Agenda april 2016
Zondag 1 mei viering Avondmaal
10:00 uur samenkomst
Spreker: John Karten
Zangleider: Marianne Loggers
Dinsdag 3 mei Huiskringen

OASE nieuws nr 5 - mei 2016

Donderdag 5 mei Hemelvaart
Geen samenkomst
Zondag 8 mei
10:00 uur samenkomst
Spreker: Sietze Houtman
Zangleider: Connie Karsten
Dinsdag 10 mei Volvokring
Zondag 15 mei Pinksteren
10:00 uur samenkomst
Spreker: Connie Kartsen
Zangleider: Arie Theisens
Dinsdag 17 mei Huiskringen
Zondag 22 mei
Zondag vervolgde kerk
10:00 uur samenkomst
Spreker: Hans Cramer
Zangleider: Marianne Logger
Zondag 29 mei opdracht Allon Scheld
10:00 uur samenkomst
Spreker: John Karsten
Zangleider: Charissa Meeuwenoord
Dinsdag 31 mei Gebedsuur

Gymzaaldienst zie pagina 5 e.v.

Verjaardagen
Mei
1
1
2
5
17
18
24
25
26
28
29

Margreet Buisman
Pieter Hulleman
Chico Ganesh
Leen Birkenholz
Lisette van den Dikkenberg
Ralf Karsten
Rowi Bosveld
Trieneke Vos
Christian van Essen
Boy van Abkoude
Matthijs Hulleman

Juni
8
Elianne Demmendal
9
Henk Nicolai
12
Yoshua Meeuwenoord
16
Aukje Grooten
17
Tim Scheld
19
Noortje Nicolai
20
Angelique Slagmolen
22
Simon Wienke
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Bangladesh
Beste broeders en zusters,
Het is hier drukkend warm,
tegen de 40 graden. Hoe gaan
we daar mee om? Het is niet zo zeer hoe
wij er mee om gaan, maar hoe het weer
met ons omgaat. Het neemt veel van onze
energie en het zorgt er voor dat we een
aantal keren per dag droge kleren aan
moeten trekken. Nederlanders klagen regelmatig over het weer, maar de Bengalen
kunnen er ook wat van.
Het was zeker drukkend warm tijdens de
Goede Vrijdagdienst in de kerk in de wijk
Bhatara . Normaal komen we daar in de
avond samen. Op Goede Vrijdag is dat
van 12 tot 15 uur. De zon brandde op het
golfplaten dak en veranderde de zaal in
een oven. Maar was weer bomvol.
De druk kwam dit keer niet alleen van de
zon, maar ook van de buren. Zodra wij
begonnen te zingen zetten zij hun geluidsinstallatie met muziek zo hard mogelijk
aan. Het bericht kwam binnen dat we
moesten stoppen anders zou het nog harder worden gezet. Dit was nog nooit gebeurd dus gingen we op onderzoek uit.
Het bleek dat wij hadden gezongen tijdens
de oproep tot gebed van de moskee. Men
was daar erg boos over.
Mina ging met die buren praten en men
kwam tot de conclusie dat we op deze
manier niet als buren met elkaar om konden gaan. De rest van de dienst verliep in
alle rust.
Het is ook drukkend in het land. In het
noorden is weer een Christen vermoord.
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Hij bekeerde zich vanuit het
meerderheidsgeloof hier in dit
land en gaf zijn leven aan de
Heer Jezus. Zijn vrouw en een
kind volgden. De oudste dochter was hier
erg tegen en was heel boos op haar vader.
Nu is hij vermoord om zijn geloof. Er is
nog steeds 24-uur per dag politie bescherming rond de kerk en de voorganger in dat
gebied. Helaas was dit niet het geval met
deze mensen.
Dit keer verdween de druk. De water druk
dan wel. Als we dit schrijven horen we het
water uit de kraan lopen. Onder alle kranen in ons huis staan op het ogenblik emmers, pannen en potten om zoveel mogelijk water op te vangen. We kregen te horen dat we voor de rest van de dag en morgen geen water zullen hebben. De watertank moet worden schoongemaakt.
Het werkt als volgt. Het water dat door de
stadswaterleiding loopt staat niet onder
druk. Het water kan daarom niet naar de
3de verdieping komen waar wij wonen. En
dit komt zeker niet op de 5de verdieping
van ons flatgebouw. Er is daarom onder de
begane grond van ons gebouw, en van alle
andere gebouwen in dit land, een grote
watertank gemaakt. Het water dat door de
stad wordt aangevoerd loopt in die tank.
Op de tank staat een pomp die het water
naar een tank op het dak pompt. Vanuit die
tank stoomt het water door leidingen naar
onze flat.
Maar nu moeten die watertanks schoongemaakt worden. Dat is nodig omdat het water dat door de stad wordt aangevoerd niet
echt schoon is.

Wij kunnen dat water niet zomaar drinken.
We koken het eerst zo’n 20 minuten en als
het is afgekoeld wordt het gefilterd.
Heel veel dank voor jullie gebeden en gaven
Freek en Mina
***********************
Er is meer aan de hand in Bangladesh.
Dat blijkt uit de mail van Freek, die hij
14 april stuurde. Hij schrijft: Er was hier

gisteren een aardbeving. Hebben we al
eens eerder meegemaakt, maar deze
was veel sterker. Eerst voelde je de
stoel langzaam bewegen. Maar toen
ging ineens alles schudden en vaasjes,
enz. begonnen te rammelen. We zijn
toen snel het huis uitgegaan.

Bangladesh
Mensen in Bangladesh en Myanmar
lieten via de berichtendienst weten de
aardbeving te hebben gevoeld. In de
hoofdstad Dhaka van Bangladesh
zijn mensen uit hun huizen gevlucht,
meldt een correspondent van
de BBC.
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Er waren veel mensen op straat, maar
daar ben je ook niet veilig.
De gebouwen staan hier erg dicht
op elkaar en zijn allemaal zes verdiepingen hoog. Als dat instort dan komt
alles op straat terecht waar de mensen, waar wij staan. We hoorden dat
een ruit brak in het flatgebouw naast
ons. Toen we weer bij ons naar binnen gingen vonden we een vaas kapot
op de grond. Verder is er geen schade
hier. Was allemaal best wel angstig.
Je hebt geen idee wanneer zoiets
komt. Ons gebouw heeft een alarm.
Als er zo iets is dan gaat dat alarm af.
Het is dan de bedoeling dat iedereen
in het gebouw naar buiten komt. Laten we hopen en bidden dat het niet
erger gaat worden.’

Gymzaaldienst tiener en kinderen
Zondag 10 april
was de gymzaaldienst voor de
zondagsschool.
Zoals elk jaar hebben wij, de tieners,
die voorbereid. Na
heel wat gebrainstorm en discussie
waren we het eens
over het thema: David met z’n slinger.
Toen moesten er nog spelletjes verzonnen en uitnodigingen gemaakt worden.

Als schaapjes achter het voorste schaap aan
lopen, drie rondjes over de gele buitenlijn
van de gymzaal. Daarna een rondje springen en kruipen, en als allerlaatst nog de
armen warm draaien zodat we goed konden
slingeren.

Uiteindelijk was het dan zover: om half
10 moesten we in de gymzaal zijn om
alles klaar te zetten. Dat ging redelijk
snel; we moesten wachten op de kinderen.
Niemand van ons stond nog bij de kerk
om de kinderen daar op te pikken en samen naar de gymzaal te lopen. Dus liep
ik, per ongeluk op mijn binnengymschoenen, naar het kerkgebouw om de kinderen op te halen. Luc liep mee naar de
gymzaal en daarmee was de club compleet. Sifra en Boaz hadden de buurkinderen Evelien en Chris meegenomen. Yoshua nam Lars mee en Noanna was ook
van de partij.
Toen konden we beginnen. We begonnen
met een warming- up. Als schaapjes achter het voorste schaap aan lopen, drie
rondjes over de gele buitenlijn van de
gymzaal. Daarna een rondje springen en
kruipen, en als allerlaatst nog de armen
warm draaien zodat we goed konden slingeren.
Toen konden we beginnen. We begonnen
met een warming- up.
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Er werden vier groepjes gevormd die elk
bij een touw moesten gaan staan, dan lekker slingeren.
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Stephan, uiteraard, was als laatste tiener
over. We hebben het spel maar afgebroken om pauze te houden.

Daarna moesten we op het klimrek klimmen, waar dan ook meteen de groepsfoto

Na de pauze mochten de kinderen even
vrij spelen, daarna gingen we “de
smoes” doen. De twee groepen kregen
één blaadje meer dan groep leden had.

Het eerste spel was een soort estafetteslingeren.

werd gemaakt (zie omslag).
Vervolgens speelden we paaltjesvoetbal.
Iedereen kreeg een paaltje, waarvan je
moest voorkomen dat die omviel.
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De droom en passie van Pinksteren

8

Washington DC, 28 augustus 1963. Dr. Martin Luther King hield een gepassioneerde
toespraak, met ondermeer de woorden ‘I have a dream…’(ik heb een droom).
Ik heb een droom dat op een dag… de zonen van voormalige slaven en de zonen van
voormalige slaveneigenaren samen zullen zitten aan de tafel van broederschap.
Ik heb een droom dat op een dag… een staat die bol staat van onrecht en onderdrukkende haat, veranderd zal zijn in een oase van vrede en gerechtigheid.
Ik heb een droom dat op een dag… kinderen zullen leven in een land waar zij niet
zullen worden beoordeeld naar hun huidskleur maar naar de inhoud van hun karakter.
Ik heb die droom vandaag!
Ik heb een droom dat op een dag… kleine zwarte jongens en meisjes hand in hand
zullen gaan met kleine blanke jongens en meisjes.
Ik heb die droom vandaag!
Ik heb een droom dat op een dag… ‘elke vallei verhoogd zal worden en elke berg en
heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De
luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER
heeft gesproken!’
Jesaja 40: 3-6
Met goed teamwork naar de overkant. Op
het blaadje staan en niet er buiten. Hier
werd wel wat vals gespeeld.’
De meisjes wonnen, maar de jongens
waren dicht in de buurt.
Helaas moesten we daarna opruimen. Er
werd alleen meer gespeeld dan opgeruimd.
Toen alles opgeruimd was, speelden we het
spel iemand-is-hem-niemand-is-hem.
Voor we weer naar huis gingen, kreeg iedereen nog een zakje chips. Het was een
gezellige ochtend!

Toen ik die toespraak nog eens goed doorlas, herkende ik de droom van Jezus Christus, die Hij omzette in passie voor een verloren wereld die genezing nodig had. Die
passie is door de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag voortgezet in de levens van
Jezus’ volgelingen. Ook wij hebben die passie nodig!
Marianne Loggers
Dagtekstenboekje 2016 Zeister Zendingsgenootschap
De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,
Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over
het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.
1 Kor.13:4-6
Een brug te slaan is mijn verlangen, waar mensen voor een afgrond staan.
Ik wil waar muren ons omvangen, niet rusten tot wij verder gaan.
Heer, geef mij moed die brug te bouwen, maak mij tot handelen bereid.
Laat mij steeds uw hulp vertrouwen, op uw nabijheid die bevrijdt.
Kurt Rommel

Ghana: een dag uit ons leven
Lieve vrienden,
De overdracht van de Kusaalbijbel was
een climax waar we lang naar toeleefden, wat we intens beleefden en waarvan
we nu foto’s en filmpjes bekijken. En
wat gebeurde er daarna?
‘Neem even goed rust, dachten we zelf
en zeiden anderen tegen ons.’ Met een
hitte van boven de 35 C valt dat niet
mee. ‘s Nachts worden we regelmatig
wakker om even een douche te nemen en
af te koelen. Handdoeken worden niet
langer gebruikt en in het weekend zetten
we het zwembad buiten voor de kleinkinderen om even af te koelen.
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De meeste dagen stop ik mijn werk op
kantoor rond 4 uur. Ik haal Josiah van
school en kom thuis. Vaak ga ik even onder de douche en begin dan met het
avondeten.
Meestal eten we tizet. Eerst wordt de soep
gemaakt. Het lekkerst is verse groente is
zoals ayoyo, een groene groente. Ik doe er
wat okro bij zodat de soep lekker glad is.
Met een beetje geluk heb ik het vlees de
dag tevoren al gekookt, want anders lukt
het niet meer. We eten meestal rundvlees
dat toch zeker 2 uur moet stoven. Of we
eten vis in de soep. Voor de tizet meet ik
2 kopjes water per persoon en zet die op
het vuur. Een beetje van het water heb ik
apart gedaan in een plastic schaaltje waar
ik nu een kopje
maïsmeel in meng. Zodra het water kookt
gaat dit mengsel in de pan en laat ik het
even doorkoken. Dan schep ik de helft
eruit en roer nog wat maïsmeel en cassavameel door de pap in de pan. Al roerend
wordt het een bijzonder stevige brij die ik
verdun door er van de dunne pap door te
roeren. Als alle dunne pap op is, heeft de
tizet precies de juiste dikte en spoel ik de
schaal voor de tizet om en laat er een
beetje water in staan.
Met een natgemaakte kalebas schep ik de
tizet uit de pot in de schaal. Telkens moet
ik de calabas weer in het water doen ,want
anders zou de tizet aan de calebas blijven
kleven. En dan is ons eten klaar en kunnen we aan tafel. Gelukkig geniet iedereen van het eten.

Na de afwas komen we weer bij elkaar.
Nu om Gods Woord te lezen. Dat is geen
voedsel voor onze magen, maar voor onze
ziel. Om wie we eigenlijk zijn te laten
vormen door Gods woorden.
Deze week lezen we uit de brief van Paulus aan de Thessalonisenzen. Paulus is in
deze plaats een kerk begonnen en is daarna verder getrokken. Hij schrijft de gelovigen nu een brief. Hij schrijft hoe de
nieuwe christenen geleden hebben voor
hun geloof, net als hijzelf.
Hij schrijft dat ondanks dat lijden hij hen
toch het ware evangelie verteld heeft,
zonder enige slechte bedoeling of om
zichzelf te verrijken. Hij deed het zoals
ouders voor hun kinderen doen. Hij gaf ze
raad en sprak ze moed in. Hij bad dat hun
liefde voor elkaar zou groeien en sterker
zou worden. Paulus’ grote wens is dat de
leden van deze kerk eenmaal als volmaakte en heilige mensen voor de troon van
onze God en Vader zullen staan.
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Wij laten ons versterken door deze
woorden en verlangen dat deze
woorden meer en meer waarheid worden
niet alleen in onze levens, maar ook in die
van jullie en de kerkgemeenschap waartoe
jullie en wij behoren.
Na de Bijbeloverdenking bidden we nog
met elkaar. Dit keer voor Salamatu die dit
jaar examen doet; en voor Josiah die een
repetitieweek heeft; voor projectvoorstellen waarmee we een bod doen op fondsen
om onderwijs in de Ghanese talen te geven aan kinderen tussen 8 en 14 jaar, die
nu niet naar school gaan,. En we bidden
voor Akatamog die christen is geworden,
dat hij zal groeien in zijn geloof en ook
voor degenen die nu de Kusaal bijbel
(gaan) lezen en voor eenheid in de kerken
omdat ook daar hetzelfde verlangen leeft
dat Paulus beschrijft: een leven zoals
God dat wil, zoals dat staat in de bijbel.
Luister goed mijn vrienden, doe nog
beter je best!

Nepal: de aardbeving - 1 jaar later
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Het is een jaar geleden dat
Nepal getroffen werd door
een 7.8 aardbeving. Nu een jaar later zijn
er in Nepal zijn nog steeds miljoenen
mensen zonder fatsoenlijk huis. Ik geef
een aantal feiten over de aardebeving en
de herstelwerkzaamheden.

GEZONDHEIDSZORG: 1.227 gezondheidsposten zijn beschadigd door de
aardbeving. Zij zijn van levensbelang
voor de afgelegen gebieden. Tot nu toe
zijn 40 posten herbouwd, terwijl men op
100 andere plaatsen bezig is met de herbouw.

SLACHTOFFERS: 8.959 hebben als
gevolg van de aardbeving het leven verloren en 22.303 mensen liepen verwondingen op.

SCHOLEN: Door de aardbeving zijn
bijna 8.000 scholen dusdanig beschadigd
dat ze niet meer gebruikt kunnen worden.
Hierdoor kunnen bijna 1.000.000 kinderen niet naar school. Een handvol gebouwen is tot nu toe hersteld dan wel herbouwd. Op de meeste plaatsen kan alleen
les gegeven worden in primitieve bamboehutten of golfplaten gebouwtjes.

VERWOESTE WONINGEN: Meer dan
1.000.000 huizen zijn door de aardbeving
ernstig beschadigd. 776.895 zijn onherstelbaar beschadigd en 298.998 huizen
zullen gerepareerd moeten worden.

ECONOMIE: De totale verliezen vanwege de aardbeving bedragen ongeveer 7
miljard euro. De verwachting is dat de
Nepalese economie dit jaar 1,5% zal
groeien, de laagste groei sinds 2007
(aldus de Asian Development Bank).

HISTORISCHE PLAATSEN: 131 monumenten zijn gereduceerd tot een hoop
puin. 560 monumenten zullen gerestaureerd moeten worden. Op sommige plaatsen in de Kathmandu vallei is men met
het herstel begonnen, officiële instanties
zeggen dat het jaren zal duren voor alles
weer in oorspronkelijke staat is teruggebracht.

BUITENLANDSE HULP: Internationale donors hebben totaal ongeveer 4 miljard euro aan steun toegezegd. Maar de
National Reconstruction Authority die
verantwoordelijk is voor de verdeling
van het geld, werd pas in december opgezet. Tot nu toe is er ongeveer 1,8 miljard
van de toegezegde hulp gebruikt.
UITGEKEERDE HULP: Alhoewel de
regering voor elk getroffen gezin bijna
2.000 euro heeft toegezegd voor de herbouw van hun huizen, hebben tot nu toe
slechts 641 families werkelijk geld ontvangen, een eerste uitkering van onge-

veer 500 euro.. Anderen die al wat gekregen hebben kregen niet meer dan ongeveer 250 euro per gezin.
HOE IS HET NU MET DE SLACHTOFFERS?
Het Internationale Rode Kruis schat
dat er nog ongeveer 4.000.000 mensen
in tijdelijke onderkomens wonen. Volgens de overheid zijn 113.384 familie
teruggekeerd naar hun huizen, die eigenlijk onbewoonbaar zijn en gevaar
lopen verder in te storten. Meer dan
31.000 slachtoffers hadden genoeg van
het wachten op de overheid en hebben
zelf zo goed en zo kwaad als dat ging
hun huizen herbouwd.
ACN
Overigens moet wel vermeld worden dat
vele kleine organisaties hulp gegeven
hebben via met name de kerken in Pokhara en Kathmandu. Vooral de diakonale
organisatie ACN (van de samenwerkende
kerken in Pokhara) heeft zich daarin onderscheiden en verleent nog steeds hulp.
De christenen zijn hier heel actief mee
bezig.
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DE NIEUWE GRONDWET EN VRIJHEID VAN GODSDIENST.
Sinds de komst van de nieuwe grondwet
worden door sommige groeperingen pogingen gedaan om de vrijheid van godsdienst ingeperkt te krijgen ten faveure
van het hindoeïsme.
Het Religious Liberty Forum Nepal, opgericht en voorgezeten door pastor Tanka
Subedi zet zich in om voor de belangen
van Christenen en andere minderheidsgroeperingen in Nepal op te komen.
Tanka is al jaren voorganger van een
kerk in Kathmandu.
Zo wil men terug naar een evangelisatieverbod en een verbod op verandering van
geloof! Waar in voorgaande jaren er elke
keer door de pers aandacht gegeven werd
aan de christelijke feestdagen (zoals
Kerst en Pasen), is dat de laatste maanden nagenoeg verdwenen. Tijdens Pasen
werd helemaal niets meer vermeld (voor
zover ik dat heb kunnen nagaan) e
n tijdens de Kerst was dat minimaal.
Positief was tijdens de kerst dat het niet
meer zo zeer ging om de kerstman en
cadeaus, maar dat in één van de kranten
een artikel verscheen over de werkelijke
betekenis van kerst. Overigens hebben
tegenstanders van de christelijke feestdagen een eerste succesje geboekt. Waar
een aantal jaren geleden kerst tot officiële
nationale feestdag voor iedereen werd
benoemd, is dat nu gelimiteerd voor alleen christenen.
Een paar weken geleden heeft pastor
Tanka hierover een gesprek gehad met de
minister van Binnenlandse Zaken in Nepal.

OASE-nieuwtjes
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Op vrijdag 13 mei 2016 zal er een
zegen gevraagd worden over het
huwelijk van
Has van Zwam
en
Marjan Schreuders
De dienst is om 19.30 uur bij de
V.E.G. Sion
Schelluinsestraat 6
4203 NL Gorinchem
tel. gebouw 0183-636888

Dit jaar staat De Oase voor een fikse uitbreiding.
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De familie Daniël en Rebecca van Hemert
met zoontjes Joas en Noam volgen met de
verwachte geboorte van hun derde kindje.
Hekkensluiter is familie Joost en Charissa
Meeuwenoord met Yoshua en Noanna die
begin november hun derde kindje verwachten

De familie Peter en Farah Klingenberg en
hun dochtertjes Singha en Reyan verwachten begin august hun derde kindje.

Volvo-kring, de grootste huiskring?
Heb je een mooi gedicht gevonden of een
bijzonder lied? Heb je een ervaring te delen? Meld dat dan vooraf even aan Jan
Smit!
Waarom bent U nog niet bij een VOLVOsamenkomst geweest? Vindt U zichzelf
nog te jong? Hoe meer jongere ouderen,
hoe jonger de kring!
Op de ledenlijst van De Oase staan wel
23 namen van mensen die tenminste 55
jaar of ouder zijn. Als die allemaal naar
de Volvo-kring zouden komen, moesten
we bij Jaap en Wil Bakker de muren uitbreken! Of we zouden moeten omzien
naar een andere plaats van samenkomst!

In principe staan de bijeenkomsten gepland voor elke tweede dinsdag van de
maand.
Er is een (vrijwillig) spaarpotje voor projecten in Nepal .
Uiteraard staan thee en koffie vanaf
14.15 uur klaar! Het adres waar we gastvrijheid genieten is bij Jaap en Wil
Bakker, Burg. Patijnlaan 70 in Zeist.

De eerstvolgende bijeenkomst zal
zijn op dinsdag 10 mei 2016.

Toch bent U van harte welkom!
In de Volvo-kring laten we ons inspireren
en bemoedigen vanuit de Schrift. We
zingen en bidden. Kortom: we delen ons
leven, gedachten en gevoelens met elkaar.

Voor meer info: Jan & Aukje Smit
T:. 030-225 2015 en
Jaap en Wil Bakker
T: 030-695 8925.

Colofon De Oase
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Evangeliegemeente De Oase Zeist
Oprichtingsdatum: 4 oktober 1985
Rechtsvorm: kerkgenootschap
Ingeschreven in Kamer van Koophandel dd 29 juni 2015
KvK nummer 63615541
RSIN 818564970
Plaats samenkomst: Torenlaan 38 te Zeist

Evangeliegemeente De Oase Zeist
Postadres maandblad: Vogelweide 107, 3941 NG DOORN
Adres samenkomsten: Torenlaan 38 te Zeist

Gemeentebestuur
John Karsten (voorganger), voorzitter; Henk Nicolai, penningmeester; Daniel van
Hemert, lid; Jan Smit, lid, Marjan van Zwam-Schreuders, lid.
secretaris@de-oase-zeist.nl
Contactadres: secretaris@de-oase-zeist.nl
Pastoraal Team
John en Connie Karsten, T: 030 - 69 59 485
Marianne Loggers, T: 0343 - 761 099
Marianne Theisens, T: 06 1852 1092
Rekeningnummer
Wilt u het werk van De Oase steunen dan kan dat via rekening:
NL33INGB0003880202 t.n.v. (penn.mr.) Evangeliegemeente Oase Zeist. Giften
voor zending/zendingsdoelen kunnen ook via bovenvermelde rekening gedaan worden; giften zijn belastingaftrekbaar.
De Oase onderhoudt contacten met:
Freek en Mina van der Spek (Bangladesh);
Michael en Hanneke Awimbilla (Ghana);
Jan en Aukje Smit (Nederland-Nepal);
Marianne Loggers (Nederland-Kenia);
Website: www.de-oase-zeist.nl
Webmaster: Joost Meeuwenoord
Kopij voor website en maandblad: Inleveren kopij uiterlijk elke 15de van de
maand: mloggers@kabelfoon.nl.
Heb je foto’s van een samenkomst of een andere gelegenheid gemaakt, stuur
deze dan met toelichting direct naar Marianne Loggers!

De passie van een gewone man
Een .man kwam vogels bij mij kopen. Bij de deur stond een ietwat verlegen ongeschoren man in werkkleding. Even aarzelde ik, maar toen hij binnenstapte en
mijn honden aaide, zag ik passie in zijn ogen. Hij beantwoordde mijn vragende
blik met: ‘Ja, ik heb altijd Duitse staanders gehad. Tientallen jaren ging ik met
jager Rip en zijn honden mee op jacht. Hij leerde me veel over jachthonden. Hij
was een voorbeeld en zijn honden ook. Toen jager Rip al oud was, stierf zijn
laatste Duitse Staander. Jager Rip zei dat hij te oud was - hij was toen al 85 jaarom nog aan een nieuwe hond te beginnen. Ik begreep zijn keus, maar zag hem
wegkwijnen.
Op een dag hoorde ik dat er een oudere Duitse Staander was, die niet helemaal
voldeed aan de eisen van de jacht. De eigenaar wilde er ook niet mee fokken. Ik
wilde deze goed getrainde en goed opgevoede hond kopen. Maar toen de
eigenaar hoorde wat ik met de hond ging doen, hoefde ik niet te betalen. Ik
bracht de hond meteen naar jager Rip.
Toen deze begreep dat het zijn hond zou zijn, kreeg hij tranen in de ogen. En de
hond nam direct zijn plaats in: op de voeten van jager Rip. Vier jaar lang zijn ze
onafscheidelijk geweest. Toen jager Rip stierf, was de hond binnen enkele
dagen ook dood. Wat is het een mooi koppel geweest!'
Een onbekende met passie voor een oude man heeft ineens mijn leven verrijkt!
MRL

