudswerkzaamheden en 

verhuizingen uitgevoerd.

3.   Wij erkennen gezagsverhoudingen, waarbij het gezag in 

liefde uitgeoefend wordt. We hebben respect voor elkaar, 

ieder mens heeft waarde, hij of zij draagt het beeld van God. 

Ouderen eren we om hun levenswijsheid.

4.   De Bijbelse beschermwaardigheid van het leven is leidend 

voor onze zorg. Ons handelen is gericht op welzijn. Dit is in 

het bijzonder het geval bij het levenseinde. Dan wijzen we 

euthanasie af en geven we zorgvuldige palliatieve medi-

sche zorg. Ons medisch-ethisch beleid is gebaseerd op deze 

 uitgangspunten.

5.   In het zevende gebod vraagt God ons trouw te zijn in het 

huwelijk. We aanvaarden de Bijbelse voorschriften voor het 

seksuele leven als bindend voor klanten en medewerkers. Dit 

betekent dat wij het huwelijk tussen één man en één vrouw 

als normatief aanvaarden. Tevens betekent het voor ons dat 

we in alles trouw en betrouwbaar willen zijn als we in de 

leefgemeenschap samen wonen en werken. In gedrag en 

kleding laten we eerbaarheid zien.
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6.   Wij respecteren de eigendommen van de ander. Ook bevor-

deren we het welzijn van anderen waar we kunnen. We be-

handelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden: 

met liefde.

7.   We zetten ons in voor een open en eerlijke communicatie. 

We handelen respectvol en integer.

8.   Vanwege de negatieve impact van (veel) televisieprogram-

ma’s zal in de algemene ruimten van Cedrah en de huiska-

mers binnen kleinschalig wonen geen televisie aanwezig 

zijn. Als er in de persoonlijke leefsfeer van klanten een 

televisie aanwezig is, mag het volgen van televisiepro-

gramma’s via tv of internet geen belemmering zijn voor de 

zorg- en dienst verlening. Daarom verzoeken we klanten 

geen televisieprogramma’s te bekijken tijdens de zorg- en 

dienstverlening.
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Beleid
De identiteit van Cedrah heeft ook consequenties voor het beleid 

van Cedrah. We gaan daar kort op in.

Delen en respecteren van de identiteit
De reformatorische leefsfeer op de locaties is een belangrijke re-

den waarom klanten voor Cedrah kiezen; dit biedt hen een veilige 

en vertrouwde woon- en leefomgeving. Voor onze klanten is het 

prettig dat bijvoorbeeld Bijbel lezen, bidden en zingen iets vanzelf-

sprekends is. Omdat we dit graag willen behouden, vragen we van 

klanten die in een locatie van Cedrah wonen, dat zij de identiteit 

delen. Dat betekent dat we van deze klanten vragen dat ze de leef-

regels onderschrijven en ernaar leven in de praktijk.

Klanten die niet in een locatie van Cedrah wonen, zijn geen on-

derdeel van de woonleefgemeenschap en de daarbij behorende 

reformatorische leefsfeer. Het is daarom voor hen geen voor-

waarde om de reformatorische identiteit van Cedrah te delen. Wij 

vragen van extramurale klanten die de identiteit niet delen dat 

zij de reformatorische leefsfeer en daarbij behorende leef regels 

respecteren.

Medisch-ethisch beleid
Dit beleid is gebaseerd op het spreken van de Bijbel over situaties 

van leven en dood. Als het stervensproces is ingetreden verlenen 

we primair begeleiding en verzorging aan de cliënt. Wanneer in de 

stervensfase wordt afgezien van verdere medische behandeling dan 

geven we goede palliatieve medische zorg: pijnbestrijding en ver-

lichting van het lijden. Cedrah vraagt van behandelaars waarmee 

wordt samengewerkt het medisch-ethisch beleid te respecteren en 

mede vorm te geven zoals verwoord in de visie op behandeling.

Vormgeven van de identiteit door medewerkers
Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers hebben een belangrijke 

verantwoordelijkheid in het vormgeven van de identiteit. Van 
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medewerkers, stagiaires en vrijwilligers wordt daarom gevraagd dat 

zij voldoen aan het identiteitsprofiel en het onderschrijven. Dit wordt 

zichtbaar in handelen en gedrag; de leefregels voor medewerkers zijn 

daarbij richtinggevend. Verder wordt van medewerkers en vrijwilligers 

verwacht dat zij meewerken aan toerusting op het gebied van identiteit. 

Alle medewerkers en vrijwilligers van Cedrah zijn identiteitsdragers bin-

nen de organisatie. De bestuurder, managers en leidinggevenden hebben 

daarnaast ook een voorbeeldfunctie in leer en leven.

Toetsing
In evaluaties wordt het onderwerp identiteit (in de praktijk) met de klant 

besproken. Daarnaast spreekt de bestuurder jaarlijks met klanten over 

een aan identiteit gerelateerd onderwerp.

Alle medewerkers en vrijwilligers zijn 
 identiteitsdragers binnen de organisatie.
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Hier vindt u ons
Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan op diverse locaties in

Zuid-Holland en Zeeland. In het overzicht ziet u waar onze locaties

zich bevinden en welke woonvormen, zorgtaken en diensten wij op

de betreffende locatie kunnen bieden.

Zeeland

Woonzorgcentrum
Eben-Haëzer
Briandlaan 2
4334 GP Middelburg
t 0118 - 67 66 00
e ebenhaëzer@cedrah.nl

      
     

Woonzorgcentrum 
Rehoboth
Bergweg 1
4461 LX Goes
t 0113 - 22 45 00
e rehobothgoes@cedrah.nl

      
     

Kleinschalig wonen Hebron
Kerkring 3-7
4306 CJ Nieuwerkerk
t 0111 - 46 01 20
e hebron@cedrah.nl

Seniorencomplex 
Marnixflat
Charlotte de Bourbonweg
4461 WX Goes
t 0113 - 22 45 00
e wonen@cedrah.nl

     

Zuid-Holland

Woonzorgcentrum
d’Amandelhof
Fluiterlaan 52
2903 RL Capelle a/d IJssel
t 010 - 450 91 22
e amandelhof@cedrah.nl

      
     

Woonzorgcentrum Beth-San
Wilde Veenen 1
2751 EE Moerkapelle
t 079 - 593 18 40
e beth-san@cedrah.nl

      
     

Woonzorgcentrum Nebo
Hoofdland 1
3332 RD Zwijndrecht
t 078 - 612 42 88
e nebo@cedrah.nl

       

     

Woonzorgcentrum Uitzicht
Churchillsingel 483
3137 XB Vlaardingen
t 010 - 474 17 55
e uitzicht@cedrah.nl

      
     

Seniorencomplex  
Oorden Staete
Nudenoord 38
3079 ZH Rotterdam
t 010 - 207 58 58
e info@oordenstaete.nl

  

Serviceflat Rehoboth
Michelangelostraat 98
3066 NM Rotterdam
t 010 - 420 98 06
e  rehobothrotterdam@ 

cedrah.nl

  

Algemeen

Hoofdkantoor
1e Barendrechtseweg 40
2992 XC Barendrecht
t 088 - 587 00 50
e info@cedrah.nl
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Eben-Haëzer
Middelburg

Uitzicht
Vlaardingen

Beth-San
Moerkapelle

d’Amandelhof
Capelle aan den IJssel

Centraal Bureau
Barendrecht

Rehoboth
Rotterdam

Hebron
Nieuwerkerk

Nebo
Zwijndrecht

Oorden Staete
Rotterdam

Rehoboth
Goes

Marnixflat
Goes

 

Huurappartementen

Koopappartementen

Verzorging/verpleging

Kleinschalig Wonen

Kortdurend verblijf

 
 

 
Maaltijdservice

& catering

Welzijnsactiviteiten

Hulp op afroep

Wat bieden we aan?

Persoonlijke begeleiding 

Dagbesteding

Thuiszorg

Huishoudelijke hulp

Seniorenrestaurant

 

  

 



Meer informatie

In deze folder geven we een samenvatting van het

identiteitsprofi el. Het offi ciële document is op te vragen 

bij de klantadviseur.

Cedrah
1e Barendrechtseweg 40

2992 XC Barendrecht

t 088 - 587 00 50

e info@cedrah.nl

www.cedrah.nl
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