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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:
Eerste kwartaal van een baby - groepje 
kinderen of vrouwen - box - kinderspel 
met rollende bal - talkpoeder - knuffelen - 
kinderwagen

Beste bewoners van de Meente,
 
Vorig jaar november brachten meerdere 
bewoners van de Meente, op uitnodi-
ging van de plaatselijke vogelvereniging 
Vogellust, een bezoek aan de jaarlijkse 
vogeltentoonstelling in d’Overtoom. On-
der het genot van een kopje koffie met 
gebak en het bekijken van allerlei vogels 
in diverse kleuren, soorten en maten, 
had zo menigeen een paar ontspannen 
uurtjes. Helaas is dat nu niet mogelijk, 
sterker nog: u kunt nu zelfs niet eens ge-
nieten van de vogels in de vrije natuur. 
 

Gelukkig kan een aantal van u al ge-
bruik maken van de mogelijkheid om er  
’s middags een paar uurtjes op uit te gaan. 
Weer anderen, hebben vanaf afgelopen 
weekend de mogelijkheid benut om 
bezoek te ontvangen in het restaurant 
of De Stadskamp. Kleine stapjes vooruit 
op weg naar de vrijheid. Wij hopen van 
harte dat ook deze kleine stapjes mogen 
leiden tot een volledige openstelling van 
De Meente. Wanneer dat mag zijn, daar 
durven we nu nog niet over te praten, 
maar dat dit moment een keer komt is 
iets wat we allemaal wensen. Vooral voor 
u, als bewoners van De Meente!

Om u toch te laten weten dat velen aan 
u denken, wordt u deze speciale uit-
gave van de Roeper aangeboden door  
Vogellust. Om u een hart onder de riem 
te steken. Wij wensen alle bewoners van 
de Meente een goede gezondheid toe  
en hopen menigeen weer te mogen  
begroeten op onze volgende tentoon-
stelling.
 
Met vriendelijke groet,
Vogelvereniging Vogellust

Vogelvereniging 
Vogellust

Foto: Bas Wilberink (Stadskoerier)

- Dom vörreljoor
- Gæssn
- Loopække
- Kulo

- Streuipoeier
- Koekern
- Skoefwaegn

De oplossing van dit  
raadsel vindt u achterop  
dit Roepertien

DIALECT PUZZELTJE VAN DE TAELKRINK
Het Gællemunigers heeft soms vreemde woorden voor alledaagse dingen. Wie weet 
wat er met de volgende woorden bedoeld wordt? Het heeft met kinderen te maken…

Ingezonden door de heer Bakker: 

GEEN BEROEP

Een huisvrouw, lieve mensen, is de spil 
van haar gezin. Zij is als eerste wakker en 
slaapt als laatste in. 
Is zij een dagje stappen, dan jammert 
heel de troep. Want niemand kan haar 
missen, toch heeft zij geen beroep!
Zij tovert met de centjes en brengt de 
kinderen groot, droogt tranen en snuit 
neusjes, is een duizendpoot. 
Als iedereen de griep heeft, verpleegt zij 
heel de troep. Loopt zelf van de koorts 
te bibberen, toch heeft zij geen beroep! 
Zij is de troost der kleinen en vaders 
grootste schat, het aanrecht is haar al-
taar, de pan haar wierookvat. 
Zij is in het drukke leven het rustpunt van 
haar troep, haar wapenspreuk is ‘dienen’, 
het cijfer 10 voor haar beroep! 

DAG VAN DE ZORG

Dinsdag 12 mei was het de Dag van de 
Zorg. 12 mei is de geboortedag van Flo-
rence Nightingale, een Britse oorlogs-
verpleegster wie werkzaam was tijdens 
de Krimoorlog. Ze was vastbesloten 
het leed van de gewonden en de ster-
venden te verlichten en de zorg te ver-
beteren. Haar acties waren het begin 
van het Rode Kruis. De dag van de zorg 
herinnert mensen aan het goede werk 
dat medewerkers in de zorg verrichten 
en daarom worden zij juist op die dag 
in het zonnetje gezet. De medewerkers 
van IJsselheem ontvingen een atten-
tie thuis én een email waarin een link 
naar een You Tube filmpje was vermeld:  
youtube.com/watch?v=DyiG5sDh5XM

Wie over internet beschikt kan 
in dit filmpje zien hoe Henk 
Storm (Bestuur PV Uitheem) en 
Karin Leferink (Raad van Bestuur IJssel-
heem) de medewerkers een hart onder 
de riem steken en een aantal vragen 
beantwoorden. Als redactie van ‘et Roe-
pertien sluiten wij ons van harte aan bij 
dit gebaar en zeggen: 
Lieve zorgmedewerkers, hartelijk 
bedankt voor jullie geweldige inzet! 



OVERDENKING
‘Quarantaine en de Heere Jezus’

Johannes 20:19:  ‘Toen het nu avond was op 
die eerste dag van de week en de deuren van  
de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit 
vrees voor de Joden gesloten waren, kwam  
Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen 
hen: Vrede zij u!’

De leerlingen van Jezus zitten eigenlijk in 
quarantaine. Ze hebben zichzelf opgesloten 
omdat ze bang waren voor de Joden. Immers, 
die zouden kunnen komen en hen de schuld 
geven van het roven van het lichaam van Je-
zus. Dus ze durfden het huis waar ze waren 
niet uit. 
En wat gebeurt er dan?! De Heere Jezus komt 
Zelf de kamer binnen! Hij heeft geen sleutel 
nodig. Hij weet dat de leerlingen de straat 
niet op durven. Hij komt Zelf en begroet hen 
met Vrede! 

Uw kamer of huis is op dit moment voor 
veel mensen ‘op slot’. Natuurlijk zou u ieder-
een graag binnenlaten… maar dat gaat niet. 
Sommigen van u zijn wellicht ook een beetje 
‘bang’ daarvoor. Want stel dat ze het virus bin-
nenbrengen…
 
 ‘Vrede zij u!’ Zo komt de Heere Jezus Zijn leer-
lingen tegemoet op die eerste paasdag. En 
omdat Hij niet verandert is, doet Hij dat nog 
zo. Zo wil Hij ook uw kamer binnenkomen. 
Beter gezegd, zo kómt Hij ook daadwerkelijk 
binnen waar Hij verwacht wordt. 

Hebt u uw leven, gezondheid, en alle andere 
dingen al in Zijn handen gelegd? Dan kan Hij 
daarin Zijn Vrede brengen. Dat is rust, omdat 
het dan in Zijn Handen ligt. Laat zo de vrede 
van Zijn overwinning over de dood ook uw 
leven beschijnen. Dát maakt de quarantaine 
draaglijk en overkomelijk. Hij overkwam! 

Gods zegen en hartelijke groet,
Ds. Imko Postma

ANDERHALVE METER  
LIEFDE

Anderhalve meter liefde, 
dat is wat ik met jou deel. 

Liefde is nu afstand houden, 
toch is het oneindig veel. 
Liefde is niet bij je komen, 

het is zwaaien voor het raam. 
Volhouden is nu ook liefde, 

maar hoe lang in vredesnaam?

Want ik wil weer echte liefde, 
onvoorwaardelijk, dichtbij. 

Waarbij deuren zijn geopend, 
vol met passie, toegangsvrij. 

Waar alleen maar tranen vloeien, 
van intens geluk en vreugd. 
Ik wil liefde zonder grenzen, 

waar een mens zich op verheugt.

Anderhalve meter liefde, 
dat is wat ik met jou deel. 

Liefde is nu afstand houden, 
toch is het oneindig veel. 

Het is moeilijk te bevatten 
in een wereld van gemis. 

Toch is dit nu echte liefde, 
tot de dreiging over is.

© Hans Cieremans

IK ZIE, IK ZIE…

Lezen in de Bijbel: Johannes 5 : 2-6
‘Jezus zag hem liggen’ (Johannes 5 : 6)
‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…’ We speelden 
het vroeger vaak, bij gebrek aan speelgoed. 
U zag iets en de ander zag dat niet… 

Jezus ziet mensen die anderen niet zien. 
Niet kunnen zien, of niet willen zien. Maar 
Hij is met ontferming bewogen over ieder 
mens in nood. 
Hij weet ook van uw nood. Vooral van die 
allergrootste nood: uw verlorenheid. Hij 
ziet het. Hij weet er raad mee! Hij redt en 
verlost.

Zingen: Psalm 31 : 17
Geloofd zij God, Die Zijn genade 
Aan mij heeft groot gemaakt; 
Die voor mijn welstand waakt: 
Zijn oog slaat mij in liefde gade; 
Hij wil mij heil bereiden; 
Mij in een vesting leiden.

Uit: Licht op mijn pad
Uitgeverij Royal Jongbloed 

BEZOEK BINNEN DE MEENTE

Stichting de Meente heeft in overleg met 
IJsselheem een tweetal bezoekplekken 
ingericht in De Meente, te weten in het 
restaurant en in De Stadskamp. Hoewel 
nog gescheiden door een ‘glazen’ wand, is 
het nu mogelijk om op afspraak met twee 
personen een bezoek te brengen aan een 
bewoner van De Meente. De bewoners en 
hun familie hebben een brief ontvangen 
waarin de ‘spelregels’ zijn vermeld. Het is 
van groot belang dat iedereen deze regels 
voor afstand, hygiëne e.d. in acht neemt. 

Voor het zorgpersoneel is dit natuurlijk wel 
een extra belasting van hun taken, maar 
juist zij onderschrijven ook het belang van 
familiecontacten voor het welzijn van de 
Meente bewoners. Daarnaast is ook een 
compliment aan de bestuursleden van 
Stichting De Meente op zijn plaats. Zij heb-
ben zich de afgelopen weken achter de 
schermen enorm ingezet voor de bewo-
ners én het zorgpersoneel van De Meente. 
Hieruit blijkt maar weer eens, dat we al-
lemaal deel uitmaken van een heel groot 
raderwerk waarin het werk – betaald en 
onbetaald - en de inzet van iedereen, on-
geacht zijn/haar talent en kwaliteiten, van 
belang is voor de maatschappij en voor De 
Meente in het bijzonder! 
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