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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: 
waeter - braand - lege briefies -  
wörm - undtien - peerd - bolle

VOORWOORD

De redactie heeft mij gevraagd om een 
voorwoord te schrijven aangaande de 
weeksluitingen.

Toen door Corona de gewone week-slui-
tingen in de Stadskamp niet meer mo-
gelijk waren, kwam iemand met het idee 
om dat digitaal te gaan doen. Dat was de 
aanleiding om dit als gezamenlijke ker-
ken op te zetten en bij toerbeurt, zoals 
dat al langere tijd gebeurde. Het kwam 
op mijn pad om dat te gaan regelen. En 
dan op een manier zodat iedereen ge-
woon zijn toestel aan kon zetten zoals 
men gewend is bij het luisteren naar de 
eigen kerk. 
Na nog wat aanloopmoeilijkheden in het 
begin, gebeurt dat nu al een heel aantal 
weken. Het stemt tot dankbaarheid dat 
we dit als gezamenlijke kerken kunnen 
doen. Dit doet denken aan Psalm 133:  
Ai ziet, hoe goed, hoe lief’lijk is ‘t, dat zonen 
Van ‘t zelfde huis, als broeders, samen  
wonen.
Het laat ook iets zien van de saamho-
righeid die er meer is gekomen in deze 
moeilijke tijd. We zijn de technische men-
sen van de verschillende kerken dank-
baar, dat ze elke vrijdagavond paraat zijn 
om de uitzending van de kerk die aan de 
beurt is via het eigen kanaal uit te zen-
den. Ook zij die het geregeld hebben om 
ook via het Meentenet uit te zenden. 

Het was een heftige tijd en zeker wel 
voor de bewoners van de Meente, Den 
Heuvel en Weidegreven, die lange tijd 
geen kant op konden. Hoe houd je dat 
vol? Dan denken we daarbij ook bijzon-
der aan hen die een geliefde moesten 
missen en dan bovendien ook nog niet 
normaal afscheid konden nemen. Wat 
kan het goed zijn, om zeker in zo’n situa-
tie woorden te horen uit het Woord van 
God. Dat daar dan toch houvast in gevon-
den mag worden. Opeens werd er heel 
veel georganiseerd voor onze bewoners. 
Heel erg mooi. Zo mag de digitale week-
sluiting ook een bijdrage leveren. En ik 
hoop en bid dat het voor de luisteraars 
tot zegen mag zijn. Je kunt je afvragen of 
we dit misschien kunnen blijven doen in 
de toekomst. Graag horen we het van u 
als u daar prijs op stelt.

Tot slot nog een Bijbeltekst met het 
woord ‘roepen’ (n.a.v. Roepertien), waar 
ook een gedicht van is, genaamd het te-
lefoon-nummer van God; 5015: “Roept 
Mij aan in de dag der benauwdheid; Ik zal 
u uithelpen, en gij zult Mij eren” (Ps. 50:15)

Albert Riezebos

Het gaat goed met en in de Meente. De 
versoepelingen van de afgelopen weken 
hebben niet geleid tot problemen of be-
smettingen. Dit is te danken aan de mede-
werking van de bewoners en hun omge-
ving die de naleving van de hygiëne- en 
omgangsregels heel serieus nemen.
 
Dit betekent dat we weer een verdere 
stap kunnen zetten. M.i.v. van maandag 
15 juni kunnen bewoners éénmaal per 
dag maximaal twee bezoekers ontvan-
gen. De bewoners en contactpersonen 
hebben hierover reeds informatie ont-

vangen. Ook kunnen kapper, fysiothe-
rapie, pedicure en masseur weer exter-
ne bezoekers ontvangen. Dit zijn weer 
mooie stappen!
 
Hoewel wij allemaal erg blij zijn met de 
verdere verruiming, is het best span-
nend. Wij blijven u en uw omgeving dan 
ook vragen om alert te blijven en de ge-
geven richtlijnen op te blijven volgen.

WEER EEN STAPJE VERDER



MEDITATIE ROEPT U MAAR!
Psalm 63:2

Dit lied is waarschijnlijk gedicht door Da-
vid, toen hij moest vluchten voor het 
aangezicht van zijn zoon Absalom. Zijn 
paleis achter te laten was niet het erg-
ste. Het zwaarste voor David was, dat hij 
de Woonstede Gods, de tabernakel, waar 
God woonde in het heilige der heilige, had 
moeten verlaten. Nu doolt hij in de woes-
tijn van Judea. De woestijn met haar dor-
heid en eentonige woestheid is een beeld 
van de toestand van zijn eigen hart. In de 
tekst spreekt David zijn zielsverlangen uit 
naar God, zijn God. Hij openbaart zijn bran-
dend, smachtend verlangen naar God en 
de gemeenschap met Hem. De God, naar 
welke hij zozeer verlangt, dat hij als het 
ware naar lichaam en ziel ziek is. Daarom 
gaat zijn zielsverlangen uit naar de God zij-
ner verwachting. Het verlangen van Gods 
volk is geheel anders dan het verlangen 
van de wereld. Deze verlangt naar de be-
geerte van de zonde, naar het strelen des 
vleses, naar het aanschouwen der ogen, 
niet beseffende dat dan onze paden ein-
digen in de eeuwige dood. Davids verlan-
gen is naar God, naar Zijn gemeenschap; 
gelijk vertolkt in Psalm 42:1. Hij dorst naar 
de gemeenschap met die God, Die hij in de 
bondsbreuk van Adam is kwijtgeraakt en 
Die hij alleen in een weg van verzoening 

kan terugontvangen. Hij dorst naar de rei-
niging van zijn zonden en schuld, die een 
scheiding maken tussen God en zijn ziel. 
Hij zocht God in de dageraad; dat is vroeg 
zoeken, met ijver en een sterke begeerte. 
Een woestijnlied, gezongen in de woes-
tijn. Daar leert Gods volk iets van inleven, 
als God hun de ogen opent voor hun ver-
loren staat. Dan zien ze een rechtvaardig 
God en een hemelhoge schuld. Zij zijn niet 
vreemd van het dor en mat zijn, zonder 
water, in hun zieleleven. Verloren van hun 
zijde en toch die God, Die hen rechtvaardig 
verstoten moet, hebben ze lief en kleven 
ze aan. In het diepst van hun ziel ligt het 
verankerd: ‘Ik zoek U met verlangen.’ Zulke 
ware zoekers zal God niet beschamen. Hij 
zal straks al hun bestrijders teniet doen. Ja, 
Hij zal aan hen bevestigen Psalm 40:17: Hij 
zal hen in Christus aanschouwen en met 
Zijn verdiensten bekleden. In die Midde-
laar zullen ze ontvangen gerechtigheid en 
herstelde gemeenschap. En dan zullen ze 
eindigen in Hem en geduriglijk zeggen: ‘De 
Heere zij groot gemaakt. Dat wij die God 
dan samen mochten zoeken, want die Mij 
vroeg zoekt, zal Mij vinden en die Mij vindt, 
vindt het leven en trekt een welgevallen 
van de Heere’.
 
Ds. H. Ligtenberg
Predikant in Genemuiden 1965-1971

EERSTE BEZOEK

En eindelijk is het dan zover: we mogen weer op 
bezoek bij onze familie en geliefden. Het is vreemd 
om na ruim 3 maanden het gebouw De Meente 
weer te betreden. De gangen waar tijdenlang al-
leen werknemers van IJsselheem gelopen hebben, 
het is er nog steeds vreemd stil… Uiteraard reini-
gen we onze handen bij binnenkomst en vertrek, 
maar we hebben ook tompoucen mee voor bij de 
koffie. We hebben immers wat te vieren! 

Ditmaal hebben we voor de rubriek ‘Roept u 
maar’ contact opgenomen met de heer Roelof 
van der Stouwe. Als we in april het jubileum van 
De Meente hadden kunnen vieren, zou dit ook 
een beetje het jubileum van de heer Van der 
Stouwe zijn geweest. In februari 1970 kwam hij 
met zijn vrouw Aaltje in Genemuiden wonen en 
zo namen ze  daarmee de taak als beheerders-
echtpaar van De Meente voor hun rekening.  

Het echtpaar Van der Stouwe nam in 2009 
z’n intrek in De Meente, maar inmiddels is 
mevrouw Van der Stouwe overleden. Exact 
drie maanden heeft de heer Van der Stouwe 
in quarantaine gezeten, zoals hij zelf zegt, en 
heeft hij zijn zoon niet kunnen zien. Er was 
uiteraard wel telefonisch contact maar toen 
de versoepeling kwam waardoor zoon Har-
ry eindelijk weer zijn vader mocht bezoeken, 
was dat natuurlijk een hele opluchting. In die 
tussentijd heeft de heer Van der Stouwe ook 
het contact met de vrijwilligers, die voorheen 
de maaltijden rondbrachten, erg gemist! 

De komst van de huishoudelijke hulp op 
maandag en vrijdag werd daardoor èxtra ge-
waardeerd. De heer Van der Stouwe is heel 
lovend over het Roepertien, dit heeft hem 
zeer welkome afleiding bezorgd. Hij prijst 
het stichtingsbestuur dat ervoor gekozen 
heeft om op deze manier de bewoners op 
de hoogte te houden van alle ontwikkelin-

gen, maar ook afleiding te bezorgen. De di-
alectwoorden van de Taelkrink heeft hij met 
veel belangstelling bestudeerd. Maar ook de 
meditatie werd door de heer Van der Stouwe 
zeer op prijs gesteld. De heer Van der Stouwe 
hoopt in de reguliere Roeper te mogen lezen 
en zien hoe het met de nieuwbouwplannen 
staat en hoe de ontwerpen eruit zien. 

Deze foto van de heer en mevrouw Van 
der Stouwe is overgenomen uit het boekje 
‘Een usien van ol-an’ dat 10 jaar geleden is 
gemaakt ter gelegenheid van het 40 jarig 
jubileum van De Meente. In het voorwoord 
schrijven de samenstellers van het boekje, 
Geke Mateboer en Jannie Bakker, dat ‘Een 
usien van ol-an’ een oud Genemuider ge-
zegde is voor een plek waar het goed toe-
ven is en waar iedereen welkom is. Hoewel 
het de laatste maanden niet gemakkelijk 
was om in De Meente te vertoeven, hopen 
we dat dit langzaam maar zeker verbetert. 

PUZZELTJE TAELKRINK
Het Gællemunigers kent heel veel uitdrukkingen die niet in het woordenboek staan. 
Kun je het ontbrekende woord invullen?

Met et ………… noar de dokter muutn 
Te ærm weezn um …………. te roepen 
Ie em neks in te brengn as …………
D’r zal oe nog een …………… ontgoan!
Zo gæk as Bosmans …………………
Ie ebbm een dom ………… bereedn
I-j ef een vel veur de kop as een ……………… veur de knienn!
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