
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

   

 
     Informatie van de Hervormde Gemeente Buren                                                                  

nr. 2022-5 (Periode 5 september – 16 oktober) 
 

Kerkelijke gegevens: 
 

• kerkdiensten - website www.tussenlekenlinge.nl 

• zondagsschool 10.00 uur, Achterbonenburg 8, Buren 

• kerkautodienst. Wilt u worden opgehaald? U kunt zich aanmelden bij mevrouw Henny de Boer, 

telefoon 0344-572864 

• kerkelijke bijdragen t.n.v. Hervormde Gemeente Buren zijn welkom op NL87 INGB 0000 8949 28, 

NL19 RABO 0321 2361 65 of NL83 SNSB 0923 8173 52 

• Diaconie Hervormde Gemeente Buren: NL83 RABO 0321200675 

Vervangende predikanten: 
 

• ds. Gea van der Velde, consulent. Kerkstraat 6a, 4023 AP Rijswijk Gld, 0345-558620 

E: geavandervelde@xs4all.nl 

• ds. Gerrit Schouten, ambulant predikant. Ooisestraat 2, 4054 MN Echteld, 06-3943 2924                         
E: predikant@hervormdegemeenteburen.nl 

•  

E:  

E-mailadressen: 
 

scriba@hervormdegemeenteburen.nl 
kerkvoogdij@hervormdegemeenteburen.nl 
 

klachten bezorging: 0344-572398/ 662261 
 
kopij voor de volgende uitgave 
graag vóór maandag 10 oktober 2022 

http://www.tussenlekenlinge.nl/
mailto:geavandervelde@xs4all.nl
mailto:scriba@hervormdegemeenteburen.nl
mailto:kerkvoogdij@hervormdegemeenteburen.nl


2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staafkerk in Reno                                                                                                                              Nidaros dom in Trondheim         

 

                                                                                                                         Meditatie                                                                                                                                                                                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dunne plekken 
 

De Haervejen is een oude handels- en pelgrimsroute van Noord- naar Zuid-Denemarken. In het noorden 
sluit die aan op het Olavspad dat in Noorwegen van Oslo naar Trondheim loopt, in Duitsland op de St. 
Jacobsroute naar Santiago de Compostela. In de afgelopen zomermaanden fietste ik met drie van mijn 
broers op een tocht naar de Noordkaap deels over de hierboven genoemde route, waarbij we ook veel 
kerken bezocht hebben.  
 

Ik vind het altijd weer spannend om te kijken of de deur van een kerk open is. De lichte teleurstelling als 
dat niet zo is, maar een genot als het wel zo is en je de vaak zware deuren  in de scharnieren hoort 
kraken. Het is fijn om even rond te kijken. Het zijn plekken voor stilte en gebed, of om gewoon maar 
even te zitten.  
 

Soms leidde dat tot onverwachte ontmoetingen, zoals met een pianiste en een zanger die aan het 
repeteren waren. Het kerkje in Kragelund was gesloten, maar de predikante die in de ernaast gelegen 
pastorie woonde, gaf ons een spontane rondleiding. Ook omdat ze zo haar Engels kon oefenen, zei ze, 
waarbij al snel bleek dat haar Engels veel beter was dan dat van ons.  
 

Raynor Winn schrijft in haar boek ‘De wilde stilte’ over een bezoek aan de abdij op het eiland Iona in 
Schotland, ook een plek voor gebed en bezinning. Een bewoner noemt de abdij een ‘dunne plek’, een 
plek waar de mens dichter bij God is. 
 

De oude Keltische christenen gebruikten het begrip 
‘dunne plaatsen’ voor die plaatsen waar de hemel de 
aarde lijkt te raken en waar de scheidslijn tussen onze 
wereld en de andere wereld dunner is. 
 

Wat doe je zoal, als je de hele dag op de fiets zit? In 
de steden en op drukke wegen vooral goed 
concentreren op het verkeer. Koppie erbij houden.             
Je bent extra kwetsbaar op twee wielen met veel 
bagage. Op de stille landweggetjes vooral genieten 
van het landschap en je gedachten maar een beetje 
laten stromen, of soms helemaal niks denken en 
alleen maar de trappers ronddraaien. 
 

Middernachtzon 
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Mussen bij voedersilo in Buren 

Tijdens de coronacrisis stond er een artikel in dagblad Trouw over de haiku, 
een Japanse dichtvorm met een vast metrum van 5-7-5 lettergrepen. Kees 
van Kooten schreef er een boek over. Lezers konden een haiku insturen. Ik 
probeerde er toen ook een te maken, maar dat lukte voor geen meter. En nu, 
tijdens die zware, lange fietstocht, was het er ineens.  
 

Zwoegend het besef 
Hij schiep bergen én dalen 
en dan… berusting 
 

Meter voor meter  

tussen voor en achterwiel                                                                         
rolt de tijd voorbij 
 

Noorwegen is dunbevolkt. Er is veel ruimte waar het 
landschap nog ongerept is en waar je het gevoel hebt 
onderdeel te zijn van een groter geheel. Op de fiets en 
tijdens de korte wandelingen rond onze kampeerplaatsen 
heb ik dat sterk ervaren en ben ik op veel ‘dunne plekken’ 
geweest. 
 

Maar dunne plekken vind je overal. Bijvoorbeeld in de kerk 
om de hoek en in de achtertuin. Je hoeft er geen 3000 km 
voor te fietsen. Maar misschien heeft de fietstocht mij 
geholpen om er weer wat meer voor open te staan. 
 

De gewone mus lijkt terug van weg geweest. Tientallen mussen eten zich in onze 
achtertuin kogeltje rond bij de voedersilo en nemen een bad in de waterschaal. 
Als ik dichterbij kom kijken ze, voordat ze wegvliegen, nog even mijn richting uit. 
Alsof ze zeggen willen: “Eet, eet!” Want tijdens het fietsen zijn de kilo’s eraf 
gevlogen. Blijf je verwonderen! 
 

De reis is volbracht 
Zolang we herinneren 
blijven we reizen 

                                                                                                     

Walter Meulenbeek 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Kerkdiensten 
 

 

 

De diensten uit Buren zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van de Hervormde Gemeente Buren 
en via www.kerkdienstgemist.nl  
 

 

 

11 september, 10 uur dienst in Buren Ds. C. Manuputty 

  

18 september, 10 uur dienst in Erichem 
Ds. G. van der Velde 
Streekdienst, startzondag 

  

25 september, 10 uur dienst in Buren Ds. W. van Wakeren, Veenendaal 
  

2 oktober, 10 uur dienst in Ravenswaaij Ds. S. Visser 
Kleine streekdienst 

  

9 oktober, dienst in Buren Ds. A. Lodewijk, Leerdam 
  

16 oktober, dienst in Kerk-Avezaath Ds. E. Hagen 
Streekdienst 

IJskathedraal in Tromsø 

Lofoten: Waar land, water en lucht de hemel raken 

https://www.youtube.com/channel/UCe5xM-iqM5iybWRpsnEjB7A
https://kerkdienstgemist.nl/stations/520-Hervormde-Gemeente-Buren-Gld


4 
 

  

                                                                                                          Bij de diensten in Buren 
 
 

Op 11 september is er dienst in Buren, voorganger is ds. C. Manuputty. Zoals u kunt lezen in het voorstel 
van de leiding van de zondagsschool wordt dit een gezinsdienst. We hebben die eerder gehad, maar 
voor het geval u een beetje vergeten bent wat dat inhoudt, een korte uitleg. Bij een gezinsdienst is er 
geen zondagsschool, maar zijn de kinderen in de kerk aanwezig. We vragen de predikant dan rekening 
met hen te houden, hen zo mogelijk speciaal aan te spreken. We zingen ook een kinderlied en hopen op 
die manier met jong en oud een gezamenlijke viering te hebben, die iedereen aanspreekt. 
Op 25 september gaat bij ons voor: ds. W. van Wakeren uit Veenendaal. Dan is er zondagsschool in 
Buren, de kinderen gaan dan naar hun eigen ruimte aan het Achterbonenburg. Ds. Van Wakeren is 
regelmatig voorgegaan in deze periode zonder eigen predikant. 
Op 9 oktober is er weer een gezinsdienst met onze oud-predikant ds. Anneke Lodewijk uit Leerdam. 
 

Dorien Rots 

                                                                                                                             
       

                                                                                                                            Bloemengroet 
 

De bloemen zijn als groet van ons allen gegaan  

• op 3 juli naar de heer G. Theunissen,  

• op 10 juli naar mevrouw N. ten  Napel,  

• op 24 juli naar mevrouw P. Huisman,  

• op 7 augustus naar mevrouw W. Vermeulen,  

• op 14 augustus naar fam. W. de Jongh,  

• op 21 augustus naar mevrouw C. Kirpestein,                        

• en op 28 augustus naar de heer C. van de Linden. 

                                                                      

                                                                                                                Vanuit de kerkenraad 
 

Voorstellen voor zondagsschool, gezinsdiensten en jongerendienst 
De leiding van de zondagsschool, nu bestaand uit Carla Buijs en Maaike van Veenendaal, stuurde mij het 
volgende voorstel  voor zondagsschool en gezinsdiensten toe: 
A.s. zondag, 4 september, willen we graag met de kinderen bij elkaar komen in Buren. Er is dan een 
streekdienst, maar we willen graag starten met een zo groot mogelijke groep kinderen. Ons idee is om 
met een gezellige morgen te starten, waarin we even kletsen over de vakanties en vertellen wat onze 
ideeën met de zondagsschool zijn. Ook willen we de kinderen gelegenheid geven om input te geven over 
wat zij verwachten van de zondagsschool. Achterliggende gedachte is om zo het commitment van de 
kinderen te verhogen, waar we tot nu toe vooral met ouders hebben gesproken. Ouders zijn hier ook 
welkom, maar kunnen er ook voor kiezen de streekdienst bij te wonen, wij zorgen dat de kinderen 
opgevangen worden.  
Voor het verdere seizoen willen we het volgende 
voorstel doen: 
11-09 Gezinsdienst in Buren 
18-09 Startdienst Erichem 
25-09 Zondagsschool (Buren) 
02-10 Streekdienst Ravenswaaij 
09-10 Gezinsdienst in Buren  
16-10 Streekdienst Avezaath 
23-10 Herfstvakantie 
30-10 Zondagsschool (Buren) 
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06-11 dienst in Erichem 
13-11 Gezinsdienst in Buren 
20-11 Zondagsschool (in Buren) 
27-11 1e Advent - Zondagsschool (in Buren) 
04-12 2e Advent - Zondagsschool (in Buren) 
11-12 3e Advent - Zondagsschool (in Buren) 
18-12 4e Advent - Zondagsschool (in Buren) 
18-12 15:30 uur Kinderkerstfeest in Buren 
25-12 Gezinsdienst in Buren 
 

Dan rest alleen nog het werven van versterking van zondagsschool leiding, daar zijn we ook hard mee 
bezig!  
De kerkenraad is ontzettend bij met dit voorstel en we hopen van harte dat er meer mensen komen, die 
af en toe een steentje willen bijdragen aan de zondagschool! 
Van Sandra Schelling kregen we een voorstel voor een jongerendienst op 16 oktober in Buren. 
Het is ons niet gelukt op zo’n korte termijn een voorganger voor de jongerendienst te vinden. Toch 
willen we deze kans niet verloren laten gaan. Daarom hebben we als alternatief bedacht dat we een 
zangdienst kunnen houden waarin uit diverse bundels wordt gezongen, behalve uit het “gewone” 
liedboek. Ook gaan we weer proberen om jongeren erbij te betrekken d.m.v. het voorlezen van een 
gedicht, een bijbeltekst, een korte overweging uit een dagboekje, het uitspreken van een gebed en wat 
voor ideeën er nog meer zijn. En wie weet gaat het zelfs lukken om een paar jongeren gezamenlijk een 
lied te laten zingen. 
Ook met dit initiatief zijn wij ontzettend blij! Geef het door aan ieder die mogelijk geïnteresseerd is! 
 

Dorien Rots 
 

Tijdpad van de fusie:  

❖ Definitieve besluit BMCV en CCBB (15 september). Voorbereiden horen van de gemeente en 
diverse zaken regelen rondom diensten en colleges. (presentatie maken voor de gemeenteleden, 
een centraal deel met alle afspraken en een  lokaal gedeelte wat als thema heeft "wat betekent 
de fusie nu voor onze gemeente"  

❖ Voor 12 oktober is er een gemeenteavond, Inloop vanaf 19:30, aanvang 20:00 uur. Wij willen u 
graag bijpraten over de verder voortgang van de fusie en hebben dan ook meer detailinformatie, 
over hoe het er na de fusie uit ziet. 

❖ Kort daarna is de definitieve besluitvorming kerkenraden om te fuseren. 
❖ Begin november voorgenomen besluit publiceren in een landelijk dagblad. Dan volgt een termijn 

van 30 dagen waarin de akten nog niet gepasseerd kunnen worden bij de notaris. 
❖ December tekenen van de akten bij de notaris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een vriendelijke groet en tot snel, 
Peter van Leenen  
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                                                                                                   Overzicht collecten en giften   
 

Diaconie: collecten en giften juli augustus 
   

Stichting Pemama € 100,00*  
Kerk in Actie € 100,00*  
Voedselbank € 100,00*   
Stichting Timon West Betuwe  € 100,00* 
Stichting Pemama 

 

€ 100,00* 
   

bloemengift 
 

             €     5,00 
   

*Door de Diaconie aangevuld tot € 100,00 
 

Kerkrentmeesters: 
 

Actie Kerkbalans: Het streefbedrag is € 32.000,-   
                                                                   € 28.330,50 aan toezeggingen, ofwel 88,53% van het streefbedrag. 
 

Pemama: er is het 1e kwartaal € 228,40 gecollecteerd voor de schoolmeubeltjes, 
                     en het 2e kwartaal € 171,60. Het CvK heeft dat aangevuld tot € 1000,-. 
 

Collectes 2e kwartaal: College van kerkrentmeesters € 646,20 
                                                                  Jongerendienst €   51,30 
 

Giften: voor bloemen via mevr. E. de Jongh € 10,- 
              Legaat van € 20.000,- 

                                                                                                                                                                               

Alle gevers en geefsters hartelijk dank!  
                         

                                                                                                       Muziekmiddag en -avond    

   

 

 
 

Zaterdag  
5 november 
2022 

in de St. Lambertuskerk te Buren 

16.00 uur Muziekmiddag voor kinderen. Als je nog mee wilt doen, mail Dorien 
(scriba@hervormdegemeenteburen.nl) en geef even door welk 
instrument je bespeelt, of dat je gaat zingen en hoe je heet, natuurlijk. 

  

17.30 uur Eten! Daarvoor hoef je niet naar huis, want er is een mobiele frietkar, 
waar je gratis een frietje en een snack kunt krijgen!  

  

19.30 uur 
 

Muziekavond ‘1572 - 2022: 450 jaar zingen tussen strijd en vrijheid’ 
In 1572 begon met de eerste vrije Statenvergadering de ‘geboorte’ van 
Nederland zoals we dat nu kennen: een lange strijd tegen buitenlandse 
overheersing, voor godsdienstvrijheid en andere rechten die we 
vandaag bijna vanzelfsprekend zijn gaan vinden, maar die nog altijd 
kwetsbaar zijn. 
Op deze muziekavond zingen we samen met het Kleinkoor en 
Hervormd Kerkkoor Buren liederen die mensen in deze strijd tot steun 
zijn geweest, van Valerius' Nederlandsche Gedenck-clanck tot 
modernere liederen over dezelfde thema’s, die vandaag nog steeds 
herkenbaar zijn en onverminderd actueel blijken. Daarnaast wordt er 
muzikale medewerking verleend door Carin Fijnaut en Marceline 
Loudon. Meer informatie over het programma in de volgende RBT! 
 

mailto:scriba@hervormdegemeenteburen.nl
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                                                                                                            Bij wie kunt u terecht 

 
De kerkenraad bestaat uit: 
 
Predikanten (zie voorkant van dit blad voor gegevens).  
Ouderling-Kerkrentmeester  
De heer P. van Leenen (Peter), Binnenkoppel 11, 4116 DW Buren, 06-53155331. E-mail: 
vleenen@ziggo.nl. 
Toegevoegd aan het College van Kerkrentmeesters, maar geen ouderling 
De heer R. Veenis (Rob), Tielseweg 5a, 4116 EB Buren, is 06-54374512. E-mail: robveenis@kpnmail.nl 
Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant) 
Mevrouw D.B. Rots, (Dorien), Buitenhuizenpoort 1, 4116 CA Buren, 0344-662261. E-mail: 
dorienrots@live.nl 
Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant)   
De heer J.W. Kirpestein (John), Herenstraat 10, 4116 BK Buren, 0344-572715. E-mail: 
kirpestein@xs4all.nl 
 
Diaken (verenigd in het College van Diakenen)    
De heer J.C.M. Heij (Marcel), Kon. Wilhelminalaan 20, 4116 CK Buren, 0344-606790. E-mail: 
jcm.heij@ziggo.nl  
Diaken (verenigd in het College van Diakenen) Mevrouw E. de Jongh - van Malsen (Elly), 
Weeshuisstraat 12, 4116 BN Buren, 0344-572417. E-mail: e_de_jongh@planet.nl   
 
Toegevoegd aan het College van Diakenen, maar geen diaken 
Mevrouw M. de Heus (Martha), Voorburcht 13, 4116 DG Buren, 0344-572612. E-mail: 
marthadeheus@planet.nl 
Toegevoegd aan het College van Diakenen, maar geen diaken 
Mevrouw G.H. van Kranenburg - van Zante (Erica), Sel 3, 4116 DD Buren, 0344-571356.                                
E-mail: ericavanzante@upcmail.nl 
 
De financiële administratie van de diaconie wordt verzorgd door: 
De heer G. Theunissen (Gerard), Kniphoek 12, 4116 BX Buren, 0344-572151. E-mail:                                                    
g-theunissen@hetnet.nl   
Scriba Mevrouw D.B. Rots, scriba@hervormdegemeenteburen.nl  
Koster De heer en mevrouw J. en A. de Heus (Jan en Agatha), Pr. Willem Alexanderstraat 11, 4116 CL 
Buren, 0344-572160. E-mail: agathadeheus@hotmail.nl 
Zondagsschool Mevrouw C. Buijs - van Malsen (Carla). E-mail: info@timmerbedrijfbuijs.nl                              
_____________________________________________________________________________________ 
Kerkverhuur van de Sint Lambertuskerk: PC-Buren (SOGK), E-mail: kerkverhuurburen@upcmail.nl   
 

   

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    

mailto:vleenen@ziggo.nl
mailto:g.verhulst@upcmail.nl
mailto:kirpestein@xs4all.nl
mailto:0344-606790.%20E-mail
mailto:jcm.heij@ziggo.nl
mailto:marthadeheus@planet.nl
mailto:ericavanzante@upcmail.nl
mailto:scriba@hervormdegemeenteburen.nl
mailto:info@timmerbedrijfbuijs.nl
mailto:Kerkverhuur@upcmail.nl
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                                                                                                         De Hervormde Vrouwendienst  

                                                                                             
Bijeenkomst met de Hervormde 
Vrouwendienst op 14 juli 2022 
Een paar edities van RBT geleden, werd 
Henny de Joode geïnterviewd over de 
Hervormde Vrouwen Dienst. Bestaat de 
HVD eigenlijk nog, wat hadden de 
dames voor taken en moet ze niet 
worden opgeheven nu de leeftijd van de 
dames zo stijgt? John en ik hebben een 
afspraak gemaakt met de dames die nog 
lid zijn van de HVD: Dicky van 
Vlaanderen, Henny de Joode, Bep van 
den Berg, Tonny van Alphen, Titia 
Huisman, Elly de Jongh en in plaats van 
Christien Verschoor zou haar man Cor 
komen. Cor moest helaas verstek laten 

gaan. Onder het genot van koffie en gebak hebben we de dames heel hartelijk bedankt voor de trouwe 
manier waarop ze gemeenteleden hebben bezocht. Voor sommigen tientallen jaren lang! Hoeveel 
mensen zijn er niet blij gemaakt met een bloemetje, een luisterend oor. In deze jachtige tijd is dat heel 
bijzonder en het cement van onze gemeente. In het verleden was er ook een bloemetje voor nieuwe 
gemeenteleden, werden er fruitbakjes bezorgd. Zoals het ooit was, kan het niet doorgaan. Het 
resterende geld uit het potje van de HVD wordt in overleg geschonken aan de stichting Pemama. 
Maar dan komt onze vraag: moeten we de HVD dan opheffen of zijn er taken die té belangrijk zijn? 
Iedereen is het er over eens dat, tijdens de diensten in Buren, het belangrijk is dat bewoners van 
Oranjehof gezamenlijk kunnen kijken naar de diensten. De dames van de HVD waren daar altijd 
gastvrouw en zorgden voor de koffie. Er zijn vier dames die dat willen blijven doen, als ze hulp krijgen bij 
het aanzetten van de tv en als ze niet zelf de bewoners hoeven op te halen. Dat gaan wij proberen te 
regelen op Oranjehof en met Martha de Heus erbij 
hebben we dan vijf dames die dit willen blijven 
doen. Dit is geweldig, omdat het voor bewoners 
van Oranjehof, maar ook voor omwonende 
gemeenteleden veel fijner is gezamenlijk naar de 
dienst te kijken dan alleen op je eigen bank! 
Verder vinden de dames het ook belangrijk om 
deel te blijven nemen aan de Wereldgebedsdag. 
Er is dan ’s middags een bijeenkomst in Oranjehof. 
We zullen ds. Gerrit Schouten vragen van tevoren 
een keer bij elkaar te komen en de taken te 
verdelen. De scriba zal zorgen dat de boekjes tijdig 
worden besteld en dan is ook dit onderdeel veilig 
gesteld! En wat voor de dames van groot belang 
is, vooral vanwege de gezelligheid: gezamenlijk het koper poetsen in de kerk. Daarover maken we een 
afspraak met ons kostersechtpaar en in de volgende RBT vindt u vast een datum. 
Al met al wordt de HVD dus niet opgeheven. Ze blijft, zij het sluimerend, in leven! Om dat te vieren, 
gaan we lunchen bij De Prins. En ook dit onderdeel willen de dames graag jaarlijks op de agenda 
hebben…. 
 

Dorien Rots                     
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                                                                                                                                    Mutaties 
 

Vertrokken naar: 
 

Dhr. H. Telleman is verhuisd van Pr. Frederik Hendrikstraat 14, 4116EV BUREN naar Tiel.  
 

Huwelijk: 
Op vrijdag 26 augustus zijn Martine Margje Woutertje Verhoef en Niels Cornelis Jan Oostdam in            
de St. Lambertuskerk te Buren in het huwelijk getreden. 
    

                                                                                                           Bericht van ds. Schouten 
 

Beste gemeenteleden, 
Zoals u wellicht weet heb ik mijn werkzaamheden in Buren 
tijdelijk moeten stoppen vanwege gezondheidsklachten. Na de 
nodige onderzoeken bleek dat er drie vernauwingen zitten in de 
kransslagaders rondom mijn hart. Op maandag 22 augustus ben 
ik in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein geweest. Daar 
zijn twee vernauwingen gedotterd en is bij beiden een stent 
geplaatst. De derde vernauwing kan ook gedotterd worden maar 
omdat die iets gecompliceerder is doen ze die later. Ik ben dus 
nog een keer aan de beurt maar het goede nieuws is dat er niet 

geopereerd hoeft te worden. Dat is veel ingrijpender en de hersteltijd veel langer. Ik ben blij met dit 
resultaat maar moet de komende tijd nog voorzichtig aan doen totdat ook de derde vernauwing 
verholpen is. Maar dankbaarheid overheerst. Donderdag 25 augustus kwamen Peter en Dorien een 
enorme bak met fruit uit de Betuwe bezorgen. Dank daarvoor! Maar ook voor alle kaarten en blijken van 
meeleven die we ontvangen. Dat doet goed.  
 

Hartelijke groeten, ook namens mijn vrouw Tineke, Gerrit Schouten.  
 
 

                                                                                                                                                Huwelijksjubileum                                                                          

 
Op zaterdag 16 juli jl. mocht het echtpaar Wim en Wilma de Jongh - den Otter, Ph. W. 
van Oranjestraat 15 erbij stilstaan dat zij op deze dag 40 jaar getrouwd waren.  
 
Ze waren heel blij met de felicitatie en een bloemetje namens ons allemaal. 
 
 

                                                                                                  Verdrietig nieuws uit Egerlövö, Hongarije                                                                                         
 

                                                                        We kregen het bericht dat Eszter Szilvási is overleden.                        
                                                                        Eszter en haar man Ferenc waren al vanaf het begin                          
                                                                        van de uitwisselingen tussen Egerlövő en Buren van de partij.      
                                                                        Het was een gezellig stel. Helaas spraken ze geen Duits of      
                                                                        Engels, maar met handen en voeten begrepen we elkaar. Ze   
                                                                        hielden bijen en namen altijd honing mee.  
                                                                        Ik weet nog dat Eszter samen met mijn man Wim naar een                                                     
                                                                        tractor is gaan zoeken om het werk in de boomgaard wat                   
                                                                        makkelijker te maken, maar het vervoer werd te duur. 
                                                                        Wat Eszter ook goed kon was koken.                                                                           
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Buiten op het fornuis maakte ze de lekkerste gerechten, zoals een heerlijke bloemkoolschotel. 
De laatste keer dat de Hongaren in Buren waren, logeerde ze bij mij. 
Met google translate probeerden we met elkaar te praten, maar dat was toch gek om zo met elkaar te 
communiceren. 
Haar man Ferenc was een aantal jaren geleden overleden, daar had ze veel verdriet van.                              
Haar zoon Zsolt was dan ook blij dat ze meeging naar Buren, je kon merken dat het contact met de 
Burenaren haar goed deed. 
Ze was al enige tijd ziek, ze had kanker maar ze ging er heel 
moedig mee om. 
We zullen haar missen bij de wederzijdse bezoeken, maar ook 
op Facebook waarop ze heel actief was met verhalen en 
foto’s. Ons medeleven gaat uit naar haar kinderen en 
kleinkinderen die haar erg zullen missen, want ze was wel de 
spil van de familie. 
 

Namens de Hongarijegroep, 
Japke Brekveld 
 

                                                                                   De oplossing van Weer even puzzelen  

Antwoorden van de puzzel Nederlandse plaatsnamen: 
 
1.Lopik, 2. Wassenaar, 3. Best, 4. Simpelveld, 5. Holwerd, 6. Mortel, 7. Lekkerkerk,                                          
8. Hapert, 9. Ellemeet, 10. Overveen, 11. Godlinze, 12. Oudewater, 13. Wildervank. 

 
            En? Had je ze allemaal goed?        

     

                                                                                           Bedankje van Stichting Pemama 
 

Schoolmeubeltjesproject Pemama 
Het kan snel gaan, als je in de Burense kerk een praatje mag houden over het meubilair dat nog nodig is 
om de nieuw gebouwde klaslokalen in Zambia te vullen. Toen leek dat nog een zorg voor later: eerst 
maar eens die lokalen helemaal afbouwen, dan gaan we daarna wel weer verder sparen voor die 
meubels. 
 

Maar voor ik het wist, was er al een heus ‘Schoolmeubeltjesproject’, waar bijna elke week voor 
gecollecteerd werd. Daarnaast kwamen er ook direct bij ons giften binnen voor dit specifieke doel, maar 
van een tussenstand had ik geen idee. Het totaal benodigde bedrag was fors, en hoewel Peter van 
Leenen na mijn praatje al meteen enthousiast riep: “Gaan we doen!”, was ik toch zeer verrast dat de 
helft van het bedrag dat ik toen noemde onlangs zomaar ineens op onze rekening stond. 
 

Wat een mooie verrassing! De lokalen zijn inmiddels bijna klaar, op het pleister- en schilderwerk na, dus 
de eerste meubels komen precies op tijd. Met de Zambiaanse Peter overleg ik nu hoe we het gaan 
aanpakken, zodat ik in de volgende RBT hopelijk wat foto’s kan delen van het resultaat.                           
Hartelijk dank voor jullie steun! 
  
Jorrit Meulenbeek 
 


