
Manteltje, 27 april 2022 

Vrijheid in verbondenheid. 

Dit is het thema van de komende 4 Mei bijeenkomst. Dit jaar is de herdenking niet op 

de Joodse begraafplaats, maar bij de NS-gedenkplaats. Vanaf de Soesterweg 

richting station, gelijk aan de linker kant is het gedenkteken.  

Het spoor gaat verder … 

Indrukwekkend blijven de beelden van volle treinen, wachtende mensen op perrons, 

mensen die afscheid nemen zonder te weten tot wanneer. Beelden uit 1939-1945, 

beelden van vandaag. Deze beelden vullen dit jaar de 4 mei-herdenking in het 

Soesterkwartier, georganiseerd door de kerken in de wijk: 

Herdenkingsbijeenkomst 

plaats :  Emmaüskerk, Noordewierweg 131 

tijd :  19:15 – 19:40 u (kerk open 19:00 u) 

Herdenking: 

Stille tocht van Emmaüskerk naar NS-gedenkplaats [locatie] 

herdenking om 20:00 u, 

afsluiting met koffie/thee bij [locatie] 

Overleden. 

Op 1 April is Mevr. Van der Linden op 97 jarige leeftijd overleden. Zij kwam hier op 
hoge leeftijd in het Soesterkwartier wonen. Een paar dochters van haar wonen hier in 
de stad. Ze was een vaste gast tijdens het koffie drinken in de Theo Groenhuijsen 
zaal. Was graag in gesprek met anderen. Het was een gelovige vrouw.  Ze genoot 
van de kleine dingen in het leven. Luisterde iedere morgen naar radio Maria. Ze 
waardeerde het zeer, als ik bij haar thuis de communie kwam brengen. We hadden 
dan ook heel vaak een gesprek over het geloof. Een half jaar geleden heb ik haar de 
ziekenzegen gegeven. De kinderen dachten dat ze zou gaan sterven. Maar de 
volgende dag zat ze alweer aan het ontbijt… De laatste maanden van haar leven 
woonde ze in het Pieter en Blokland gasthuis in de stad. Daar is ze in alle rust 
overleden. Dat ze nu bij haar man mag voortleven bij de Eeuwige. 
 

Op 19 April is in alle rust, omringd door allen die hem lief waren, de Heer Cor Spijker 
overleden. Boven aan de rouwkaart staat: Na jaren klokken maken voor anderen, is 
zijn klokje nu stil gaan staan. Op de kaart staat een afbeelding van een prachtige 
klok met de tijdsaanduiding van Cor zijn sterven. De afscheidsdienst vindt plaats op 
maandag 25 April om 11.30 uur in de lichtzaal van het crematorium in Amersfoort. 
Dat Cor mag rusten in vrede. 
 
 
Oecumenelezing 13 mei 2022, Geertekerk, Utrecht ‘De liefde van Christus beweegt 

de wereld tot verzoening en eenheid.’ Met dit thema richt de assemblee van 2022 



zich op een ‘oecumene van het hart. In een wereld die schreeuwt om gerechtigheid 

en vrede wil de Wereldraad getuigen van hoop op een betere toekomst. In de 

jaarlijkse oecumenelezing zal Peter Nissen ingaan op dit thema. De lezing is op 13 

mei 2022. Het programma begint om 14.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Plaats: 

Geertekerk, Utrecht. Lees verder en meld u aan: 

www.raadvankerken.nl/oecumenelezing. 

Bericht van Bij Boschhardt. Noordewierweg 131. 

Donderdag 5 Mei: open van 10.00 -14.00 uur. Geen maaltijd eetgroep/ wel bezorgen 

maar tussen de middag 2 maaltijden. 

Donderdag 26 Mei: Hemelvaartsdag. Open van 10.00 tot 14.00 uur. Inloop/geen 

maaltijd eetgroep. Wel bezorgen twee maaltijden tussen de  middag. 

Open Kloosterdag 15 mei: Dit zijn wij! Op zondag 15 mei wordt voor de tiende maal 

de Open Kloosterdag gehouden. Zo’n 25 kloosters zetten hun deuren open om 

bezoekers te verwelkomen. ‘Dit zijn wij!’ is het thema van deze Open Kloosterdag. 

De zusters, paters en broeders laten deze dag zien wie zij zijn en waar zij voor staan. 

Ze vertellen waarom zij kiezen voor een leven als religieus; om zich in te zetten voor 

anderen; hun leven te wijden aan mensen en aan God. Elk deelnemend klooster 

biedt een eigen programma variërend van exposities, rondleidingen, gesprekken met 

religieuzen en de mogelijkheid om mee te vieren en bidden. De ontmoeting met de 

religieuzen en hun spiritualiteit staat centraal tijdens deze dag, niet het gebouw 

waarin zij leven. In het Aartsbisdom Utrecht doen onder 4 meer de Karmelietesssen 

in Arnhem mee, alsook de Augustinessen in Utrecht, de Benedictijnen van de Sint 

Willibrordsabdij (Doetinchem) en de slotzusters van Klooster Cenakel (dienaressen 

van de H. Geest van de altijddurende aanbidding) in Utrecht. Op 15 mei wordt in 

Rome ook pater Titus Brandsma heilig verklaard. Enkele kloosters staan hierbij stil 

tijdens de Open Kloosterdag. Op www.openkloosterdag.nl staat een overzicht van 

alle deelnemende kloosters en hun programma’s. Meer informatie: KNR (Konferentie 

Nederlandse Religieuzen), e-mail: communicatie@knr.nl of tel.: 073 6921321. 

Vrijwilligers gevraagd. 

Iedere zondag is er in het Elizabeth verpleeghuis een viering. Vrijwilligers halen dan 
de mensen van hun kamer, brengen die naar de viering, en daarna weer naar hun 
kamer.  Daarna drinken de vrijwilligers heel gezellig met elkaar koffie.. Maar…… er 
zijn een paar vrijwilligers vertrokken en nu komt het maar op een paar mensen neer. 
Zij kunnen geen zondag overslaan, want dan kunnen de bewoners niet naar de 
viering. 
De nood is hoog!! Wie zou daar willen helpen? Of ken je iemand waar het iets voor 
is. Het hoeft niet persé iedere zondag. Een keer per maand zou al heel welkom zijn.. 
Laten we eens in onze kennissen / vrienden kring rond kijken en iemand er op 
attenderen. Wil je graag wat meer informatie dan kun je gerust contact opnemen met 
Truus en Ton Lans. Tel:033-4632301. Zij vertellen er graag over. 
 
Koffie drinken. 
Op 27 April is er i.v.m. Koningsdag geen koffiedrinken. Ook op 11 en 18 Mei, omdat 
dan de ruimte bezet is. Daarna gaan we in overleg of we er wel mee door gaan. 

http://www.raadvankerken.nl/oecumenelezing
tel:033-4632301


Na 25 Mei gaan we dat beslissen. Het is altijd een hele klus om de ruimte in orde te 
maken.. Het bezoekersaantal is niet geweldig. En… we worden allemaal een dagje 
ouder. In het volgende Manteltje is daar mee over te lezen. 
Wel is natuurlijk iedereen van harte welkom in de Woord- en Communieviering op de 
eerste maandag van de maand. De eerstvolgende is op maandag 2 Mei, om 14.30 
uur. Daarna is het ook altijd heel gezellig koffiedrinken. Van harte welkom. 
 
Beloken Pasen viering. 
Afgelopen vrijdag hadden we de viering in de Theo Groenhuijsen zaal. Wat was het 
fijn om na 2 jaar weer samen te zijn in de voor ons zo vertrouwde omgeving. 
Iedereen genoot van deze bijeenkomst. Veel gezelligheid, maar ook een mooie 
viering waar Frank Sieraal in voor ging. Jos Konings begeleidde ons bij het zingen. 
Voor de viering een kopje thee of koffie met iets lekkers. Na de viering een lekker 
drankje met kleine hapjes. Dit allemaal dankzij de inzet van de Zorg om mensen 
groep. Met veel dank daarvoor. Tot slot ging iedereen met een prachtige bos kleurige 
tulpen heel voldaan weer naar huis.  
 
Spreuk van de maand. 
Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. 
Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan. 
Nelson Mandela. 
 
 
In het boekje Troost las ik de volgende tekst: 
Woorden zijn soms wapens, scherp en vol venijn. 
Ze kunnen je hart verwonden, verdriet, 
geen troost geven, wel pijn. 
Maar soms zijn woorden een bron van steun en hoop, 
als balsem op de wonden, die je opdoet in je levensloop. 
 
Soms zoek je woorden om troost te geven, 
maar hoe je ook zoekt, je vindt het niet. 
Zijn er wel gepaste woorden van troost voor intens verdriet? 
Of is het stil luisterend nabij en aanwezig zijn 
voldoende of niet?  
Magda Nelissen. 
 
 
 
 


