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Deze uitgave is mogelijk gemaakt door

Vormgeving en realisatie: print en sign

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 

Antwoorden puzzeltje Taelkrink:  
Fuut - Pissebed - Meerkoet - Stier -  
Ooievaar - Zeug - Aalscholver 

- Glinte
- Keldermotte
- Kote
- Bolle

- Eileuver
- Motte
- Oaldoeker

De oplossing van dit 
raadsel vindt u achterop dit 
Roepertien

DIALECT PUZZELTJE VAN DE TAELKRINK
In Genemuiden hebben we voor bepaalde dieren  
een naam die afwijkt van het Nederlands.  
Weet je welk dier bedoeld wordt met:

BLIJKEN VAN MEDELEVEN
Ook nu weer kunnen we de hele achterpagina van 
dit Roepertien vullen met blijken van medeleven van 
diverse instanties en bedrijven. Dit is hartverwarmend! 
Helaas kunnen we niet alle foto’s plaatsen, maar het is 
op zijn minst een vermelding waard:
•  Overheerlijke kroketten van de ‘Kwalitaria’ van  

Gert-Jan Bakker;
•  Een paas- en lente lekkernij uit de bakkerij van  

Van Dijk Bakery uit Zwartsluis;
•  Heerlijke geurkaarsjes van Carla’s Geuren & Kleuren 

voor bewoners en personeel;
•  Een one-man trompetconcert door de 11-jarige  

Joan Heutink Markus 15: 25b 
 ‘ … en zij kruisigden Hem’

De Meente zit op slot. Bewoners kunnen 
er niet uit. U zit vast in uw kamer. Moeilijk 
is dat, vooral als het langer duurt. Daar 
kiest u nooit vrijwillig voor. 
En de Heere Jezus? Hij werd vastgespijkerd 
aan het kruis. Daar koos Hij vrijwillig voor. 
Dat deed Hij niet voor zichzelf. Hij deed 
dat voor kwetsbare zondige mensen. Hij 
gaf Zich voor ons, opdat wij niet meer vast 
zouden zitten aan de zonden, maar verlost 
van onze zonden Hem in vrijheid zouden 
dienen. 

Momenteel moeten we allemaal afstand 
van elkaar houden, maar van de Heere  
Jezus hoeft u geen afstand te houden. 
Kom naar Hem toe. Neem in het gebed  
de toevlucht tot Hem. Wie u ook bent.  
U bent welkom bij Hem. 

MEDITATIE
van ds. W.G. Hulsman, Hervormde Kerk Genemuiden

Hij schrikt niet van u. Hij loopt niet met 
een grote boog om u heen. Hij zegt: ‘Bij 
Mij is reiniging van al uw zonden. Ik ver-
los u van het grootste kwaad en geef u het 
hoogste goed. Wie in Mij gelooft zal leven’. 
Zo is er troost te midden van zorg en ziek-
te, ja zelfs in het dal van de schaduw van 
de dood zal Hij uitkomst geven. 

In heel Nederland werden zaterdagavond 
4 april kaarsjes gebrand voor de 
slachtoffers van het Corona virus. Ook 
in Genemuiden had menigeen een 
kaarsje aangestoken. De supporters van 
Sportclub Genemuiden, de zogenaamde 

S-Side deed er nog een schepje bovenop. 
Zij stonden met fakkels en kaarsjes rond 
De Meente en menig bewoner ging voor 
de ramen staan om niets te missen van dit 
mooie en hartverwarmende schouwspel 
in de avondschemering.
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DENK OOK EVEN AAN ANNE FRANK

Lezen in de Bijbel: Jozua 5 : 13-15
‘Nu ben Ik gekomen’ (Jozua 14)

‘Ik sta er alleen voor…!’ dat zei moeder vroeger wel 
eens als vader naar zijn werk was en de kinderen 
ondeugend waren. Sommige ouders staan er altijd 
alleen voor.

Jozua had dat gevoel ook. Mozes was er niet meer. 
Hoe moest dat nu verder? Dan maakt de Heere 
zich bekend. Hij zegt: ‘Nu ben ik gekomen’. Wat een 
voorrecht als we de Heere mogen kennen. Dan zijn 
we nooit alleen. De Heere Jezus zegt: ‘En zie, Ik ben 
met u, alle dagen’. Wat een bemoediging!

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

GENEMUIDEN ZORGT

BEMOEDIGING

Tijdens de corona tijd zitten veel ouderen 
thuis, net als u. 

Omdat het voor sommige ouderen lastig 
is om iemand te regelen die bood-
schappen voor ze doet kan Genemuiden 
Zorgt dit voor u regelen. Als vrijwilliger 
bij Genemuiden Zorgt doe ik één of soms 
twee keer in de week boodschappen 
voor een meneer in de Meente. Voordat 
Corona uitbrak had ik ook altijd al veel 
contact met deze meneer omdat ik 
toen ook al boodschappen voor hem 
deed. Omdat ik de boodschappentas 
en het geld niet meer bij meneer op 
kan halen doen we dit op een creatieve 
manier. Ik bel de meneer op als ik voor 
zijn huis sta en dan gooit hij het geld en 
de boodschappentas vanaf 3 hoog naar 

beneden. Meneer is erg dankbaar voor 
de tijd die ik er als vrijwilliger insteek 
en het geeft mij als vrijwilliger veel 
voldoening. Ik wil alle ouderen een hart 
onder de riem steken en schroom niet 
om contact met Genemuiden Zorgt op 
te nemen als dit nodig is. 

Harriet Wagteveld

Genemuiden Zorgt heeft een groep vrijwil-
ligers paraat staan die u wellicht kunnen 
helpen. Wilt u hier gebruik van maken? Bel 
of app dan met Genemuiden Zorgt op 
telefoonnummer 06 418 568 12

Zingen: Psalm 99 : 2

God, die helpt in nood,
Is in Sion groot;
Aller volken macht
Niets bij Hem geacht;
Buigt u dan in ‘t stof,
En verheft met lof
‘t Heilig Opperwezen;
Wilt het eeuwig vrezen.

Uit: Licht op mijn pad
Uitgeverij Royal Jongbloed Ziek

Een jicht-anval, bevangen deur de griep,
Een kienderziekte: bof of rooie ond,
Een overvloed an aften in de mond,

Een maegzweer’ of een dekke dærmpoliep:

Íen dink em ze gemien, ontold dat goed:
Et kump altied te peerd mær get te voet.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat 
Nederland bevrijd werd. Ik heb me 
het afgelopen jaar vaak bedacht dat ik 
eigenlijk niet zo goed weet wat vrijheid 
is omdat ik in vrijheid ben geboren in 
een land waar (bijna) alles kan en mag. 
Dat dit een groot voorrecht is heb ik me 
wel altijd gerealiseerd.

En nu worden ook wij, zo vlak voor 4 en 
5 mei,  geconfronteerd met beperkingen 
in ons dagelijks bestaan omdat er gevaar 
dreigt in ons land. Maar in tegenstelling 
tot 75 jaar geleden hebben we zelf in de 
hand hoe lang onze gezamenlijke vijand, 
Corona geheten, onder ons blijft! Binnen 

blijven is het dringende advies, ook als 
je niet ziek bent of lichte klachten hebt, 
des t e eerder zijn we de vijand de baas. 
Binnen, maar wel met pen.nl, Wifi , TV, 
Spotify, een voorraadkast die uitpuilt en 
al het andere comfort wat voor ons zo 
vanzelfsprekend is. En natuurlijk is dat 
lastig als je je goed voelt, de zon schijnt, 
je vrienden bellen om te chillen en je 
sportschoenen je verlangend aankijken. 

Hoe anders was dat 75 jaar geleden toen 
mensen binnen moesten blijven omdat 
het buiten te gevaarlijk voor ze was. 
Ondergedoken op een zolderkamertje, 
geen geluid mogen maken, weinig eten 
en drinken en slechts een dagboek om je 
gedachten mee te delen. En dat duurde 
geen week, geen maand maar jaren! 

Dus mocht je in de verleiding komen 
om het advies van de deskundigen in 
de wind te slaan, denk dan even aan 
Anne Frank en al die anderen. Zij waren 
volledig afhankelijk, maar wij hebben 
het zelf in de hand. Blijf binnen omdat 
het belangrijkste wat we hebben niet op 
een kluitje zitten en samen leuke dingen 
ondernemen is en ook niet die Wifi , TV en 
spelcomputer maar onze gezondheid! 
Dan vieren we straks samen dat we 
bevrijd zijn van Corona.

Nicole van Nimwegen
Bron: www.pen.nl
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