
Wat doet u als u hulp nodig hebt, 
maar bij niemand terecht kan?

Hoe kunt u ons bereiken?

Tijdelijke hulp nodig voor uzelf of voor iemand die u kent? 
Neem dan contact op met Genemuiden Zorgt! 

Telefoonnummer:
06 - 57 48 16 11 (ma t/m vr: 19.00-20.30 uur)

Zorgloket in de Meente:
ma-do 8.00-16.30 uur • vr 8.00-12.00 uur (038 385 27 10)

E-mail: info@genemuidenzorgt.nl
Website: www.genemuidenzorgt.nl

Vrijwilliger worden?

Ook Genemuidenaren helpen die om hulp verlegen zitten? 

Met uw kwaliteiten of talenten 
kunt u veel betekenen voor plaatsgenoten. 

Genemuiden Zorgt komt graag in contact 
met denkers en doeners van alle leeftijden! 

www.genemuidenzorgt.nl

maart 2020 • nummer 1

VOORWOORD
Beste bewoner,

Wat is ons leven in korte tijd totaal 
veranderd. Alles wat enkele weken 
geleden nog vanzelfsprekend was, wordt 
nu als een groot gemis ervaren. Veel 
ogen zijn terecht gericht op de zorg en 
de hulpverlening, maar het heeft ook 
directe gevolgen voor u als bewoner. 
De wekelijkse kerkgang kan niet meer, 
bezoek ontvangen en zelf nog iemand 
bezoeken buiten de Meente is niet 
meer mogelijk. Eén van de laatste uitjes 
in de Meente was misschien wel een 
boodschap doen in het winkeltje en zelfs 
dat is nu voorbij.

Als bestuur is het onze taak om voor 
uw welzijn te zorgen hetgeen in deze 
tijden bijzonder op de proef wordt 
gesteld. Het zit soms in kleine zaken en 
daarom hebben we vorige week bij u 
een bloemetje laten bezorgen zodat u 
het voorjaar toch kunt zien en ruiken in 
uw woning. Ik herinner mij een dominee 
die vroeger zei dat je de schepping kunt 
bewonderen in één grassprietje. 

Ook hebben we Genemuiden Zorgt, het 
vrijwilligersnetwerk voor u klaar staan en 
hebben we deze week gesprekken gehad 
met de Christelijke Bejaarden Omroep 
(CBO) hoe ze kunnen blijven uitzenden 
vanuit de Meente. Daarnaast hebben we 
contact gehad met alle kerkenraden om 
de weeksluitingen digitaal toch door te 
kunnen laten gaan. 

Als bestuur doen we wat in ons vermogen 
ligt, maar wat er nu gebeurt staat in geen 
enkel menselijk draaiboek. De koning 
zei in z’n toespraak dat we het corona 
virus niet kunnen stoppen maar het 
eenzaamheidsvirus wel. Onze hartelijke 
wens is dat het gedicht ‘Eenzaam, maar 
met God gemeenzaam’ uw uitzien mag 
zijn.
 
Met vriendelijke groet namens het 
bestuur.
 
Klaas Bakker
Voorzitter Stichting de Meente

Beste oudere, wij willen u graag helpen in deze bijzonder tijd!

Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare mensen en ouderen,  
daarom bent u thuis in deze periode.
Heeft u/jij hulp nodig bij het boodschappen doen?  
Of heeft u een ander verzoek of vraag?

Wij hebben een groep vrijwilligers paraat staat die u wellicht  
kunnen helpen. Wilt u hier gebruik van maken?
Bel of app dan met Genemuiden Zorgt op telefoonnummer 
06 418 568 12. Of stuur een email naar info@genemuidenzorgt.nl

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door

Vormgeving en realisatie: Prestige Print en Sign

Een hartje voor de mensen
Die thuis zijn, stil en bang

Een hartje voor de mensen
Die werken, urenlang.

Een hartje voor de mensen
Die vechten voor hun leven.
Een hartje voor de mensen

Die het maximale geven.

Bron: Buro ZINvol

Voor u ligt een mini uitgave van de Roeper een zogenaamd “Roepertien”: 
een speciale uitgave van het bestuur van De Meente voor alle bewoners in en  
rondom de Meente.  Deze wekelijkse uitgave is bedoeld om u te informeren over 
allerhande zaken, maar bovenal ter bemoediging in deze bijzondere tijden.  
Dit Roepertien komt ook digitaal beschikbaar op de website: www.demeente.org 

Vanaf maandag  
30 maart a.s. gaat de 
Christelijke Bejaarden 
Omroep CBO elke 
werkdag (maandag 
tot en met vrijdag) een 
uitzending verzorgen 
van 10.00 - 11.00 uur. 

Antwoorden Puzzeltje Taelkrink: 
Pinksterbloem - Fluitekruid - 
Ratelaar - Lisdodde - Paardenbloem 
-Koekoeksbloem - Madeliefje

OVERDENKING
Psalm 22 vers 7 - 9 
Maar ik ben een worm en geen man, een 
smaad van mensen, en veracht van het 
volk. Allen die mij zien, bespotten mij, zij 
steken de lip uit, zij schudden het hoofd, 
zeggende: Hij heeft het op de HEERE ge-
wenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij 
hem redde, dewijl Hij lust aan hem heeft! 
  
Vergeleken met een worm? 
Wat een merkwaardig beeld vindt u 
ook niet? David vergelijkt zichzelf met 
een worm. Want de mensen zien op 
hem neer, ze verachten hem, ze drijven 
de spot met hem. Ze maken zelfs zijn 
vertrouwen op God belachelijk. Maar dit 
Bijbelwoord is veel dieper vervuld in het 
lijden van Christus.  De voorbijgangers 
bij het kruis schudden hun hoofd. En de 
spotters roepen: Hij heeft op God ver-
trouwd, laat Die Hem nu verlossen als Hij 
Hem welgezind is. Wie zelf bespotting, 
verachting en verdraaiing van zijn of 
haar woorden heeft meegemaakt, zeker 
als het ook nog eens betrekking heeft 
op het vertrouwen op de HEERE, die 
kan zich hierin een klein beetje inleven. 
Maar voor de Heere Jezus is dit nog veel 
zwaarder geweest, en veel meer ver-
nederend dan voor welk mens ook. Hij 
was de Zoon van God en als Mens was 
Hij heilig en rechtvaardig en vertrouwde 
Hij volkomen op God Zijn Vader. Zelfs 
dit heeft Hij willen ondergaan, zo groot 
was en ís Zijn liefde voor zondaars! Ook u 
mag komen tot en schuilen bij deze Borg 
en Zaligmaker.  



Melodie: Samen in de Naam van Jezus

Heere God wij komen tot U
In een bange donkere tijd
Heel de wereld is verslagen
En we voeren allen strijd
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden Heer
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

Heer, wij mogen niet naar school toe
En naar onze vriendjes thuis
Wilt U voor hen blijven zorgen
Denkt U aan een ieders kruis?
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden Heer
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

Heel veel mensen zijn nu eenzaam
Alleen in hun eigen huis
Wilt U hen een bezoekje brengen?
Misschien wel in het ziekenhuis?
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden Heer
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

Wilt U voor de dokters zorgen?
En voor allen in de zorg?
Geeft U wijsheid en veel liefde
Toon Uw Vaderlijke Zorg!
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden Heer
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

Heel veel mensen zijn nu werkloos
En verdienen nu geen geld
Heer U weet dat geeft veel zorgen
We voelen ons zo erg geveld!
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden Heer
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

Leer ons in Uw woord te lezen
Help Uw knechten, elke keer
Om Uw Woord ook nu te brengen,
Breng het in onz’harten HEER!
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden Heer
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

HEER ik mag U toch alles vragen?
Als ik bang ben, vol verdriet?
Wilt U daarom naar ons luisteren?
Hoor verhoor toch ook dit lied!
U bent Wonderlijk, U bent Raadsman
U bent toch de Sterke GOD!
Brengt U dan Uw eigen vrede
Wees bewogen met ons lot!

Heb je een vraag over het coronavirus, 
maak je je zorgen of wil je gewoon 
even een praatje maken? 

ANBO is alle dagen van 9.00 tot 21.00 
uur bereikbaar op telefoonnummer 
0348 - 46 66 66.

Post en tekeningen kunnen in de 
hal van de Meente in een doos 

worden gedeponeerd.

Dat de medewerkers en bewoners 
binnen de muren van De Meente niet 
worden vergeten in deze moeilijke 
periode, werd afgelopen week weer 
eens duidelijk. Diverse bedrijven 
hebben een attentie gestuurd om 
hun waardering uit te spreken voor de 
mensen die nu geen bezoek mogen 
ontvangen én voor degenen die onder 
deze moeilijke omstandigheden zorg 
verlenen. HULDE! 

Het is weer lente! Onderstaand hebben 
we een rijtje Gaellemuniger namen van 
veldbloemen staan.  Kent u hiervan de 
Nederlandse naam? De oplossing staat 
achterop dit Roepertien.

- Stieselbloeme
- Kezebloeme
- Kiepies en aenties   
- Tusebolte
- Pistepaster
- Adam en Eva’s
- Meizeuntien

PUZZELTJE 
VAN DE TAELKRINK



Melodie: Samen in de Naam van Jezus

Heere God wij komen tot U
In een bange donkere tijd
Heel de wereld is verslagen
En we voeren allen strijd
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden Heer
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

Heer, wij mogen niet naar school toe
En naar onze vriendjes thuis
Wilt U voor hen blijven zorgen
Denkt U aan een ieders kruis?
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden Heer
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

Heel veel mensen zijn nu eenzaam
Alleen in hun eigen huis
Wilt U hen een bezoekje brengen?
Misschien wel in het ziekenhuis?
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden Heer
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

Wilt U voor de dokters zorgen?
En voor allen in de zorg?
Geeft U wijsheid en veel liefde
Toon Uw Vaderlijke Zorg!
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden Heer
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

Heel veel mensen zijn nu werkloos
En verdienen nu geen geld
Heer U weet dat geeft veel zorgen
We voelen ons zo erg geveld!
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden Heer
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

Leer ons in Uw woord te lezen
Help Uw knechten, elke keer
Om Uw Woord ook nu te brengen,
Breng het in onz’harten HEER!
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden Heer
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

HEER ik mag U toch alles vragen?
Als ik bang ben, vol verdriet?
Wilt U daarom naar ons luisteren?
Hoor verhoor toch ook dit lied!
U bent Wonderlijk, U bent Raadsman
U bent toch de Sterke GOD!
Brengt U dan Uw eigen vrede
Wees bewogen met ons lot!

Heb je een vraag over het coronavirus, 
maak je je zorgen of wil je gewoon 
even een praatje maken? 

ANBO is alle dagen van 9.00 tot 21.00 
uur bereikbaar op telefoonnummer 
0348 - 46 66 66.

Post en tekeningen kunnen in de 
hal van de Meente in een doos 

worden gedeponeerd.

Dat de medewerkers en bewoners 
binnen de muren van De Meente niet 
worden vergeten in deze moeilijke 
periode, werd afgelopen week weer 
eens duidelijk. Diverse bedrijven 
hebben een attentie gestuurd om 
hun waardering uit te spreken voor de 
mensen die nu geen bezoek mogen 
ontvangen én voor degenen die onder 
deze moeilijke omstandigheden zorg 
verlenen. HULDE! 

Het is weer lente! Onderstaand hebben 
we een rijtje Gaellemuniger namen van 
veldbloemen staan.  Kent u hiervan de 
Nederlandse naam? De oplossing staat 
achterop dit Roepertien.

- Stieselbloeme
- Kezebloeme
- Kiepies en aenties   
- Tusebolte
- Pistepaster
- Adam en Eva’s
- Meizeuntien

PUZZELTJE 
VAN DE TAELKRINK



Wat doet u als u hulp nodig hebt, 
maar bij niemand terecht kan?

Hoe kunt u ons bereiken?

Tijdelijke hulp nodig voor uzelf of voor iemand die u kent? 
Neem dan contact op met Genemuiden Zorgt! 

Telefoonnummer:
06 - 57 48 16 11 (ma t/m vr: 19.00-20.30 uur)

Zorgloket in de Meente:
ma-do 8.00-16.30 uur • vr 8.00-12.00 uur (038 385 27 10)

E-mail: info@genemuidenzorgt.nl
Website: www.genemuidenzorgt.nl

Vrijwilliger worden?

Ook Genemuidenaren helpen die om hulp verlegen zitten? 

Met uw kwaliteiten of talenten 
kunt u veel betekenen voor plaatsgenoten. 

Genemuiden Zorgt komt graag in contact 
met denkers en doeners van alle leeftijden! 

www.genemuidenzorgt.nl

maart 2020 • nummer 1

VOORWOORD
Beste bewoner,

Wat is ons leven in korte tijd totaal 
veranderd. Alles wat enkele weken 
geleden nog vanzelfsprekend was, wordt 
nu als een groot gemis ervaren. Veel 
ogen zijn terecht gericht op de zorg en 
de hulpverlening, maar het heeft ook 
directe gevolgen voor u als bewoner. 
De wekelijkse kerkgang kan niet meer, 
bezoek ontvangen en zelf nog iemand 
bezoeken buiten de Meente is niet 
meer mogelijk. Eén van de laatste uitjes 
in de Meente was misschien wel een 
boodschap doen in het winkeltje en zelfs 
dat is nu voorbij.

Als bestuur is het onze taak om voor 
uw welzijn te zorgen hetgeen in deze 
tijden bijzonder op de proef wordt 
gesteld. Het zit soms in kleine zaken en 
daarom hebben we vorige week bij u 
een bloemetje laten bezorgen zodat u 
het voorjaar toch kunt zien en ruiken in 
uw woning. Ik herinner mij een dominee 
die vroeger zei dat je de schepping kunt 
bewonderen in één grassprietje. 

Ook hebben we Genemuiden Zorgt, het 
vrijwilligersnetwerk voor u klaar staan en 
hebben we deze week gesprekken gehad 
met de Christelijke Bejaarden Omroep 
(CBO) hoe ze kunnen blijven uitzenden 
vanuit de Meente. Daarnaast hebben we 
contact gehad met alle kerkenraden om 
de weeksluitingen digitaal toch door te 
kunnen laten gaan. 

Als bestuur doen we wat in ons vermogen 
ligt, maar wat er nu gebeurt staat in geen 
enkel menselijk draaiboek. De koning 
zei in z’n toespraak dat we het corona 
virus niet kunnen stoppen maar het 
eenzaamheidsvirus wel. Onze hartelijke 
wens is dat het gedicht ‘Eenzaam, maar 
met God gemeenzaam’ uw uitzien mag 
zijn.
 
Met vriendelijke groet namens het 
bestuur.
 
Klaas Bakker
Voorzitter Stichting de Meente

Beste oudere, wij willen u graag helpen in deze bijzonder tijd!

Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare mensen en ouderen,  
daarom bent u thuis in deze periode.
Heeft u/jij hulp nodig bij het boodschappen doen?  
Of heeft u een ander verzoek of vraag?

Wij hebben een groep vrijwilligers paraat staat die u wellicht  
kunnen helpen. Wilt u hier gebruik van maken?
Bel of app dan met Genemuiden Zorgt op telefoonnummer 
06 418 568 12. Of stuur een email naar info@genemuidenzorgt.nl

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door

Vormgeving en realisatie: Prestige Print en Sign

Een hartje voor de mensen
Die thuis zijn, stil en bang

Een hartje voor de mensen
Die werken, urenlang.

Een hartje voor de mensen
Die vechten voor hun leven.
Een hartje voor de mensen

Die het maximale geven.

Bron: Buro ZINvol

Voor u ligt een mini uitgave van de Roeper een zogenaamd “Roepertien”: 
een speciale uitgave van het bestuur van De Meente voor alle bewoners in en  
rondom de Meente.  Deze wekelijkse uitgave is bedoeld om u te informeren over 
allerhande zaken, maar bovenal ter bemoediging in deze bijzondere tijden.  
Dit Roepertien komt ook digitaal beschikbaar op de website: www.demeente.org 

Vanaf maandag  
30 maart a.s. gaat de 
Christelijke Bejaarden 
Omroep CBO elke 
werkdag (maandag 
tot en met vrijdag) een 
uitzending verzorgen 
van 10.00 - 11.00 uur. 

Antwoorden Puzzeltje Taelkrink: 
Pinksterbloem - Fluitekruid - 
Ratelaar - Lisdodde - Paardenbloem 
-Koekoeksbloem - Madeliefje

OVERDENKING
Psalm 22 vers 7 - 9 
Maar ik ben een worm en geen man, een 
smaad van mensen, en veracht van het 
volk. Allen die mij zien, bespotten mij, zij 
steken de lip uit, zij schudden het hoofd, 
zeggende: Hij heeft het op de HEERE ge-
wenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij 
hem redde, dewijl Hij lust aan hem heeft! 
  
Vergeleken met een worm? 
Wat een merkwaardig beeld vindt u 
ook niet? David vergelijkt zichzelf met 
een worm. Want de mensen zien op 
hem neer, ze verachten hem, ze drijven 
de spot met hem. Ze maken zelfs zijn 
vertrouwen op God belachelijk. Maar dit 
Bijbelwoord is veel dieper vervuld in het 
lijden van Christus.  De voorbijgangers 
bij het kruis schudden hun hoofd. En de 
spotters roepen: Hij heeft op God ver-
trouwd, laat Die Hem nu verlossen als Hij 
Hem welgezind is. Wie zelf bespotting, 
verachting en verdraaiing van zijn of 
haar woorden heeft meegemaakt, zeker 
als het ook nog eens betrekking heeft 
op het vertrouwen op de HEERE, die 
kan zich hierin een klein beetje inleven. 
Maar voor de Heere Jezus is dit nog veel 
zwaarder geweest, en veel meer ver-
nederend dan voor welk mens ook. Hij 
was de Zoon van God en als Mens was 
Hij heilig en rechtvaardig en vertrouwde 
Hij volkomen op God Zijn Vader. Zelfs 
dit heeft Hij willen ondergaan, zo groot 
was en ís Zijn liefde voor zondaars! Ook u 
mag komen tot en schuilen bij deze Borg 
en Zaligmaker.  




