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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 

Oplossing puzzeltje Taelkrink:
Slordig - Niet echt schoon - Verlegen   
Boos, dwars - Opgeblazen   
Onrustig bewegend - Kleinzerig 

Beste bewoners en zorgmedewerkers,

Wat leven we in een bijzondere en ern-
stige tijd. Een tijd die niemand voor mo-
gelijk hield. Een tijd die veel mensen in 
eenzaamheid door moeten brengen 
doordat we familie en vrienden niet 
kunnen ontmoeten. Het is ook een tijd 
waarin we dierbaren hebben zien weg-
vallen. Wat hebben we elkaar juist dan 
van dichtbij nodig.

Het is bijzonder om te zien hoe mensen 
zich hebben ingezet en dat nóg doen. 
Wanneer we kijken naar de vitale beroe-
pen die van levensbelang zijn, en met 
náme de mensen die in de zorg werken 
verdienen een pluim! En we denken ook 

aan de mensen in onze eigen omgeving. 
Bergen werk worden er verzet zodat ie-
dereen een goede werkplek heeft en 
thuis aan de slag kan. 

We gebruiken dit voorwoord graag om 
onze dankbaarheid te delen. Dankbaar 
voor iedereen die zijn best doet om een 
ander te helpen, op welk vlak dan ook. 
Van het installeren van een iPad voor de 
buurman zodat hij met zijn (klein)kinde-
ren kan Facetimen tot aan via een video 
aan iemand uitleggen hoe iets werkt. 
En ook de kinderen die met stoepkrijt 
bemoedigende woorden schrijven. Ook 
hier blijkt weer, alleen samen komen we 
erdoor. Van klein tot groot.  

De cijfers van besmettingen en sterfge-
vallen dalen en er is steeds meer moge-
lijkheid tot versoepelen. We hopen dat 
de versoepelingen doorgezet kunnen 
worden zodat we elkaar weer kunnen 
ontmoeten. We wensen iedereen ge-
zondheid toe in de toekomst. Hou vol!

Erik en Klaas van Wendel
Directie VWC Groep

- Onzelig
- Poedelig
- Skrukel
- Krange

- Bluisterig
- Dildallerig
- Empe

De oplossing van dit raadsel 
vindt u achterop  
dit Roepertien

DIALECT PUZZELTJE VAN DE TAELKRINK
Het Gællemunigers heeft soms vreemde woorden, ook voor hoe iemand is, of doet, of 
eruit ziet. Weet u wat er bedoeld wordt?

Jan Kuipers uit Nunspeet is een leveran-
cier van straatmeubilair en een dochter-
onderneming van het Genemuider be-
drijf VConsyst. Nu er voor de bewoners 
van De Meente meer mogelijkheden 
ontstaan om naar buiten te gaan, groei-
de ook de behoefte naar een zitje om 
wat langer buiten te kunnen verblijven. 
VConsyst bood deze mooie robuuste zit-
hoek aan, waar dankzij het mooie weer 
al dankbaar gebruik van wordt gemaakt! 

Dat Boudesteun Regiobank lokaal zeer 
betrokken is blijkt al wel uit de vele spon-
soring die zij doen voor sportverenigin-
gen. Nu kon de verzekeraar via-via aan 
voor de zorg goedgekeurde mondkapjes 
komen en die kans hebben ze dan ook 
met beide handen aangegrepen. Graag 
willen ze hun waardering uitspreken 
voor de toppers die in de zorg werken. 
Ze hadden er dan ook 150 handgeschre-
ven kaartjes voor hen aan toegevoegd: 
‘de betekenis van ons leven ligt in het 
verschil dat wij maken! Wat mooi dat jij 
er stond in deze zware periode, respect!’ 

www.fabiovettori.com
#FABIOVETTORI

 WAST GEREGELD EN LANGE 
OEN AANDN. ZINGT ONDERWIEL 

EEN KIENDERVAERSIEN.

#OPOFSTAANDDECHTEBI-J

GIEN AANDN SKUDDN EN NIET 
KNUFFELN (OOK NIET MET MI-
JNSN WOOR AA’J VAN OLLN)

MET DISSE REGELS BESKERM IE 
OEZELF EN MI-JNSN UM OE ÈN. 

IE KUN EUR OEN LIEFDE OP 
GENOG AANDERE MENIERN 

TUUNN.

#EKBLIEVETHUUS
#’TKUMPGOED! 

AA’J KUCHN, OESTN OF 
PROESN, DOET DAT DAN IN OEN 

ELLEBOGE, UM OEZELF EN 
AANDERN TE BESKERMM.

BLIEFT OP OFSTAAND VAN 
AANDERE MI-JNSN 

(MINSTENS 1,5 METER).

Gaellemunigers



Als u deze meditatie leest is het in het ker-
kelijk jaar bijna Pinksteren. Daarin geden-
ken we, zoals u weet, dat de Heilige Geest 
uitgestort is. Deze Geest is nodig in ons 
persoonlijk leven. Waarom? De Heilige 
Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid 
en oordeel. Bent u daarvan al overtuigd? 
Nee, ik bedoel niet in algemene zin. Dan 
kunnen we verstandelijke kennis hebben 
van zonde, gerechtigheid en oordeel heb-
ben. Dan kunnen we er over praten en 
redeneren en toch ‘gewoon’ dezelfde blij-
ven. Als we dat blijven doen, komen we 
voor eeuwig om. Beseft u dat?

Echter, als de Geest zaligmakend werkt, 
wordt u werkelijk een doemwaardige zon-
daar voor God. Hij overtuigt dan van uw 
persoonlijke zonden en schuld voor de 
heilige alomtegenwoordige God. Hij over-
tuigt van uw persoonlijke zonde en onge-
rechtigheid. Hij overtuigt u er ook van dat 
u de eeuwige veroordeling waardig bent. 
Wat is het doel hiervan? Dat u als zondaar 
met al uw zonden, ongerechtigheid en 
het rechtvaardig verdiende oordeel bij 

Wat vergeet je gemakkelijk. Zeker bij het 
ouder worden. Lastig is dat. Hier gaat het 
om iets heel belangrijks. De vrouwen wa-
ren vergeten wat Jezus tot hen gezegd 
had. Dat hij niet alleen gekruisigd zou 
worden, maar ook zou opstaan uit de 
dood. Zij waren deze woorden vergeten. 
En wij? Hoe gemakkelijk vergeten wij niet 
van alles. Wat geeft nu gelovigen houvast? 
Dat Hij aan ons dacht in Zijn sterven en 
ook aan ons denkt nu Hij leeft!

Christus terecht komt. Christus heeft door 
Zijn verzoenend lijden en sterven de prijs 
betaald om zelfs de grootste der zondaren 
te zaligen. Laten we nooit vergeten dat als 
de Geest in Zijn zaligmakende overtui-
ging het ene werkt, dat Hij ook dat andere 
werkt! Wat een wonder! Zo werft de Hei-
lige Geest, de bruidsverwerver van Chris-
tus, naar Gods welbehagen Zijn bruid. Hij 
doet dat zelfs nog al zijn we in de avond 
van ons leven gekomen. 

Dat dit Woord van Christus niet langs u 
heen zal gaan, maar zal werken dat u/wij 
met ons gehele verzondigde leven bij de 
Hem terecht komen om tot Gods eer ge-
zaligd te worden. 

Haast u dan! De tijd is zo kort. Werden we 
daar juist in deze periode niet bij bepaald? 
Haast en spoed u dan om uws levens’ wil 
tot Hem die meer dan gewillig is om u te 
zaligen.

A. de Groot V.D.m. 
Hersteld Hervormde Kerk, Genemuiden

Zingen: Psalm 103 : 1
Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten; 
Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t’ achten; 
Och of nu al, wat in mij is, Hem preez’! 
Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; 
Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; 
Vergeet ze niet; ‘t is God, die z’ u bewees.

Uit: Licht op mijn pad
Uitgeverij Royal Jongbloed 
 

MEDITATIE 
“Het werk van de Heilige Geest”  (Joh. 16: 8)

HIJ VERGEET ONS NIET
Lezen in de Bijbel: Lukas 24 : 3-8
‘Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft’ (Lukas 24 : 6)

Gepruttel van de Evinrude klonk
langs de eens zo verweerde muren op
vijf keer zo luid 
was het geronk!

Heeft bij die streep, daar bovenaan
nu bijna twee eeuwen terug,
het water ooit gestaan?

En kijk, die namen op de muur?
Vervaagde letters informeren mij
van lang verdwenen
mannen van belang;
van ene Groothuis,
een van Dalfsen en
’n Baron van Itttersum
En nog ‘n – ‘k kan niet lezen wie –
Die waren met de opening
zo lang geleden 
er dus ook bij.

De Sas
is steeds zo gebleven zo ze was:
stoere toegangspoort, 
holle klankkast,
grendel van de stad,
waterwering, stormvloedkering,
springplank, uitkijkpunt.

Met een praatbank, uitvalspoort
voor ieder die
de roep van ’t water hoort:
zwemmer, zeiler, visser, biezensnijder,
Mooiweerschippers, watervolk:
Robben, Petten, Piete, Kaerpers,
Luten, Schepers, Kolk.

De Sas,
holle klankkast,
Die de roep van ’t buitenwater echoot:
Welk schip, welke boot 
ging hier niet langs?

Ze is gebleven zo ze was,
de Sas,
waar je staande op de witte brug
neerkijkt op de altijd eendere watergang.
Zie hoe ’t nu is,
waar je - ’t komt nooit weer terug - 
wordt herinnerd
hoe het eenmaal was.

Uit: In de Stege
door  Hennie Brouwer-Mateboer
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