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Kerkdiensten mei

(alle kerkdiensten zijn te volgen op onze website
of via www.kerkdienstgemist.nl)
Zondag 2 mei
10:00 uur: ds. A. Oude Kotte- de Boon
1ste collecte: Het Passion Hummelo
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderkerk
Dinsdag 4 mei, Dodenherdenking in de Mauritiuskerk
19:00 uur: uitgaand van de oecumenische werkgroep Silvolde
Zondag 9 mei
10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Kerk in Actie, noodhulp Libanon/Jordanië
2de collecte: Kerkrentmeesters
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag
9.00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: St. Sravana
2de collecte: Kerkrentmeesters

Voor hen die vielen

Zondag 16 mei
10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Eigen diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderkerk
Zondag 23 mei, gezamenlijke Pinksterviering
10:00 uur: ds. J, Fischer, ds. Th. Menting, ds. G. van der Velde - Meijer
1ste collecte: Pinksterzendingsollecte, Egyptisch Bijbelgenootschap
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderkerk
Zondag 30 mei
10.00 uur: ds. J. van Sloten
1ste collecte: Eigen diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters
Zondag 6 juni
10.00 uur: ds. G. van der Velde - Meijer
1ste collecte: Diaconie
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderkerk

Woensdagavondgebed
Iedere woensdagavond wordt er om 19.30 uur een avondgebed uit
gezonden vanuit één van de kerken van Klavertje 4. Deze korte vierin
gen zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
5 mei:
12 mei:
19 mei:
26 mei:
2 juni:
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Pinksteren - aub retour
Ik lees de weekendeditie van het Nederlands Dagblad met iemand
mee. Dat wil zeggen dat ik hem in de bus krijg als diegene hem heeft
gelezen. Dat is fijn, want in die krant staan regelmatig artikelen die
mij beroepingsmatig interesseren.
Wanneer ik de krant uit heb kan hij doorgaans bij het oud papier.
Maar niet altijd, een enkele keer moet hij terug. Dan staat er 'aub re
tour' op geschreven en vaak staat er dan bij een specifiek artikel een
korte aantekening, waardoor ik snap waarom hij terug moet.
De laatste keer stond er alleen op 'aub retour' op. Enigszins nieuws
gierig ging ik door de krant maar kon nergens een aantekening vin
den. Vervolgens ging ik de krant nog eens door en bekeek met extra
aandacht alle artikelen in de hoop zelf te ontdekken wat er nu zo in
teressant was voor mijn medelezer.
Dat gaf een verfrissend enthousiasme moet ik zeggen. Ineens vielen
mij ook weer andere dingen op.
Lezen met de ogen van de ander of horen met de oren van een
ander maakt je wereld groter.
Dat is me in mijn studie uiteraard meegegeven en zeker bij de preek
voorbereiding probeer ik het zo goed mogelijk te doen. Maar ik doe
het inmiddels misschien wel zo als vanzelf dat ik zo'n knipoogje van
de Geest nodig had om er opnieuw de waarde en het plezier van te
beleven.
Dat hele zoeken naar en spelen met taal hebben we vanaf de ge
boorte van de kerk meegekregen.
Pinksteren is een talig feest. Na de tekenen van storm en vuur begin
nen de leerlingen te spreken. En alle aanwezigen hebben het gevoel
dat ze persoonlijk worden aangesproken. 'wij allen horen hen in onze
eigen taal spreken over Gods grote daden' lezen we in Handelingen
2.
Ja, dat is het feest van de Geest! Dat het niet bij de mensen in de
kring rond Jezus is gebleven, maar dat het de wereld in mocht gaan
tot in lengte van dagen. Dat we onze oren en ogen niet in bochten
hoeven te wringen maar dat we persoonlijk worden aangesproken.
Maar laten we wel oppassen dat we het niet te gewoon gaan vin
den. Dat we ons niet meer laten verrassen. En dat we ook niet van
anderen denken dat ze - zoals dat ook in Handelingen staat - maar
zotte taal uitspreken.
Probeer het gewoon eens. Met een stukje uit de bijbel of een lied, bij
het luisteren naar de preek. Wat zou een ander lezen of horen? Wat
zou maken dat het voor hem of haar zo van belang is? Misschien
lees of hoor je dan wel juist dat wat jij zo nodig hebt. Misschien wel
net die tegenstem die je kalmeert of aanmoedigt. Verrassende knip
ogen van de Geest. En bijkomend voordeel, het maakt dat je dezelf
de teksten oneindig vaak als nieuw kan lezen.
ds. G. van der Velde-Meijer
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Bij de diensten
Op zondag 2 mei hoopt ds. Ouden Kotte - de Boon bij ons voor te
gaan.
Op 9 mei heeft de dienst een feestelijk tintje. Edwin Bouwman is af
gelopen januari toegetreden als gemeentelid tot het college van
kerkrentmeesters. Omdat we toen geen mensen in de kerk konden
toelaten is zijn bevestiging nog even uitgesteld. Dat zal deze zondag
plaats gaan vinden.
Op donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. Er is die morgen om
9.00 uur een viering in de vorm van een ochtendgebed. Geen uitge
breide preek maar ruimte voor de lezing, liederen, gebed en stilte.
Zondag 16 mei is de zondag met de wat verdrietige benaming We
zenzondag. Na Jezus' Hemelvaart blijven de leerlingen achter.
23 mei is er dan de gezamenlijke pinksterviering. Zoals het zich nu
laat zien zal dat geen viering op het veldje worden omdat dat teveel
mensen op de been zal brengen. Van hoe het wel zal gaan houden
we u op de hoogte via de afkondigingen, de nieuwsbrief en de web
site.
Op 30 mei zal ds. Van Sloten onze gastvoorganger zijn. Zeker vanwe
ge zijn jarenlange werk in Antonia voor velen van ons geen vreemde.
Goede en gezegende diensten gewenst!

Uit de pastorie
Deze keer kunt u in het bouwjournaal lezen dat de klok van de kerk
weer loopt. Dat maakt dat het leven in de pastorie ook weer bij de
tijd komt.
Het voordeel van dichtbij de kerk wonen is dat je geen klok nodig
hebt. We kijken gewoon even uit het raam om te zien hoe laat het is.
Maar dat liep afgelopen jaar, waarin sowieso alles stilstond, wel an
ders. Uit het raam kijkend zagen we alleen de met tape geplakte wij
zers, maar die stonden steevast op schafttijd dus dat schoot ook niet
op (al zit ik me nu te bedenken dat ook dat misschien van invloed is
geweest op de coronakilo's). We waren even tijdloos als de route
kaarten en de voorspelling wanneer we terug konden keren naar “
normaal”.
Toen kwamen de echte wijzers maar dan zonder beweging. Het was
een lichte vooruitgang want nu waren we al twee keer per dag bij
de tijd! Maar sinds een week kunnen we weer gewoon mee in het
ritme van de dag. Net nu het er toch echt op begint te lijken dat we
weer uit kunnen gaan zien naar het afschalen van alle beperkingen.
Hopelijk kunnen we met die goede moed verder. Maar wellicht is het
ook een idee om eens in de zoveel tijd de klok gewoon weer een
dagje stil te zetten.
Want ondanks alle zorgen en het verdriet was het bij tijden ook goed
om even stil gezet te zijn. Het gaf zicht op hoofd- en bijzaken en het
maakte (extra) dankbaar voor wat we in de doordraaiende tijd te
vaak als vanzelfsprekend nemen.
Een hartelijke groet vanaf de Ulftseweg,
ook namens Eelco en de kinderen.
ds. Gerjanne van der Velde
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Zondagsbrief digitaal
Al enige tijd versturen we de zondagsbrief digitaal. Hierin vindt u de
informatie voor de dienst van zondag, de agenda van komende
week en ook actuele nieuwsberichten.
Mocht u de brief nog niet in de mailbox gevonden hebben en hem
wel willen ontvangen dan kunt u uw mailadres doorgeven via predi
kant@pgsilvolde.nl of via één van de kerkenraadsleden.
ds. Gerjanne van der Velde

Meeleven
Mevr. Tennekes, Laan van Schuylenburgh (Kempen), mocht na reva
lidatie weer terug naar huis.
De beste plek om weer op krachten te komen.
Het blijft nog onrustig met de covid-besmettingen om ons heen. Di
recte zorgen bij hen die ziek worden en soms een lange weg van
herstel nodig hebben. Maar het heeft ook indirecte zorgen. Regelma
tig moeten mensen zich laten testen of zitten tijdelijk in quarantaine.
Dat is misschien niet zo erg als ziek zijn maar het zorgt toch voor
spanning en onzekerheid. Ook de uitgestelde zorg in de ziekenhuis
kan mensen raken die in afwachting zijn van een operatie.
Maar we kunnen ook met wat hoop richting de zomer kijken. Een
steeds grotere groep mensen is gevaccineerd waardoor we lang
zaam weer uit kunnen zien naar normaal contact en bezoek.
Wat zou het fijn zijn als we elkaar weer zonder beperkingen thuis en
in de kerk kunnen ontmoeten.

Uit de Kerkenraad
Op maandag 12 april vond er wederom een online kerkenraadsver
gadering plaats. De avond werd geopend door het lezen van “Hij die
sluimert, noch slaapt” van ds. Peter Lootsma, oud predikant in Silvol
de.
Er werd teruggekeken op een drukke maar mooie paasperiode
waarin gemeenteleden, zij het in beperkte mate, weer welkom waren
in de kerk. Het is nog niet geheel duidelijk hoe de Pinksterviering eruit
zal gaan zien. Dit is afhankelijk van de coronamaatregelen.
De kerkrentmeesters kunnen binnen afzienbare tijd het de restauratie
van de toren afronden. Het college is inmiddels uitgebreid met de
komst van Edwin Bouwman.
De diaconie kijkt naar activiteiten die coronaproof gedaan kunnen
worden.
Het overleg met het Klavertje Vier verloopt goed en op steeds meer
gebieden komt de samenwerking tot stand. Zo worden er ook stap
pen genomen op het gebied van het Jeugdwerk. Het blad Klavier zal
vaker verschijnen en wellicht is dit het begin van een gezamenlijk
kerkblad van de vier gemeenten.
De predikant sluit de vergadering met een zegenbede.
Els Spekking, notuliste kerkenraad
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Afwezigheid predikant
Van 26 april tot en met 3 mei heb ik een weekje voorjaarsvakantie. In
deze periode nemen de collega's vanuit Klavertje 4 voor mij waar.
Mocht u in deze week een predikant nodig hebben dan kunt u con
tact opnemen met Willy Freek (0315-239934), zij zal dan zorgen dat
dat goed komt.

Collecteopbrengsten maart 2021
Kerkrentmeesters

Diaconie

Collectes
maart

€ 282,50

07-03 Kerk in Actie, Columbia

€ 51,50

10-03 Kerk in Actie, Ghana

€ 53,50

Verjaardags
fonds maart

€

14-03 Binnenlands diaconaat

€ 48,50

21-03 Kerk in Actie, Indonesië

€ 58,50

Div. giften

€ 105,00

28-03 Eigen jeugdwerk

€ 68,50

Gift bloemen

€ 15,00

25,00

Verkoop kerst €
stukjes
nagekomen

25,00

Verkoop wijn

25,00

€

Toelichting collectes mei

2 mei - Het Passion te Hummelo
Dak- en thuislozen kunnen in Het Passion 4 tot 6 weken verblijven.
Omringd door vrijwilligers vinden ze hier tijd en nieuwe energie om
zinvolle vervolgstappen te overwegen voor hun verdere toekomst.
Hierbij krijgen ze ook professionele begeleiding om wellicht een stap
te maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaco
naal project en voor 50% afhankelijk van giften en voor 70% van de
inzet van vrijwilligers.
9 mei - Kerk in Actie. Libanon/Jordanië. Opvang Syrische
vluchtelingen
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht,
zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij
hebben alles moeten achterlaten en leven in grote armoede.
Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie
vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een op
leiding of het opzetten van een eigen bedrijfje.
Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen ster
ker.
13 mei - St. Sravana
Stichting Sravana biedt zorg en ondersteuning aan mensen in de
laatste fase van hun leven. Dit kan in het hospice of thuis. In het hos
pice is plaats voor 5 personen. Op een persoonlijke manier wordt
zorg en verpleging geboden.
De verpleegkundige zorg wordt gegeven door een vast team ver
pleegkundigen van Sensire en de medische zorg door de eigen huis
arts. Paramedische hulp en pastorale begeleiding kunnen worden
aan gevraagd in overleg.
23 mei - Kerk in Actie. Pinksterzending. Egypte.
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en
daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het
Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen en ouders om dit
juist wel te doen. Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen
maken een opdracht. Tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden
prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en
kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo
kan de hele familie bijbellezen.
6

Een veldboeket in de brievenbus
Via de post kwam er onverwacht cadeau. Een boekje met de titel
'God een veldboeket' en als ondertitel 'Een verzameling gedachten,
inzichten, mijmeringen en gebeden. Het is van de hand van ds. Pie
ter Lootsma, die predikant was in Silvolde in de periode 1970-1975. Hij
stuurde het meditatieve boekje, zoals hij het zelf omschrijft, als een
dankbare groet naar de kerkenraad.
Graag deel ik iets er uit. De mijmering waaruit de titel voortkomt.
God, een veldboeket
Wanneer ik met mijn geliefde wandel, zien mijn ogen van alles.
In het voorjaar uitbottende takjes.
In het najaar rijpe appels onder een boom die niet geraapt zijn.
Nooit kan ik het laten iets op te rapen of mee te nemen.
In de lente zijn het wilgentakjes voor thuis in een vaas.
In de herfst lacht de kardinaalsmuts me toe.
Ook die staat voor de geliefde in een vaasje te pronken.
Ik kan me goed voorstellen dat verre voorouders
verzamelaars zijn geweest.
Ik ben het nog steeds.
Ik wandel, zie, vind en schik het gevondene tot een veldboeket.
Eén takje is niet genoeg. Twee of drie bloemen ook niet.
Het moet een boeket worden.
Zijn al deze stukjes over God ook niet een verzameling
gevonden bloemen, grassen en takjes?
Ook ten aanzien van God ben ik een verzamelaar.
Bij God is één aspect niet genoeg.
Hij/Zij is zo veelkleurig dat er zonder moeite
een bont boeket ontstaat.
Ik mag vinden, oprapen.
Ik hoef niet te grijpen of te begrijpen.
God proberen te vangen in één woord, zie ik als een menselijke hy
bris.
Dit veldboeket voelt voor mij aan
als gevonden en ontvangen genade.

Jarigen 80+

10 mei Mw. Veldhorst-Veerbeek, Dr. Kuyperstraat 5
14 mei Mw. Swienink-van Braak, Houtmolenstraat 11, Varsseveld
17 mei Dhr. Kaslander, Kloosterhof 81
18 mei Dhr. Bourgondiën, Bontebrug 98
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Berichten van de diaconie
Het “Bel me wel register”
Nu er minder mogelijkheden zijn elkaar “live” te ontmoeten wil de
diaconie een ‘bel me wel register’ opzetten. Vindt u het bijvoorbeeld
leuk de dag te beginnen met een gesprekje of bij een kopje thee ‘s
middags met iemand een gezellig praatje te maken, geef u dan op
voor deze lijst bij:
Mariet Weening tel. 329000 of bij Willy Freek tel. 239934. Wij brengen
dan mensen met elkaar in contact.

Wandeling Op het Dorp op 13 juni
Op zondagmiddag 13 juni wordt na afloop van de dienst een wan
deling gehouden. Tussen 11.30 en 12.00 uur kan gestart worden
vanaf de kerk per tweetal of per twee echtparen. Er is een kleine
route en een grotere voor wie iets verder wil lopen. Onderweg is er
wat te eten en te drinken en wie dat wil kan ook wat “geestelijk voed
sel” meekrijgen. U kunt zich opgeven tot 6 juni bij Mariet Weening tel.
329000 of bij Willy Freek tel. 239934. Mocht het onverhoopt heel
slecht weer zijn, dan wijken we uit naar zondag 27 juni.

Leien van de kerktoren

Nog steeds te verkrijgen: zoekt u een leuk cadeautje voor in de tuin,
aan de muur of schutting?
Een aardigheidje voor iemand? U kunt het hele jaar door een lei be
stellen. Een lei met tekst naar eigen keuze of een lei met een beschil
dering. Met viooltjes, kippen of wat u wilt. Het is ook mogelijk uw huis
dier, hond, kat, paard of koe, er op te laten schilderen. Als u mij een
foto doet, komt dat in orde.
Een lei met tekst kost 10,00 euro en met schildering kost 12,50 euro.
Voor meer informatie: Mariet Weening, telefoonnummer:329000

Deze lei met hond Loekie hangt
al in een huis in Canada
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Bouwjournaal (14)
De klok loopt weer, we zijn weer bij de tijd. Heb daar ook veel reac
ties op gehad, iedereen die ik gesproken heb is weer blij om de
goede tijd te zien en de klok weer te horen luiden. Verder loopt het
met de restauratie op een eindje. Op donderdag 22 april heeft de
oplevering plaats gevonden. Het werk is dan nog niet geheel af
maar de dingen waar het om gaat en waar subsidie voor is gekre
gen zijn af. Iedereen was tevreden en er waren weinig puntjes waar
nog een opmerking over was. Volgens planning komt in de eerste
week van mei het voegwerk gereed. Als het dan volgens plan ver
loopt zal ook de toren verlicht zijn. De steigers zullen daarna worden
afgebroken en de toren is dan in volle glorie te bewonderen. De laat
ste officiële handeling zal op vrijdag 21 mei gebeuren. De haan zal
teruggeplaatst worden op zijn plek. De planning is om dit rond 15:00
uur te doen. Dit zal een heugelijk feit worden, want als de haan weer
terug is dan is de restauratie van de toren voltooid.
Gerrit Vossers

Nooit lichter ving de lente aan
dan toen uw hand ons volk bevrijdde.
Hoe hebben we in dat schoon getijde
verheugd maar huiverend verstaan:
Gods vijanden vergaan.
(Liedboek, Lied 709, vers 1, Tekst: Ad den Besten)
5 mei - Bevrijdingsdag

9

Mijn kinderkamer
Ik ben geboren in 1938 en woonde bij mijn ouders in Hilversum. Mijn
ouders kregen mij op oudere leeftijd en waren dol gelukkig met hun
zoontje. Er werd zoals gebruikelijk veel aandacht besteed aan de in
richting van mijn kinderkamer.
Hilversum was één van de eerste plaatsen waar in de oorlog joden
hun huis moesten verlaten. Om uit de handen van de Duitsers te blij
ven zijn wij in 1942 ondergedoken. Mijn ouders moesten het moeilijke
besluit nemen om voor mijn maar ook voor hun eigen veiligheid af
zonderlijke adressen te zoeken. Ik kwam terecht bij het gezin van de
koster van de Gereformeerde Kerk in Driebergen, waar ik de rest van
de oorlog (3 jaar lang) ben gebleven. Het gezin nam mij op als een
eigen kind en ik ging door voor hun neefje. Mijn naam veranderde
van Arnold Bouwman in Kees Stroomenbergh. Mijn ouders zaten in
Zeist ondergedoken en mijn onderduikzus (20 jaar oud) nam mij zo
nu en dan mee achter op de fiets om naar mijn ouders te gaan, een
riskante onderneming. De laatste keer dat dat gebeurde zijn wij ter
nauwer nood aan de Duitsers ontsnapt, want toen wij net het huis in
Zeist verlaten hadden zijn de Duitsers gekomen om mijn ouders op te
halen. Zij waren verraden en hebben de oorlog niet overleefd.
Ik ging iedere zondag 2 keer mee naar de kerk, die vol zat met kerk
gangers. Zij moeten toch vrijwel zeker op de hoogte zijn geweest van
de aanwezigheid van een joods jongetje. Het meest bijzondere van
deze onderduik vind ik wel dat nooit iemand naar buiten toe zijn
mond daarover voorbij heeft gepraat. Iedere toespeling op mijn
aanwezigheid, ook al was het niet verkeerd bedoeld, zou de levens
van mij en het gezin van de koster immers op het spel hebben gezet.
Mijn voornaamste herinnering aan de kerk is dat ik na afloop van de
dienst van mijn oom (zo noemde ik de koster) de op de grond geval
len pepermuntjes en naast de kerkzak gevallen munten mocht
oprapen
Belangrijk is ook te vermelden dat dominee Slomp, de Gereformeer
de kerk in Driebergen als eerste aandeed om de landelijke Organisa
tie voor hulp aan onderduikers (afgekort LO) op te richten. Hij was
daartoe aangezet door Helena Kuipers- Rietberg, bijgenaamd “tante
Riek” uit Winterswijk. Ds. Slomp preekte iedere zondag in een andere
gemeente, wat hem de bijnaam Frits de Zwerver opleverde. Hij kwam
de oorlog door op 2 preken, één voor ’s morgens en één voor ’s
avonds. Hij riep daarbij op tot ongehoorzaamheid aan de bezetter
en hulp aan de onderduikers, indachtig het grote en eerste gebod:
“Gij zult de Heere, uwen God, liefhebben met geheel uw hart en met
geheel uwe ziel en met geheel uw verstand. Een tweede, daaraan
gelijk is: Gij zult uwen naasten liefhebben als U zelve”. Dat is wat mijn
onderduikfamilie in de oorlog gedaan heeft.
Na de oorlog ben ik in huis gekomen bij familie in Zeist, die mij als
hun eigen zoon hebben opgevoed. Mijn pleegvader heeft er voor
gezorgd dat wij mijn ouderlijk huis in Hilversum na de oorlog terugkre
gen en dit is in de beginjaren ’90 aan een jong echtpaar verkocht.
De kopers heb ik zelf 1 keer ontmoet bij de notaris.
Jaren later, in 2015 heb ik het initiatief genomen om 2 “Stolpersteine”
in het trottoir voor het huis in Hilversum te laten leggen ter nagedach
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tenis aan mijn ouders. Voor degenen, die hier niet mee bekend zijn:
Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen is een project van de
Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij brengt de zelf ontworpen ge
denktekens aan in het trottoir voor de vroegere huizen van mensen
die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd en vermoord zijn. In 2007
werden in de oude kern van Borne de eerste Stolpersteine in Neder
land geplaatst.
Voordat ik het besluit nam om deze Stolpersteine aan te vragen leek
het mij gewenst daarover contact te hebben met de huidige eige
naar van het pand. Mijn vrouw en ik hebben daartoe een afspraak
gemaakt met de eigenares. Haar man bleek inmiddels op tamelijk
jonge leeftijd overleden te zijn. Zij vertelde ons dat haar man ge
schiedenis had gestudeerd en dat hij grote interesse had voor de
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en het lot van de joden.
Zij nam ons mee naar de zolderverdieping waar een kast stond met
nog alle boeken van haar man. Zij vertelde ons ook dat haar man al
tijd een naar gevoel had gehad bij het vermoeden dat in dit huis
joden hadden gewoond die tijdens de oorlog hieruit waren wegge
voerd. En toen zei ze eensklaps: “we hebben ook nog wat bewaard”.
Wij konden onze ogen niet geloven. Want zij liet ons stukken behang
zien die zij bij het strippen van oude lagen in mijn vroegere kinderka
mer ( 1938) had gevonden. Deze dierbare herinnering zit in een foto
boek naast de fotootjes van mijn kinderkamer. De eigenaresse voel
de zich zeer betrokken bij het plaatsen van de Stolpersteine en wij
waren blij dat zij zo met het hele gebeuren meeleefde. Wij hebben
een blijvende band met haar opgebouwd.
Arnold Bouwman
[Dit verhaal kwam tot stand door bemiddeling van Tia Albers. Zij ver
telt dat Arnold Bouwman en haar man, Ton Albers (overleden in mei
2015), elkaar hebben leren kennen tijdens hun studie in Amsterdam;
zij waren lid van hetzelfde dispuut. Zij werden vrienden en zijn dat
vele tientallen jaren gebleven. Tia heeft af en toe nog contact met
Arnold en hoorde dit verhaal eens van hem. Ze moedigde hem aan
het op te schrijven en zo met de WOB-lezers te delen.]
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Gij die vooreerst
de tijd genomen hebt
Gij die vooreerst de tijd genomen hebt
om ons te leren tellen: één tot zeven,
maatslag van leven, reidans onzer dagen,
wereld waarin gij zelf behagen schept.
Gij zijt de vlam die ons omspeelt,
verwarmt, ontwijkt, soms bijna dooft
in sintels waaruit alle vuur geweken is.
Gij komt ons halverwege tegemoet: één
mens verdeelt twee vissen en vijf broden,
vrede geboden, zeventig maal zeven,
want levenslang vergeldt hij kwaad met goed.
Gij zijt de vlam die ons omspeelt,
verwarmt, ontwijkt, soms bijna dooft
in sintels waaruit alle vuur geweken is.
Gij die in louter vuur aanwezig komt:
zevensprong van Pasen, dag in 't goud, de
aarde wordt vernieuwd ten laatste dage,
storm, waarin alle tegenspraak verstomt.
Gij zijt de vlam die ons omspeelt,
verwarmt, ontwijkt, soms bijna dooft
in sintels waaruit alle vuur geweken is.
(Henk Abma)

