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In dit nummer kunnen we helaas nog steeds geen agenda en evenementen
vermelden. Gelukkig is er wel wat meer activiteit maar dan op kleine schaal: de
kinderen gaan weer naar school en mensen komen weer wat meer bij elkaar. Er
wordt (buiten) gesport en ook de ouderen die alleen wonen en gewend waren
regelmatig naar de Damhoeve te gaan, mogen weer komen. Het sproeifeest
zullen we missen maar we hopen dat ieder deze zomer toch onbezorgd kan
genieten van een welverdiende vakantie en als je in Hoonhorst blijft, heb je dat
gevoel toch ook zo?
Stichting Dorpsblad Hoonhorst
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KERKELIJK NIEUWS
Pastoraal team Emmanuelparochie
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst:
Pastoor A. Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 06 - 22 78 61 51
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com; 06 - 53 21 01 74
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com; 06 - 45 29 02 66
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl; 0572 - 39 12 62
Joop Butti, butti@ziggo.nl; 06 - 22 23 98 28
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl; 06-18 27 64 84
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;
0529 - 40 20 11
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden:
Mevr. T. Veltmaat, tel. 0529 - 40 17 29 / 06 - 38 03 01 37
Beheerder kerkhof Dhr. H. Hulsman, tel. 0529 - 40 13 18
Website: www.parochiehoonhorst.nl
Parochiefonds Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL77 RABO 0312 8258 03
P.C.I. Caritas Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL35 RABO 0161 7062 82
Regio-wacht
Voor noodgevallen kunt u van zondagmiddag t/m maandagavond bellen met de
‘regio-wacht’ tel. 06 - 50 41 22 38
Werkgroep Heilig Doopsel
Voor aanmeldingen dopelingen:
Mascha Hulsman tel. 0529 - 85 08 89 of Esther Damman 06 - 81 99 86 33
Ziekenbezoekgroep
Heeft u behoefte aan bezoek bij ziekte, bent u aan huis gebonden of anderszins,
neem dan contact op met Sientje Veneboer. Zij is de contactpersoon van de
bezoekgroep in onze parochie.
Haar telefoonnummer is 0529 - 40 18 28
Misintenties:
Opgave misintenties bij het locatiesecretariaat (rkkerkhoonhorst@gmail.com),
uiterlijk vrijdags vóór datum inleveren kopij dorpsblad. Het locatiesecretariaat (in
de dorpshuiskamer) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur
en is dan ook telefonisch bereikbaar 0529 - 40 12 23. Misintenties kunnen per
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=.
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Betaling via
bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus
Hoonhorst.
T.z.t. zal bekeken worden wanneer de opgegeven misintenties weer ingepland
kunnen worden.
Parochiële Eucharistievieringen worden iedere zondag om 11.00 uur online via
internet: https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk uitgezonden
vanuit het Eucharistisch Centrum van onze Emmanuelparochie, de Sint
Brigittakerk te Ommen.
Hebt u intenties waarvoor u wilt dat er gebeden wordt in deze Parochiële
Eucharistieviering, dan kunt u deze opgeven via emailadres:
stBrigittaParochie@zonnet.nl o.v.v. Misintenties. U kunt een vrijwillige financiële
bijdrage van €8,- overmaken op IBAN: NL03RABO0348923066 t.n.v. St. Brigitta.
Kerkberichten: 5 juli tot en met 19 juli
Het volgende schema is onder voorbehoud
Wilt u een viering in Hoonhorst bijwonen dan dient u zich vooraf aan te
melden via het volgende emailadres: rkkerkhoonhorst@gmail.com
Zondag 5 juli
09.00 uur
Voorganger
Lector
Koster

: Gebedsviering
: Pastoraal medewerker Butti
: Leon Diepman
: G. Holterman

Intenties 5 juli:
overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman, Hendrikus Koenjer,
Marinus en Diny Mars- Diepman,
Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Hollewand
Ommen:

zondag

Zaterdag 11 juli
19.00 uur
Voorganger
m.m.v.
Lectrix
Koster

5 juli

11.00 uur

Eucharistieviering

: Eucharistieviering
: Pastoor Monninkhof
: Cantor
: Helga Baars
: A. Braam
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Intenties 11 juli:
overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman- Reimert,
Jaarged. Dina Grooteschaars- Bruggeman, Johan Kortstee, Herman Mars,
overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg

Ommen :

zondag

Zondag 19 juli
09.00 uur
Voorganger
m.m.v.
Lector
Koster

12 juli

11.00 uur

Eucharistieviering

: Eucharistieviering
: Pastor Wenker
: Cantor
: Martin Broeks
: H. v.d. Vegt

Intenties 19 juli
overl. ouders Overgoor- Grooteschaars, Bernard en Marie Diepman- Reimert,

Aankondiging hervatten vieringen
Op woensdagavond 20 mei jl. (aan de vooravond van Hemelvaartsdag)
ontvingen we van de bisschoppen het document: “Protocol kerkelijk leven op
anderhalve meter”. Dit protocol geeft aan, onder welke voorwaarden per 1 juni
aanstaande de publieke vieringen en andere parochiële activiteiten hervat
kunnen worden. De tekst van dit protocol kunt u vinden op de website van onze
parochie: www.emmanuelparochie.nl
Uiteraard zijn we als pastoraal team en parochiebestuur blij met deze nieuwe
richtlijnen. Want na een periode waarin we als geloofsgemeenschappen niet bij
elkaar konden komen, geven deze richtlijnen ons weer een perspectief op samen
vieren en elkaar kunnen ontmoeten.
Niettemin blijft voorzichtigheid geboden, om verdere verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Daarom worden er in het document van de
bisschoppen ook strenge eisen gesteld aan het hervatten van de samenkomsten.
Deze eisen hebben te maken met gepaste afstand, hygiëne en deurbeleid. Deze
eisen worden gesteld met als doel, dat we allemaal gezond blijven, ook wanneer
we weer bij elkaar komen. Als pastoraal team en parochiebestuur van onze
Emmanuelparochie hebben we de afgelopen dagen nagedacht over hoe we in
onze Emmanuelparochie het beste aan deze richtlijnen kunnen voldoen. Want
ook wij willen niets liever dan graag weer beginnen. Maar we willen er ook voor
zorgen dat dit kan op een veilige manier: voor u en voor ons.
Daarom hebben we als pastoraal team en parochiebestuur het volgende
besloten:
DORPSBLAD HOONHORST NR 10
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1. In de loop van de volgende maand, juni, maken we een voorzichtige
start met de vieringen. We zullen beginnen in Ommen. Dit is het
eucharistisch centrum van onze parochie; bovendien kunnen vanuit
Ommen de vieringen ook online uitgezonden worden. Op de zondagen
14 en 21 juni zal er in Ommen weer een publieke viering zijn,
toegankelijk voor maximaal 30 personen. Op zondag 28 juni zal er in
Ommen een besloten viering zijn, waarin pastor Johan Rutgers afscheid
zal nemen van onze parochie; deze viering zal plaatsvinden in een kring
van genodigden; deze viering kunt u online meebeleven.
2. Zoals het er nu voorstaat kunnen we vanaf 1 juli a.s. in onze
kerkgebouwen maximaal 100 personen ontvangen. Dit alles natuurlijk
met inachtneming van alle richtlijnen en voorzorgsmaatregelen. Daarom
streven we er als pastoraal team en parochiebestuur naar, dat er vanaf 1
juli vieringen mogelijk zullen zijn in meerdere kerken van onze parochie.
Hierover zullen we spoedig gaan overleggen met de locatieraden van
onze geloofsgemeenschappen. Zij zullen u verder informeren over de
herstart van de vieringen in hun locatie.
3. Tot 1 september a.s. zullen we alleen in de zondagsviering in Ommen,
communie uitreiken aan degenen die ter communie willen gaan. Dit
heeft te maken met alle voorzorgen die we moeten nemen bij het
uitreiken van de communie. Hierover kunt u meer lezen in het protocol
van de bisschoppen.
4. Voor het bezoeken van de vieringen moet u zich vóóraf aanmelden per
telefoon. Uw locatie zal u informeren over het tijdstip waarop u zich
telefonisch kunt opgeven. Bij die gelegenheid zullen wij dan uw naam en
telefoonnummer noteren waaronder u bereikbaar bent. Deze informatie
hebben we nodig om – indien noodzakelijk – achteraf snel te kunnen
nagaan, wie er bij een bepaalde viering aanwezig zijn geweest.
U kunt zich maar voor één viering tegelijk aanmelden.
5. Voor de vieringen die zullen worden gehouden in het eucharistisch
centrum van onze parochie, de Brigittakerk in Ommen kunt u zich vanuit onze gehele Emmanuelparochie - telefonisch aanmelden bij het
locatiesecretariaat van de Brigittakerk in Ommen. Deze aanmelding dient
te gebeuren op donderdagmorgen, voorafgaand aan de betreffende
viering, tussen 10.00 uur en 12.00 uur, op
telefoonnummer: 0529 – 45 64 67
6. De doordeweekse vieringen zullen niet eerder beginnen dan in
augustus. Hiermee wachten we omdat we als pastores en bestuur eerst
ervaring willen opdoen met de toepassing van alle richtlijnen in de
zondagsvieringen, en vanwege de vakantieperiode.
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7. De huidige richtlijnen brengen met zich mee dat er tijdens vieringen geen
samenzang mogelijk is. Dit betekent, dat onze koren – jammer genoeg –
nog niet kunnen zingen in de vieringen, ook koorrepetities zijn nog niet
mogelijk.
Wel kan er een klein cantorgroepje zijn en ook begeleiding van vieringen
op het orgel behoort tot de mogelijkheden.
8. Andere samenkomsten in de verschillende parochiecentra (bijvoorbeeld
van werkgroepen) kunnen plaatsvinden in onderling overleg. Het liefst
met niet meer dan 4 à 5 personen en bij goed weer in de buitenlucht,
omdat dit veiliger is dan binnen.
Als pastoraal team en parochiebestuur, hopen we, dat u begrip heeft voor deze
besluiten. Heeft u hierover vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. We
zouden het heel fijn vinden, om u binnenkort weer in onze vieringen en
samenkomsten te mogen ontmoeten.
We wensen u en allen die u lief zijn, Gods zegen, heel veel sterkte en alle goeds.
Namens pastoraal team en parochiebestuur, Pastoor André Monninkhof
Emmanuelparochie komt op tv
Sinds enige weken zendt “Vechtdal Leeft TV” de online eucharistievieringen, die
op zondagmorgen worden gehouden in onze RK Brigittakerk, uit op hun tv
zender. Met name voor degenen voor wie computer en internet net ‘een stap te
ver zijn’, kan dit goed uitkomen. Via “Vechtdal Leeft TV” kunt u de vieringen
vanuit de Brigittakerk (en zeven andere kerken uit onze omgeving) dan ‘gewoon’
op uw tv toestel bekijken.
De uitzendingen van de vieringen uit de Brigittakerk en enkele andere kerken in
onze omgeving, zijn:
Op zondagavond om 19.00 uur
Op maandagmorgen om 11.00 uur
Op woensdagmorgen om 11.00 uur
Op vrijdagmorgen om 11.00 uur
U kunt “Vechtdal Leeft TV” ontvangen op de volgende kanalen:
Ziggo kanaal 43
KPN en Telfort, kanaal 1413
Solcon kanaal 809
Caiway Twenterand kanaal 67
Welke viering wanneer precies wordt uitgezonden, kunt u vinden op de
kabelkrant op genoemde kanalen. Wij wensen u veel inspiratie en kijkplezier.
Pastoor André Monninkhof
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Cyriacuskerk Hoonhorst 1770 - 2020
Deel 7
In vogelvlucht nemen twee kerkuilen u via het
Dorpsblad in het jaar 2020 mee door de
geschiedenis van 250 jaar kerk in Hoonhorst.
Was de parel ook een edelsteen? Met deze
vraag eindigde deel 6.
Nee, de parel bleek uiteindelijk een
molensteen te zijn om de nek van het
kerkbestuur. Al 4 jaar na de opening moesten
het hekwerk en het dak een reparatie
ondergaan en moesten in de contraforten
(noordgevel) invoegingen aangebracht
worden. Ook in de kerk moest het een en ander gebeuren. Afgezien van een
grote schoonmaakbeurt moest de kerk opnieuw gewit worden. In 1864,
nauwelijks 6 jaar na de opening, bleek dat de ramen niet geheel waterdicht
waren. Een jaar later sloegen de muren bij het altaar door en vormde lekkage in
het priesterkoor een groot probleem. Om de vier/vijf jaar bleven dergelijke
mankementen aan het licht te blijven komen.
Pastoor van Dam heeft slechts 6 jaar in zijn kerk kunnen werken. Hij overleed op
31 juli 1864. Achttien jaar was hij werkzaam geweest op de Hoonhorst. Hij is de
eerste herder van deze parochie, die onder de schaduw van het kruis op het
kerkhof de opstanding afwacht. Hij werd opgevolgd door pastoor Gelink. Hij zette
het werk voort dat zijn voorganger was begonnen met de versiering en verdere
meubilering van het kerkgebouw. Mede door vele giften kon tijdens zijn pastoraat
de kerk verfraaid worden met o.a. een gotische preekstoel, beelden van Maria en
Jozef, een wierookvat, een Godslamp, koperen gotische kronen en een nieuw
orgel. De kosten van het orgel zijn f 3450,- en van de kast f 850,-. Dat waren voor
die tijd grote bedragen. Voor een paar stuivers per uur mocht de orgeltrapper hier
zijn werk op doen.
Op het kerkhof werd een lijkenhuisje gebouwd.
Door het overlijden van pastoor Gelink is de parochie in 1879 in rouw gedompeld.
Als opvolger wordt benoemd pastoor van Schooten.
In hetzelfde jaar wordt de kerk aanzienlijk gerestaureerd en tevens inwendig
verfraaid. De kosten van de reparatie liepen ver boven de begroting uit en
bedroegen circa f 3000,- Het kerkbestuur beklaagt zich over de hoge daglonen
van de metselaars en de leiendekkers. Ze verdienden een loon van 16 cent per
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uur. Nog enkele bedragen uit die tijd: voor f 150,- per jaar vervulde een koster het
ambt. De jaarwedde van een pastoor bedroeg f 75,- en van een kapelaan f 100,-.
Al in 1902 moeten de kerk en de toren van nieuwe leien worden voorzien. En in
1904 richt het kerkbestuur een verzoek aan het bisdom om de kerk inwendig te
mogen restaureren.
In datzelfde jaar overlijdt pastoor van Schooten. Hij wordt opgevolgd door pastoor
Schoorlemmer.
Een volledige opsomming van alle reparaties laten we hier verder buiten
beschouwing. Bovenstaande opsomming geeft al een aardig beeld van de
molensteen. Uiteindelijk is de kerk ruim een eeuw het bedehuis geweest voor de
katholieken uit Hoonhorst. De tand des tijds vrat echter aan het oude gebouw.
Begin 1961 werd besloten een nieuwe kerk te bouwen. De restauratie van het
oude gebouw zou meer dan een ton gaan kosten. De nieuwe kerk zou f 225.000,
gaan kosten.
De derde kerk staat ongeveer op dezelfde plaats als de eerste “schuurkerk “, die
gebouwd werd in 1770. Op 16 mei 1963 werd het nieuwe moderne kerkgebouw
ingewijd door Kardinaal Alfrink.
Wordt vervolgd
Bron: Geschiedenis van de Sint Cyriacusparochie Hoonhorst- Dalfsen
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GEVONDEN….
Wie mist deze mooi vrolijk gekleurde
sjaal? Gevonden in de Tempelhof tijdens
Koningsdag.
Hij is af te halen bij de familie van
Heerde, de Weitjes nr 6.

PLAATSELIJK NIEUWS
Bierdoppen voor KiKa
Na drie jaar bierdoppen ingezameld te hebben voor KiKa
ga ik er mee stoppen.
Het bierdoppenfestival van 2020 is verplaatst naar 2021.
Wel heeft er deze maand de inzameling van alle
gespaarde doppen
plaatsgevonden.
In totaal hebben we met elkaar als dorp 885.000 doppen
ingezameld en kunnen doneren.
Een mooie prestatie!
Vind je het jammer dat deze actie stopt, neem dan het
stokje over.
De inzamelbak zal tot 1 juli nog beschikbaar zijn.
Dank voor jullie hulp.
Mede namens Bierdoppenfestival Arriën.
Paul Schuurman
Bazar
Helaas hebben we als bazarcommissie moeten besluiten dat de bazar dit jaar
niet doorgaat.
We hopen het in 2021 weer te kunnen organiseren.
Groeten, de bazarcommissie
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OUD NIEUWS
De hof Ierte, Yrte of Irte, met het hofstelsel vanaf 947
Na de Romaanse tijd
vestigden voormalige
Germaanse soldaten,
zich als boer in het
gebied waar ze eerder
in het leger werkzaam
waren geweest. Zij
formeerden kleine
legertjes en probeerden
zo hun grondgebied te verdedigen en uit te breiden. Tevens moesten ze de
omliggende boeren beschermen voor concurrerende groepen. In ruil voor
bescherming moesten die boeren hun eigendom aan grond overdragen. Zij
werden “horige boeren” boeren zonder eigen grond. Zo ontstond er ook een
hiërarchie, tussen horigen en grondeigenaren. Grondbezit was een rijkdom, de
soldaat werd landheer. De boerderij, die de landheer beheerde, werd het
leenhof. Boeren in de omgeving moesten belasting betalen over hun gronden in
de vorm van een deel van de opbrengst en diensten voor de landheer uitvoeren.
Deze bestuursvorm werd het hofstelsel genoemd.
Dit hofstelsel werd rond het jaar 800 in Dalfsen en omgeving ingevoerd. Daarvoor
was het hof Ierte (Ierthe) in de buurtschap Lenthe een koninklijk hof, voor 947
onder het bewind van Koning Keizer “Otto 1 de Grote “, overleden in 973. Hij was
een kleinzoon van Karel de Grote en heerser van het heilige Roomse Rijk van de
Duitse natie (het voormalige Romeinse rijk). Tevens was Otto 1 de beschermer
van de Katholieke kerk. Het hof Ierte was in leen gegeven aan het stift in Essen
(Duitsland). Dit klooster was in 944, vrijwel geheel afgebrand en door een
schenking van keizer Otto 1 weer opgebouwd. Een Stift is een klooster voor
dames van adellijke afkomst. Bij het hof Ierte behoorden ondermeer tien
boerderijen in Lenthe, vier in Emmen (Dalfsen) en vier in het kerkdorp Dalfsen.
Zelfs in Hasselt en Mastenbroek behoorden nog boerderijen bij dit hof.
Andere hoven in de omgeving lagen op daags afstand van elkaar. De Holstohof
bij Olst en hof Arachem (Archem) in het schoutambt Ommen. Deze drie waren
een belangrijke bron van inkomsten voor het klooster aangezien ze samen een
groot grondgebied vormden en veel producten (tijnsgoederen) werden naar
Essen vervoerd via de koningswegen. Dit is vele eeuwen voor het klooster van
belang geweest. Doch in de 12e eeuw was er een twist tussen de bisschop van
Utrecht en de graaf van Gelre, die voogdij van de Essense leengoederen had
gekocht, doch met bemiddeling van de paus weer moest afstaan. Lang beleefden
deze goederen een twist tussen verschillende bisschoppen. Uiteindelijk besloot
het Stift de Ierte te verkopen aan de heer Evert Lucas en werd het als een
zelfstandig goed voortgezet.
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Het hofstelsel verwaterde al vanaf 1200, de landheren kregen minder macht en
de horigen kregen meer rechten en vrijheden. Op dit moment is de Ierthe in
particulier bezit.

DNA artikel van Wim Schrijver
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Riezebosweg 13 in Vaassen.
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Onze bieb is open!
Elke middag van 13.30
tot 16.30 uur van
maandag tot vrijdag
kunnen volwassen weer in het Anjerpunt
terecht om boeken en tijdschriften te lenen.
Kinderen moeten nog even geduld hebben,
maar zij die naar school gaan hebben daar
ook een bibliotheek en voor de kleintjes
kunnen de ouders mooie boeken uitzoeken.
Natuurlijk hebben we voor jullie en onze
noabers maatregelen getroffen ivm Corona.
Zo mogen er maar 2 bezoekers tegelijk in het Anjerpunt, is er een looproute en
mag je alleen boeken en/of tijdschriften vastpakken die je wilt lenen. De leestafel
is buiten gebruik.
Boeken inleveren doe je zelf door ze in de daarvoor bestemde krat te leggen.
Ook boeken van de bibliotheek in Dalfsen kunnen weer bij het Anjerpunt
ingeleverd worden.
Onze noabers assisteren je graag met in achtneming van de anderhalve meter.
Lekker lokaal
Ook de streekproducten kunnen
weer bij het Anjerpunt gekocht
worden. Contant betalen is niet
mogelijk, maar het verschuldigde
bedrag kan overgemaakt worden
per bank.
Nieuw in het schap: het
Hoonhorster biertje 1770 en het
klakkelaartje. 1770 is het biertje
dat speciaal door de Vechtdalbrouwerij voor Hoonhorst is gebrouwen ter
gelegenheid van 250 jaar Hoonhorst. Gebrouwen met zorg, een echte aanrader!
Het klakkelaartje is een speciaal koekje, bedacht door bakker Wim en ook
speciaal gemaakt voor 250 jaar Hoonhorst. Het is een ouderwets aandoend
koekje, waar een beetje de smaak van het bokkepootje in zit. De naam komt van
“de Klakkelaar”, vroeger een klein café (hoek Blauwe Dijk, Tibbensteeg).
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INFOPUNT en TAALPUNT
Het infopunt in het Anjerpunt is nog niet geopend, maar wel
telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en op woensdagavond van
18.30 – 20.30 uur. Het telefoonnummer is 0529 79 30 13
Bij het Infopunt kun je terecht met allerlei vragen. Je gaat naar het
Infopunt als je niet precies weet waar je met je vraag heen kunt, of
omdat je een hulpvraag hebt en denkt dat deze niet zwaar genoeg is om
bijvoorbeeld naar een zorgorganisatie te stappen.
Ook voor vragen over de (digitale) overheid kun je bij het Infopunt terecht. Heb je
vragen over bijvoorbeeld huurtoeslag, AOW, WW-uitkering, bijstand, belasting of
PGB? De mensen van het Infopunt helpen je graag verder of verwijzen je naar de
juiste persoon.
Het Taalpunt in de vestigingen Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld is op
afspraak weer geopend. De afspraak kan worden gemaakt met taalcoach Sabine
Sijbom op telnr. 06 33 83 46 81
INFO OVER ANJERPUNT
Via info@anjerpunthoonhorst.nl en je kunt terecht bij Karin Huitink
(Kappers), Yvonne te Woerd (06)54795800, Antje Kingma (Boerhoes).
Anjerpunt Hoonhorst is ook op facebook te vinden met de laatste
nieuwtjes!

Corona
humor
Corona is door vrouwen bedacht. Kan niet anders:
1. Geen sport op TV
2. Alle kroegen dicht
3. 3 weken verplicht thuis om kutklusjes te moeten doen
4. Symptomen lijken op griep en ze weten dat we daar
DORPSBLAD
HOONHORST
NR 10
extra kwetsbaar
voor zijn
5. Ze hebben het naar bier vernoemd

23

Dorpsblad Hoonhorst

VERVOLG STUKJE UIT HET DAGBOEK VAN….
Burgemeester Erica van Lente
….Kort geleden had ik mijn ex-schoonvader nog aan de telefoon. We spraken
over de oorlog. Mijn ex-schoonmoeder is al een tijdje overleden. Haar vader is
wethouder geweest in de voormalige gemeente Heino, dhr. Leuverink. Hij hoorde
tot de grote groep mannen die daags voor de bevrijding werden gegijzeld. Ik
googelde even en kwam een getuigenverklaring van hem tegen.
“Meneer A.H. Leuverink, gijzelaar, vertelde hierover: ‘Bij de Ganzepan, die weer
vernield was, moesten we over de brokstukken heen klauteren. Toen gingen we
verder tot we bij het café Het Bruine Paard kwamen, halverwege Wythmen en de
Ganzepan. Daar gingen we rechtsaf en kwamen we bij een grote boerderij. Later
hoorden we dat daar een officiersstaf was ondergebracht. We werden opgesteld
in groepjes en tegenover ons werden machinegeweren geplaatst. Het is
begrijpelijk dat dit ons een zeer angstig gevoel gaf.’. In het persoonlijk verslag
vertelt Leuverink ook dat zij onderdak kregen in Zwolle aan de Praubstraat en dat
ze hebben moeten werken aan loopgraven langs de IJssel. Op zaterdag 14 april
hebben zij de bevrijding in Zwolle meegemaakt en zijn lopend weer naar Heino
vertrokken waar zij ‘s middags aankwamen. Ondanks dat Heino al op 12 april is
bevrijd, werden de vlaggen voor de bevrijding pas uitgestoken nadat de gijzelaars
weer terug waren in het dorp op 14 april.”
Memory lane. Alles is verbonden met alles. Zo voelt het op sommige dagen.
Zoals vandaag (dit artikel is geschreven in april – red.)
Het zijn tijden waarin meer mensen overlijden dan 'normaal'. Waarin - zie de
aflevering van Frontberichten van gisteravond - veel mensen ook alleen
overlijden in verpleeg- en verzorgingshuizen. En dat is enorm verdrietig, terwijl
het personeel doet wat het kan. Hulde aan hen!
Vanmorgen kreeg ik het bericht dat Jans Venema-Scholten is overleden. Ze is
105 jaar, 8 maanden en 16 dagen oud geworden. Mijn ex-schoon-"oma". Ook
haar laatste weken heeft zij alleen door moeten brengen, zonder bezoek, omdat
ze in een revalidatiecentrum lag. Ik begreep dat ze vanmorgen rustig is
ingeslapen. De kaart die ik vanmorgen voor haar schreef, hoef ik niet meer te
posten. Ik denk aan mijn laatste bezoek aan haar, in januari. En ik ben heel erg
dankbaar voor de lieve vrouwen uit Staphorst die haar de laatste jaren van haar
leven zo veel hebben gegeven en die een mooie foto maakten van mij en Jans bij
dat laatste bezoek.
Ik brand een kaarsje voor haar, en voor al die anderen die we deze weken
verloren hebben.
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