
VEENENDAAL - Veenen-
daal is een verloskundigen-
praktijk rijker. Vrijdag-
avond tekenden Lieneke
van Hengel (23) en Rosanne
Jansen (26) de 'geboorteak-
te' van hun praktijk.  De 'be-
valling' van Creation was
daarmee een feit. Veenen-
daal heeft nu twee verlos-
kundigenpraktijken.

Creation, schepping. Die naam
past volgens Lieneke en Rosan-
ne prima bij hun praktijk. Van-
uit hun christen-zijn zien ze elk
nieuw leven als een wonder. De
naam is ontleend aan een pas-

sage uit psalm 139, waar staat
dat 'ik in het verborgene ge-
maakt ben'. Rosanne en Liene-
ke: ,,We hebben al een aantal
bevallingen meegemaakt, maar
elke keer is het bijzonder''. 
Hoewel ze geen van beiden uit
Veenendaal komen, is toch voor
deze gemeente gekozen. ,,Veen-
endaal gaat groeien en dus zal
er ruimte zijn voor een tweede
verloskundigenpraktijk. Boven-
dien is Veenendaal gunstig gele-
gen''. Het wordt een kleine
praktijk, waarin Lieneke en Ro-
sanne alles zelf doen. ,,Er komt
dus geen secretaresse en even-
min een receptioniste. Cliënten
komen onmiddellijk bij ons te-

recht, zodat we elkaar leren
kennen''. Dat vinden de dames
heel belangrijk. ,,Vrouwen in
verwachting moeten zich thuis
voelen in onze praktijk. Daarom
staan betrokkenheid, tijd en
aandacht centraal''.Gaandeweg
meer kinderen worden in het
ziekenhuis geboren. Sommige
kraamvrouwen geeft dat een
veilig gevoel omdat, zo zeggen
ze, bij complicaties alles bij de
hand is om in te grijpen. Rosan-
ne en Lieneke begrijpen dat,
maar vinden dat bij normale
bevallingen geen ziekenhuisop-
name nodig is. ,,Zulke bevallin-
gen kunnen wij als verloskundi-
gen zelf. Maar als mensen toch

kiezen voor het ziekenhuis, re-
specteren wij dat volledig.  Poli-
klinische bevallingen in het zie-
kenhuis doen wij trouwens zelf.
We huren dan ruimte''.
Het (jonge) leven is kostbaar
voor het duo, maar ze zullen de
opvattingen van de cliënt volle-
dig respecteren, ook als die een
beslissing zou nemen waar zij
niet achter staan. ,,Als iemand
bang is dat het kindje een afwij-
king heeft omdat dit in de fami-
lie voorkomt, zullen wij alle in-
formatie verschaffen over mo-
gelijke testen. Als iemand dan
uiteindelijk zou besluiten om de
zwangerschap af te breken, is
dat haar beslissing''.

'Bevalling' Creation

Rosanne (links) en Lieneke van Creation kijken toe, terwijl hun vrienden Martin van Dam en Ma-
rijn Bremmer de geboorteakte tekenen. FOTO: HERMAN STÖVER

Verloskundigenpraktijk Cre-
ation is gevestigd aan de
Kerkewijk 45. Lieneke van
Hengel en Rosanne Jansen
zullen hier werkzaam zijn.
Ze zijn beiden verloskundi-
gen.
Lieneke werkt fulltime, Ro-
sanne parttime omdat zij te-
vens studeert voor arts. Ze
werken zonder praktijkassis-
tente en verlenen beiden de
volledige zorg.
Iedere werkdag is er van
12.00 tot 12.30 uur telefo-
nisch spreekuur (nummer
06-44 18 56 61). Op dit num-
mer is de praktijk ook 24 uur
per dag bereikbaar voor be-
vallingen en spoedgevallen.
Meer informatie is te vinden
op de website: www.cre-
ationverloskundigen.nl

Spreekuur

Veense dominees
in Bijbels dagboek

VEENENDAAL/REGIO -
Ook dit jaar geven de Ver-
eniging tot Verspreiding
van de Heilige Schrift, het
Leger des Heils en EB Media
samen een Bijbels dagboek
uit, onder de naam ‘Dag in –
dag uit’. Aan deze uitgave
werken liefst 24 auteurs
mee, uit diverse kerkelijke
hoeken.

Verschillende thema’s komen
aan bod, waarbij de kerkelijke
feestdagen natuurlijk niet ver-
geten worden. Zo schrijft de
Veenendaalse auteur J. van Dijk
vijftien meditaties over engelen.
Ds. P. Vermaat verzorgde de
meditaties rond Kerst. Ds. H.
Last schrijft over een gedeelte
uit Lucas. NGK-predikant ds.
L.G. Compagnie behandelt het

thema ‘vrucht(dragen)’ aan de
hand van teksten uit het Oude
en Nieuwe Testament. Dr. H.
Lalleman-de Winkel laat de le-
zer kijken naar de geschiedenis
van Israël. Andere thema’s zijn
bijvoorbeeld: zon, engelen,
wandelen en de Bijbelboeken
Leviticus en Zacharia.
‘Dag in – dag uit’ is bijzonder
aantrekkelijk uitgevoerd en ver-
krijgbaar in twee edities. Men
kan kiezen uit de paperback
met een duidelijke letter of uit
het blokje met een fraai schild
voor aan de wand. Voor wie vi-
sueel gehandicapt is, bestaat er
de brailleversie, op te vragen bij
de Christelijke Bibliotheek voor
Blinden en Slechtzienden in Er-
melo.
Bij elke (christelijke) boekhan-
del kan men terecht voor een
editie van ‘Dag in – dag uit’.

Ds. P. Vermaat verzorgt in het boek de meditaties rond Kerst-
mis.


