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Amersfoort, 9 april 2020 
 
 
Beste mensen van De Ontmoeting, 
 
Hoe gaat het met jullie? Voor mij begint deze situatie enerzijds te wennen en anderzijds mis ik de 
persoonlijke nabijheid en gezelligheid. Telefonisch voelt toch anders.  
We blijven actief vanuit De Ontmoeting. Veel dank aan de vrijwilligers die daaraan bijdragen!  
In deze nieuwsbrief wil ik jullie daarover informeren.  
Bel of mail gerust of doe een briefje in de brievenbus als je wilt laten weten hoe het met je is, ideeën 
hebt of behoefte hebt aan contact of hulp op wat voor manier dan ook. 
Ik hoop dat er a.s. zaterdagavond voor vele ramen kaarsen zullen branden, als teken van verbinding. 
Dat het Licht je hart en de wereld mag verlichten. Zalig Pasen! 
 
Allereerst deel ik graag onderstaande inspirerende tekst van Francien van Overbeeke: 
 

Stilte 
 

Stilte in de Stille Week. Corona-stilte. 

We zitten in de 40-dagentijd, zoals ze dat noemen. Ook wel de lijdenstijd genoemd. 

Dit jaar is dat ook de lijdenstijd van alle mensen die getroffen zijn door het corona-virus, 

en van de mensen die om hen heen staan. 

 

Bij de ernst hiervan verdwijnt ineens al het gedoe om een 130, 120 of 100 kilometer-snelheid op de 

weg. Geruisloos is deze overgang er gekomen, voor de weinige auto’s die er nog op de weg zijn. 

En op de vliegvelden zijn startbanen omgedoopt tot parkeerplaatsen voor lege vliegtuigen.  

 

Ja, wat is er in deze tijd nog belangrijk eigenlijk?  

Dat je nog gezond bent, dat je nog een dak boven je hoofd hebt. 

En dat veel mensen ineens zo vriendelijk tegen elkaar zijn, boodschappen voor elkaar doen. 

Dat mensen achter hun dichte voordeur behoefte krijgen de telefoon te pakken, 

om te horen of die oude kennis het nog wel goed maakt. 

  

Er wordt veel goeds losgemaakt. Het geeft een veilig gevoel. Mensen voelen zich ‘geborgen’.  

En een bekend lied dringt zich naar boven : “You never walk alone”.  

 

En zo wordt het straks Pasen. Deze keer misschien een feest achter gesloten deuren, dat wel.  

Maar….alles wordt nieuw. 

Stil maar, wacht maar! 
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De Ontmoeting verbindt …. 
 

……met rozen 
 

        
 
 

…….met kaarten 
 

   Gemaakt door vrijwilliger Fien van Sociale Gasten 
 

….met telefoontjes  
 
Stel eens een andere vraag 
Het nieuws gaat veel over corona. We beleven weinig, omdat we allemaal thuis moeten blijven. Mocht je 
regelmatig in telefoongesprek zijn met een ander, heb het dan bewust eens over wat anders. Hierbij een 
voorbeeld van andere gespreksonderwerpen. Maar bedenk iets dat bij jullie beiden past: 

• Welke naam kreeg je van je ouders? Ben je vernoemd naar iemand? Ben je blij met je naam? 

• Op welke datum ben je geboren en in welke omstandigheden? 

• Hoe groot was jullie gezin? Was je de oudste? Heb je broers en zussen en met wie ging je het 
meeste om toen je opgroeide? 

• Wat voor soort kind was je toen je klein was? 
Een goed gesprek toegewenst. 
 
Voor een luisterend oor, gezelligheid, vragen en verbinding kun je op dinsdag- en donderdagmorgen 
naar De Ontmoeting bellen: 033 456 2805. Ik ben er dan en kan je koppelen aan een vrijwilliger. 
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….met de Buitenbieb 
 

   
 
Bij droog weer staan er boeken voor volwassenen en kinderen buiten, in ieder geval iedere dinsdag en 
donderdag. Neem gerust een boek mee! Ze worden regelmatig aangevuld. 
 
 

….met Kabouter Harry  
 
Op bezoek bij Anneke 
 

Om op een ludieke manier voor verbinding te zorgen, gaat kabouter Harry 
logeren bij wijkbewoners. Na een logeerweek bij Anneke wordt Harry naar Jan 
gebracht.  

Bij Anneke was het samen knutselen en “We eten gezamenlijk en dat is weer 
eens wat anders.” 
Natuurlijk is hij eerst goed geschoond i.v.m. corona risico's. 
 
Vind je het leuk om Harry ook te ontvangen of ken je iemand anders daarvoor, 

geef dit dan door aan Lineke Enserink: Tel. 06-15387507 of email: 
enserink001@hetnet.nl 

  

mailto:enserink001@hetnet.nl
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…..met inspiratie van jullie 
 

Ineens ben ik in tranen, voel ik me alleen en maakt de uitzichtloosheid me gek. 

Soms grijpt angst me naar de keel. 

 

Op andere momenten ben ik positief, zie ik wat het ons brengt. 

Hoe we dit op de een of andere manier misschien wel nodig hadden. 

 

De wereld die steeds harder draaide. Het milieu dat schreeuwde om aandacht. 

Mensen die schreeuwden om rust. 

 

En nu lijkt het alsof de natuur aan de rem heeft getrokken. 

Aan de noodrem, wel te verstaan! Alles komt tot stilstand. 

 

Behalve in de zorg. Daar is de druk enorm. De mensen die we jarenlang onderwaardeerden, 

een hongerloontje betaalden, zijn nu onze helden. We klappen voor ze. 

 

Nu wordt zichtbaar wat er echt toe doet. Gezondheid, saamhorigheid, liefde en verbinding. 

 

De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. We leren nu hoe kwetsbaar we zijn en dat niets zeker is in het 

leven. En hoe dom we zijn geweest om geld, status en schoonheid tot het hoogste goed te verheffen. 

 

Honderd km/uur rijden voor het milieu? Velen zouden zich er niet aan gehouden hebben. 

Nu is er bijna niemand meer op de weg. 

Verre vakanties waren de normaalste zaak van de wereld. Sterker nog, het was een trend waar iedereen 

graag aan meedeed. Hoe verder, hoe beter. En nu vliegt er bijna niemand meer. 

Kinderen brachten we massaal naar kinderdagverblijven en BSO's. Onze carrières waren belangrijk, gaven 

ons aanzien. Thuisblijfmoeders moesten zich altijd verdedigen. Het woord alleen al... 

Nu we verplicht thuis zitten en onze kinderen ook, weten we de spelletjes weer te vinden: de verf en de klei.  

We worden zelf weer een beetje kind. 

 

Onze ouderen, waar we voorheen nauwelijks naar omkeken, worden nu beschermd met man en macht.  

We bieden onze hulp aan. Doen boodschappen voor ze en zingen ze toe zodat ze zich niet vergeten voelen.  

We bellen en skypen omdat we ze niet kunnen bezoeken. 

 

En nu we de kapper, de schoonheidssalons en de rimpeldokter niet meer kunnen bezoeken, wat zal er 

overblijven van onze schoonheidsidealen?  

Onze drang om jong te blijven, terwijl we nu niets liever willen dan oud worden. 

 

De natuur kan eindelijk ademhalen. De natuur waar wij deel van uitmaken, maar waarvan wij zo vervreemd 

waren geraakt. Wat zijn we nietig als de natuur van zich laat horen.  

Tsunami’s, orkanen, bosbranden en nu een pandemi. 

 

Dan laten we alles vallen en hebben we alleen elkaar nog. Naakt en kwetsbaar. 

 

Ik haal nog eens diep adem en droog mijn tranen. 

Het komt goed ... ik weet het zeker! 

Zorg goed voor elkaar!                                                                           Gerrit Vos  
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…..met oud papier 
 

       
 
Oud Papier blijft welkom!  
We blijven oud papier inzamelen, alleen in aangepaste vorm. Dagelijks kun je nog steeds oud papier 
deponeren in de blauwe containers bij De Ontmoeting. Een dagelijkse wandeling is gezond en kan soms 
een onverwachte ontmoeting met gezellig praatje opleveren – op 1,5 meter afstand. 
 
 

Andere hulp? 
Mocht er andere hulp nodig zijn (bijv. bij boodschappen of bezoek aan arts), neem dan contact op met: 

Goede Buur Kattenbroek: tel. 06 4572 4030  
Burenhulp Zielhorst/Schothorst: tel. 06 4018 1255 / burenhulpzielenschothorst@gmail.com 

Voor financiële hulp kun je mij bellen: 033 456 2805 (op dinsdag- en donderdagmorgen). 
Hulp nodig om bijv. via beeld bellen samen te eten, koffiedrinken of lunchen? Mail dan naar Jose van de 
Tweel jose.vandentweel@indebuurt033.nl 
Wil je af en toe koken voor een ander of ‘mee-eten’, mail dan naar Bas: bas.bouwman@yahoo.nl 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Sandra van der Werf, Coördinator 
 
Tel: 033 456 2805 (dinsdag en donderdag) 
Mail: info@inloophuisdeontmoeting.nl 
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