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Op Kerstavond (24 december) en op eer-
ste Kerstdag (soms ook op tweede Kerst-
dag) zijn overal kerstdiensten. Die zijn meest-
al extra feestelijk en iedereen is er welkom. 
Misschien bent u nog nooit in een kerk 
(dienst) geweest of is het al heel lang geleden. 
Een mooie reden om er met Kerst binnen te 
stappen. 

Er is in kerken afgelopen jaren veel veranderd. 
Ga zelf maar kijken en met hart en ziel Kerst vie-
ren. Laat u verrassen. Op de websites van de 
verschillende kerken of in lokale media kunt u de 
juiste tijden en plaatsen vinden. 

Er moeten met Kerst ook mensen werken: In de 
zorg en de dienstverlening, maar ook in de ho-
reca is het hard buffelen. We vroegen ons af, of 
mensen ook met hart en ziel hun werk doen? Dat 
kan en zal wellicht verschillen. 

Aan negen (bekende en minder bekende) per-
sonen hebben we die vraag voorgelegd en we 
lezen het resultaat. Het gaf ons ook gelegenheid 
vragen te stellen over Kerst.

Het lijkt vanzelfsprekend om met hart en ziel kerst te vieren.  
Maar zo vanzelfsprekend is dat niet! Voor wie heeft Kerst anno 2019 ‘een 
hart’? En wat is dat hart precies? Voor veel mensen is Kerst omgeven door 
sleur en traditie. Waar is de ziel? 
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Het geboorteverhaal van Jezus vormt het 
hart van Kerst. In die geboorte laat God 
de wereld namelijk Zijn hart zien: uit liefde 
voor mensen gaf God Zijn Zoon. Eigen-
lijk is Kerst zonder aandacht voor Jezus 
geen Kerst, is het een feest zonder hart. 
Dan wordt Kerst al heel gauw een fami-
liegebeuren, een gezelligheidsfeest of een 
eetfestijn. Dat is ook leuk, maar dat is 
geen Kerstfeest.

Het woord ‘Kerst’ is afgeleid van ‘Chris-
tus’. Jezus – het kind van Bethlehem – 
wordt Christus genoemd: door God ge-
geven, aangewezen, gezalfd (zoals men 
dat met koningen deed). Daarom lezen 
mensen met Kerst het kerstverhaal uit de 
bijbel (Lucas 2), ze gaan naar een kerk en 
luisteren naar (kerst)muziek. Daar worden 
mensen blij van; dat raakt hen tot in hun 
ziel.

Lucas 2: 1 - 20 
In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekend gemaakt.  
Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het 
was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat 
Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld 
worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom 
gingen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging 
van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea.  Want hij kwam 
uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef 
ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef 
gaan trouwen, en ze was zwanger. Toen Jozef en Maria in Bet-
lehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria’s eerste 
kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde 
hem in een voerbak voor de dieren.  Want er was voor hen 
nergens plaats om te slapen. Die nacht waren er herders in de 
buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Op-
eens stond er een engel tussen de herders, en het licht van 
God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de 
engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng  jullie 
goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is 
jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Bet-
lehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen: 
het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’ En 
plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eer-
den God en zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op 
aarde voor de mensen van wie God houdt.’ Daarna gingen de 
engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: 
‘Kom,we gaan naar Betlehem.  Want God heeft ons verteld wat 
er gebeurd is. Laten we gaan kijken.’ Ze gingen meteen naar 
Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak 
lag het kind. Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat 
de engel over hem gezegd had. Iedereen die het hoorde, was 
verbaasd over het verhaal van de herders. Maria probeerde 
te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat 
de herders gezegd hadden. De herders gingen terug naar hun 
schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze 
gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de 
engel gezegd had.
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Rondom Kerst worden  allerlei activiteiten georganiseerd. 
Er zijn Kerstconcerten, Kerstmarkten, Kerstdiners, Kerstreizen. 
Ook kerken organiseren het een en ander. Dat is logisch, 
want het Kerstfeest is één van de belangrijke 
feesten van de kerk. 
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WAT BOEIT JOU IN DE ZORG? 
Na mijn opleiding ‘medewerkster maat-
schappelijke zorg’ ben ik de opleiding tot 
Verpleegkundige gaan volgen en heb een 
leuke baan gekregen bij Buurtzorg Epe. 
Zorgen en verzorgen doe ik graag. Iets 
betekenen voor mijn medemens, daar 
word ik blij van. Bij Buurtzorg krijgen men-
sen voor kortere of langere tijd  hulp en 
ondersteuning bij de lichamelijke verzor-
ging in hun eigen huis. Dat kan variëren; 
van ogen druppelen, wonden verzorgen, 
steunkousen aantrekken tot douchen.

Op de vraag IS HET EEN ZWAAR BE-
ROEP? antwoordt Gerrieke, “ja én nee..... 
Ja, het is lichamelijk soms zwaar, je hebt 
thuis niet de hulpmiddelen die in een ver-
zorgingshuis wel aanwezig zijn, zoals een 
tillift of een hoog-laagbed. Maar hierdoor 
word je zelf wel vindingrijk! Ook kan het 
zwaar zijn, wanneer je mensen mag be-
geleiden in hun laatste levensfase. Nee, 
het is niet zwaar, want het geeft veel vol-
doening om mensen te helpen en zo hun 
beperking als minder zwaar te laten er-
varen. Ook is het mooi om te zien dat 
mensen blij zijn dat ze thuis in hun eigen 

huis verzorgd kunnen blijven wonen. Las-
tig is het wel dat er niet altijd genoeg tijd 
is om een praatje te maken, zeker wan-
neer jij, als buurtzorgmedewerker, soms 
de enige bent die over de vloer komt.”

SPEELT HET GELOOF MEE, IN DE 
KEUZE VAN JE BEROEP?
Ik ben de opleiding tot verpleegkundige niet 
ingegaan op basis van mijn geloof. Maar  
gaandeweg de opleiding en nu in het werk, 
ervaar ik wel de meerwaarde. Ik kan wat 
betekenen voor mijn medemens en ervaar 
hierin, voor mezelf, de hulp van God. Dus 
ja, mijn geloof speelt mee in het uitoefenen 
van mijn beroep!

KUN JE MET KERST WAT EXTRA’S 
VOOR DE MENSEN DOEN?
Met feestdagen werken we natuurlijk 
ook.....want zorg gaat altijd door. Met Kerst 
werken geeft een speciaal gevoel. De hui-
zen zijn  gezellig gemaakt, zelfs wanneer 
iemand alleen woont zijn er wel lampjes of 
andere kerstversiering, dat geeft al een an-
dere sfeer. Ik probeer op deze dagen even 
extra tijd te nemen voor de cliënten die ik 
verzorg. Vanuit de buurtzorg Epe nemen 

we met Kerst voor iedere cliënt een aardig-
heidje mee, om zo Kerst een extra tintje te 
geven.

En zo bezoekt Gerrieke, vanuit haar woon-
plaats Heerde, samen met haar team van 
de Buurtzorg Epe, met hart en ziel én veel 
plezier de cliënten die aan haar zorg zijn 
toevertrouwd.

Met hart 
en ziel

buurtzorg
Gerrieke Steenbergen is een betrokken medewerkster van de Buurtzorg 
in Epe. Manny van Es sprak met haar.

Als je met Lammert in gesprek raakt voel je dat dat 
geen loze kreet is, maar echt. Van kleins af aan ging 
hij regelmatig mee met zijn vader Teun, die de scha-
pen hoedde op de Renderklippen. Toen zijn vader 
stopte kreeg hij de kans te solliciteren. Hij kende het 
reilen en zeilen daar. Maar toch was het toen wel een 
vraagteken voor hem. Doe ik het ja? Doe ik het nee? 
Zijn vader zei: “ik heb niets mooier voorgesteld dan 
het is, je weet hoe het er aan toe gaat, je moet het 
helemaal zelf doen”. Hij kreeg het werk en dat vraag-
teken werd uiteindelijk een roeping, want dat hij het 
zo leuk zou vinden had hij nooit gedacht.

Het vrije leven: Met de schapen werken, de 
honden erbij. Zelfs de lammertijd die vreselijk druk 
kan zijn is mooi, want telkens als er weer een lam 
geboren wordt is dat prachtig om te zien gebeuren. 
Hij zegt: ”ik doe werk, wat ik eigenlijk geen werk 
noem”. En hij gaat verder: “als ik met de schapen 
de hei op ga of naar de Dellen, of de kant van het 
Heerderstrand op, loop ik soms tussen de schapen 
in, want dan kan ik zien of er iets mis is met een 
schaap. Eigenlijk net als een dominee, die soms 
tussen zijn mensenkudde loopt, soms voorop gaat, 
soms er naast en soms er achter. Als ik er achter 
loop doe ik dat om ze te laten grazen zo veel ze wil-
len en om te zien of er niet eentje achterblijft, niet 
mee kan komen of afdwaalt. Maar gaan we verder 

weg, de Elburgerweg over bijvoorbeeld, loop ik altijd 
voorop om samen met de honden de schapen veilig 
naar de overkant te brengen.

Minder leuk aan het werk is de regelgeving 
waar je aan moet voldoen, de vergaderingen die je 
soms moet bijwonen. Of de bezoekers en toeristen 
die je treft op de heide en bij de kudde. Maar die zor-
gen vaak ook weer voor de nodige afwisseling en de 
vrolijke noot. En dan die wolf die er aan komt. Voor 
veel mensen fantastisch. Maar hier op de Renderk-
lippen weet ik het echt niet.

Al jaren lang is hier op Kerstavond een bijeen-
komst waar gezongen, het kerstverhaal gelezen en 
overdacht wordt, dat is een mooie traditie geworden. 
Ik heb er mijn eigen gedachten over. Al die verschil-
lende uitleg, die zegt dit, die zegt dat. Mijn ultieme 
kerstverhaal is dat van die vrouw, die hier dwaalde 
op de hei na zo’n bijeenkomst, met haar fiets en kar-
retje erachter. Ik gaf haar een slaapplek in de veld-
schuur boven op het hooi. De volgende ochtend 
nam ik haar mee naar huis voor een ontbijt. Dat is 
wat ik denk dat kerstfeest tot een feest maakt, doen 
wat Jezus, dat kind in de kribbe gedaan zou hebben. 
Je niet van de wijs laten brengen door wat men vindt 
dat wel of niet kan”.  

schaapherder
Lammert Niesing is schaap-
herder en draagt zorg voor 
de kudde op de Renderk-
lippen in Heerde. Diet de 
Ridder sprak met hem.

      niesing
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Met hart en ziel

lammert

gerrieke steenbergen

‘Zorg gaat altijd door, 

dus ook met Kerst. Dan 

werken geeft een speciaal 

gevoel. En ik probeer wat 

extra tijd te nemen voor 

de clienten.’
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Met zijn eigen bedrijf Radar gaf 
Henk trainingen gericht op opvoe-
ding en leiding geven aan jeugdwerk.
Binnen de Noorgouw doet Henk naast het 
geven van Godsdienst ook veel andere din-
gen; hij is vertrouwenspersoon, voorzitter 
van de commissie identiteit, sectievoorzitter 
en hij verzorgt dagopeningen tijdens bijzon-
dere dagen. Rondom de Kerstviering op de 
Noordgouw schrijft hij de dagopeningen aan 
de hand van een breder maatschappelijk the-
ma in verbinding met de Christelijke identiteit.

NAAST HET WERK OP DE SCHOLEN-
GEMEENSCHAP in Heerde is Henk werk-
zaam in 2 Vrije Evangelische Gemeenten: 
Zwolle en Meppel. Dit zijn totaal verschillende 
gemeenten, vertelt Henk. Meppel is een wat 
‘oudere’ gemeente qua leeftijd, maar groeit 
nog wel gestaag. Er gebeurt veel op missionair 
gebied, ook richting kinderen in schoolvakan-
ties. Voor Kerst is er altijd een goed bezoch-
te ‘openluchtdienst’ in het Wilhelminapark.

ZWOLLE IS EEN JONGE GEMEENTE
met veel jonge gezinnen. Waar rond Kerst 
meerdere activiteiten worden georganiseerd. 
De gemeente is betrokkene in de wijk en 
wil een ‘goede en gastvrije buur’ zijn. Dit 
geeft men vorm door op Kerstavond al ruim 
10 jaar een open huis te houden die om 
22.30 uur wordt afgesloten met een kerst-
nachtdienst. Op zaterdag voor Kerst wordt 
er een maaltijd voor de wijk en gemeente 
georganiseerd en worden buurtbewoners 
persoonlijk uitgenodigd. Voor dit jaar lig-
gen er plannen om een Kerstmarkt te or-
ganiseren en de oude formules te herzien.

HENK GAF AL VROEG AAN dat hij iets 
met jongeren en de kerk wilde doen en 
zijn huidige 3 werkgevers zijn wat dat be-
treft een ideale combinatie. Hij voelt zich als 
een vis in het water in deze 3 functies. Het 
werk op school inspireert hem in zijn werk 
als gemeentelijk werker. De vragen van jon-
geren zijn vaak heel treffend en het is mooi 
om de jeugd bij te kunnen staan bij vragen 
die ze belangrijk vinden en hoe ze in het 
leven (willen) staan. Op school zijn er veel 
mogelijkheden om iets van het evangelie te 
laten horen aan jongeren met allerlei ver-
schillende achtergronden, van niet kerkelijk 
tot allerlei verschillende geloofsopvattingen.

HENK WERKT ZO’N 6 DAGEN PER WEEK
waardoor er weinig ruimte is voor ande-
re zaken. Hij moet zijn vrije tijd echt plan-
nen. Maar hij geniet nog elke dag van 
het werk wat hij doet en wil hier voorlo-
pig dan ook zeker nog mee doorgaan.
Ten aanzien van Kerst vindt Henk het bij uit-
stek een feest om veel mensen te bereiken. 
Voor veel mensen die toch nog wel ‘iets’ met 
de kerk hebben is de sfeer rondom de don-
kere dagen en bijvoorbeeld een Kerststal wel 
iets speciaals. Kerst is daarnaast ook een 
feest van omzien naar elkaar en een feest 
van vrede en licht. Hij hoopt dat mensen zich 
afvragen wat ze zoeken rondom Kerst en 
dat mensen zich willen laten verrassen door 
de kerk en het geloof in deze Kerstperiode.

met hart en ziel

lesgeven

-07-

is gemeentelijk 
werker in de Vrije 

Evangelische 
Gemeenten Zwolle en 

Meppel. Ook is hij do-
cent godsdienst aan de 

Noordgouw in Heerde.  
Richard van de Streek 

sprak met hem.

Vanaf januari 2001 is Henk werk-
zaam in Meppel en sinds septem-
ber 2001 als docent Godsdienst op 
de Noorgouw in Heerde. In 2006 
is Henk gaan werken in de Vrije 
Evangelische Gemeente in Zwolle. 
Na de PABO is Henk in dienst geko-
men op een scholengemeenschap 
in Rouveen, waar hij Godsdienst en 
Nederlands gaf. Na enkele jaren is 
Henk de opleiding Theologie gaan 
doen en gaan werken als jeugd-
werker voor 5 Hervormde gemeen-
ten in de regio Elburg. Dit heeft hij 
enkele jaren gedaan en vervolgens 
werkte Henk 12 jaar voor de lande-
lijke organisatie ‘Windroos’, welke 
gericht is op jongerenwerk, toe-
rusting en campingevangelisatie.

henk van dam

“Sinds 1991 ben ik doktersassistente. Eerst bij 
huisarts van Apeldoorn aan de Dorpsstraat en 
nu alweer sinds 2007 in het gezondheidscen-
trum. Hierdoor is het werk heel anders gewor-
den. In de solopraktijk ken je de mensen en hun 
families. Nu werk ik voor alle praktijken en gaat 
het dus om veel meer mensen. Soms is dat las-
tig, ook voor de patiënt. 

Het meest boeiend in mijn werk  
is het contact met de patiënt en om te probe-
ren om de mensen zo goed mogelijk te helpen. 
Soms is dat een advies geven, soms een luiste-
rend oor. Dit probeer ik wel met ‘hart en ziel’ te 
doen. 

Doordat onze praktijk redelijk groot 
is wordt het werk ook boeiender. We doen zelf 
meer onderzoeken. Hierdoor hoeft de patiënt 
niet overal voor naar het ziekenhuis. Ook als as-
sistente heb je je eigen spreekuur. Lastige din-
gen zijn als ik het gevoel heb dat ik iemand niet 
goed kan helpen. Dit komt soms omdat mensen 
boos zijn of ongerust. Ik probeer hier goed mee 
om te gaan, maar soms is dat wel eens verve-
lend.

Mijn geloof probeer ik uit te dra-
gen door de dingen die ik doe of niet doe. Res-
pectvol met elkaar omgaan. Ook op de werk-
vloer. Verder zing ik graag. Ik zit sinds lange tijd 
op gospelkoor Ichthus, hierin kan ik veel kwijt. 
Ook daar kijken we om naar elkaar.

Kerst in de dokterspraktijk...
...is veel meer dan een kerstboom bij de balie en 
collega’s die vrij zijn merken we er niet van. Het 
is dan juist best druk door griep.”

de dokter assisteren
Nicolien Blokhuis is  
doktersassistente bij 
het gezondheidscentrum 
in Heerde. Géke Dekker 
sprak met haar.

      blokhuis

Met hart en ziel

nicoline

NICOLINE BLOKHUIS 
IS 48 JAAR, GE-

TROUWD MET BERT 
EN MOEDER VAN 
MART (23), FEMKE 
(21) EN LIEKE (17). 
MART EN FEMKE 

WONEN OP KAMERS 
(STUDEREN IN GRO-
NINGEN EN EDE) EN 
LIEKE WOONT NOG 

THUIS.



VERONIQUE EILANDER IS VERLOSKUNDIGE BIJ  
DE MAMI PRAKTIJK, HATTEM, HEERDE, WAPENVELD, 
WEZEP. MANNY VAN ES SPRAK MET HAAR. 

Kerst is het feest van de geboorte van een heel bijzonder  
Kind; hoe bijzonder is voor jou een geboorte? 
Het blijft het mooiste beroep dat er is. Ik zou geen 
baan van  9 tot 5 willen waarbij ik precies weet wat me 
te wachten staat. Geen bevalling is hetzelfde, geen  
gezin hetzelfde, dat maakt dat iedere geboorte bijzonder 
blijft. Het ondersteunen en begeleiden van één van de moei-
lijkste momenten uit iemands leven en aansluitend getui-
ge mogen zijn van, vaak hét mooiste moment van iemands  
leven, is hetgeen wat me keer op keer weer energie geeft.

Is een bevalling spannend, of word je ervaringsdeskundig?
De verloskundige handelingen zijn wel routine geworden  
in de loop der jaren en het is zeker niet spannend om diensten  
te draaien. Je wordt dus a.h.w. ervaringsdeskundige. Ook wan-
neer er zich spannende momenten voordoen, en er acute situa-
ties ontstaan, is het eerste wat je doet een plan maken en han-
delen en dan is er geen tijd om bij je eigen emoties stil te staan.

Speelt het geloof een rol in het uitoefenen van je werk?
Ja dat doet het zeker. Iets voor mijn medemens willen 
én kunnen betekenen is uiteindelijk wat me veel voldoe-
ning geeft. Het besef vanuit mijn geloof is er ook, dat wij als 
mens helaas niet alle invloed hebben op leven. We kunnen 
controleren, interventies toepassen tot op zekere hoogte, 
maar wij gaan niet over uitkomsten. Dat is eigenlijk ook wat 
het leven is. Het geloof helpt me daar wel mee om te gaan.
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Ted Hoogers rijdt meer dan 40 jaar 
op de buurtbus in en rondom Heerde. 
We hebben afgesproken bij autobedrijf 
Dijkstra aan de Eperweg van waaruit de 
buurtbussen van Heerde vertrekken en 
reizen mee met Ted die vertelt over dit  
belangrijke vrijwilligerswerk dat hij al 
ruim 40 jaar met hart en ziel doet!

WAAROM GAAT IEMAND OP DE 
BUURTBUS RIJDEN?
Onze buurvrouw Nel Gelderman, die 
als initiatiefneemster het plan had om 
een buurtbus op te starten bij toen 
nog de VAD, maakte me destijds snel 
enthousiast. Het doel was om buurt-
kernen als Veessen en Vorchten te 
blijven verbinden met Heerde voor 
een bezoekje, boodschappen of om 
verder te kunnen reizen. Zonder open-
baar vervoer is het risico groot dat 
mensen, vooral ouderen, geïsoleerd 
raken in de kleine buurtschappen. 
Nel zag de noodzaak dit te verande-
ren en ging op zoek naar vrijwilligers 
om dit project op te starten. Ik had 
toen nog een drukke baan en moest 
hierdoor mijn tijdsbesteding beperken 
tot eerst alleen de zaterdagavond.  

ZIJN ER OOK LASTIGE PAS-
SAGIERS EN ZO JA OP WELKE  
MANIER?
In al die jaren heb ik maar één keer 
meegemaakt dat een groepje jongens 
het leuk vond de buurtbus te laten 
stoppen om vervolgens hard weg te 
lopen. Als voetballer had ik een goede 
conditie dus ik aarzelde niet om met 
een flinke sprint de achtervolging in 
te zetten, één van hen in de kraag te 
grijpen en hem goed duidelijk te ma-
ken dat dit zo niet de bedoeling is. Het 
gaat verder allemaal heel gemoedelijk 
en ontspannen.

HOE HOUD JE EEN VRIJWIL- 
LIGERSTAAK ZOLANG VOL?
Naast het feit dat je inziet hoe belang-
rijk dit werk is, ben ik inmiddels zelf in 
een levensfase aangekomen waarbij 
ik mijn tijd zelf kan indelen en gaat het 
helemaal vanzelf, met nu gemiddeld 2 
keer per maand een dienst op de dins-
dag van 16.15 uur tot 19.00 uur. Met 
een team van zo’n 50 vrijwilligers is dat 
prima te doen!
 
IS HET MET KERST MINDER DRUK 
OF JUIST DRUKKER?
Vooral voor Kerst worden er wel meer 
mensen vervoerd omdat er veel inko-
pen gedaan moeten worden. Verder 
rijdt de buurtbus niet op zon-en feest-
dagen dus van enige verstoring is ze-
ker geen sprake.

HOE BELANGRIJK IS DE BUURT-
BUS VOOR JOU EN DE GEMEENTE? 

Ik begrijp heel goed dat het commer-
cieel niet mogelijk is om het open-
baar vervoer op de oorspronkelijke  
manier in te vullen en zie het belang om 
buurkernen als Veessen en Vorchten 
te blijven verbinden met omliggende 
woonkernen. Uiteindelijk dreigde het 
aantal passagiers onder de kritische 
grens van 350 per maand te zakken en 
is de route uitgebreid tot station We-
zep waardoor er naast veel ouderen nu 
ook redelijk veel woon-werk-vervoer 
plaatsvindt en aansluiting op het grote 
openbaar vervoer bijna naadloos kan 
plaatsvinden. Dit maakt het voor jon-
ge mensen ook aantrekkelijker om zelf 
in kernen als Veessen en Vorchten te 
gaan wonen. Los van het belang om 
mensen te vervoeren heeft het rijden op 
de buurtbus ook een beetje de functie 
van sociale controle langs de route die 
gereden wordt omdat bijzonderheden 
niet onopgemerkt blijven.

Terwijl Ted dit vertelt is de buurtbus net 
gestopt bij station Wezep en stappen 
er 3 personen in die bijna dagelijks 
dankbaar gebruik maken van deze 
busverbinding.

Ted Hoogers rijdt meer dan 40 jaar de buurtbus in Heerde. 
Leo Montfrooij sprak met hem.

Met hart
zielen

kinderen geboren 
laten worden

Is de kerstperiode een mooie of een lastige tijd in je werk?
“Kerst is natuurlijk een mooie tijd om door te brengen 
met je familie en vrienden, maar ook met Kerst worden 
er kinderen geboren, gaan de diensten gewoon door. 
Een bevalling begeleiden of het doen van controles in 
kraamgezinnen heeft in deze dagen wel wat speciaals!

Een ontspannen inkijk in het leven van een  
bevlogen verloskundige, die met hart en ziel  

en grote toewijding zwangerschappen begeleidt 
en kinderen helpt geboren worden.

de buurtbus rijden
met hart en ziel

-09-
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IS HET WERK OF PASSIE OM TUINEN 
AAN TE LEGGEN?
Na bijna 30 jaar, waarvan 28 jaar als zelf-
standige, doet Wiljan Bruggeman zijn bij-
drage aan een ontwerp nog steeds met 
passie en noemt het zelf: ‘Liefde voor het 
groen’. Nadat hij eerst 2 jaar in vaste dienst 
had gewerkt durfde hij het aan om, met zijn 
vrouw, een eigen zaak op te richten waar 
inmiddels 10 medewerkers in dienst zijn. 
TV-programma’s als: Eigen huis en tuin, 
waren toen nog nieuw en hielpen ontzet-
tend bij de ontwikkeling als hoveniersbedrijf .

SPREEKT HET WOORD ‘SCHEPPING’ 
JE AAN IN HET KADER VAN JE WERK 
OF ZEGT JE DAT NIKS?
De schepping zie je het hele jaar door te-
rug in de natuur en dus ook in tuinen. Je 
moet er echter wel de tijd voor nemen om 
te ontdekken hoe mooi de Schepper dit 
allemaal heeft bedacht. Ik zeg wel eens te-
gen de mensen: jullie moeten leren kijken 
naar het groen! Gelukkig voelen mensen 
zich wel steeds meer verantwoordelijk voor 
de natuur en wordt er ook steeds meer met 
natuurlijke materialen gewerkt. Ik voel me 
verantwoordelijk om dit ook over te brengen 
op jongelui waaronder mijn eigen kinderen.

DE KERSTPERIODE IS VOOR JULLIE 
WAARSCHIJNLIJK EEN RUSTIGE TIJD? 
WAT DOEN JULLIE IN DIE PERIODE? 
Met Kerst is ons bedrijf twee weken geslo-
ten en hebben we inderdaad wat meer tijd 
voor onszelf, het gezin en de activiteiten die 
bij Kerst horen. We zien de seizoenen wel 
steeds langer worden waardoor de drukte 

tot Kerst wel langer blijft doorlopen maar het 
najaar geeft over het algemeen wel minder 
werkdruk en dan kan ik genieten om te zien 
hoe de natuur tot rust komt. Soms moet 
je mensen er dan ook op wijzen om niet te 
vroeg te beginnen met snoeien en opruimen.

VIND JE GROTE KLUSSEN LEUK, OF 
HEB JE LIEVER CONTACT MET EEN IN-
DIVIDU?
Zelf ben ik nog nauwelijks fysiek bezig met 
de tuinen en gaat het vooral om het plan-
nen en ontwerpen. Een goed evenwicht 
tussen grote projecten en kleinere klussen 
is dan ook belangrijk al vragen de kleine-
re klussen relatief meer energie. Het is dan 
vooral een uitdaging om ruimte te schep-
pen op een kleiner oppervlak en toch 
voldoende groen te laten terugkomen.

ZIE JE NOG VOLDOENDE UITDAGING 
EN NIEUWE ONTWIKKELING?
Ik ben nog steeds aan het ‘bouwen’ aan 
het bedrijf en de trend is vooral dat men-
sen zich meer bewust worden van hun 
eigen verantwoordelijkheid voor de natuur. 
Zogenaamde versteende tuinen zijn ze-
ker een grote uitdaging. Zo wordt en moet 
het regenwater steeds minder automatisch  
worden afgevoerd via het riool en maken 
blauwe zwembaden, waar ze zijn, steeds 
vaker plaats voor meer natuurlijke zwem-
vijvers waarbij het water best een natuurlijke 
kleur mag hebben. Bij het ontwerpen, aan-
leggen en onderhouden van tuinen gaat het 
nu niet meer alleen om de decoratie maar wij 
kunnen ook wat toevoegen aan het 
leefklimaat.

met hart en ziel

tuinen aanleggen

is directeur en 
ontwerper van tuinen, 

groenvoorzieningen en 
zwemvijvers. 

Leo Montfrooij 
sprak met hem.

Ergens achteraf, een beetje 
verscholen tussen het groen aan 
de Plakkenweg 5 te Heerde, staat 
het hoveniersbedrijf van Wiljan 
Bruggeman. Dit jaar, na enige 
jaren als tweede te zijn geëin-
digd, bekroond tot de nummer 1 
van Nederland op het gebied van 
zwemvijvers. We gaan bij hem 
op bezoek om meer te weten te 
komen over zijn gedrevenheid.

wiljan 
bruggeman

burgemeester zijn

is recent aan de slag gegaan als burgemeester 
van Heerde. Dick van de Streek sprak met haar.

Met hart en ziel

jacqueline koops

Als u terugkijkt op uw komst naar 
Heerde, wat zijn dan de ervaringen 
tot nu toe? Zoals ik al eens eerder heb 
verwoord, is deze fase in mijn leven te ty-
peren als een totaal nieuwe start. Bij mijn 
vertrek naar Heerde liet ik als het ware  
een heel leven achter me, zoals bekend 
ook een heel bewogen leven. Daarnaast 
ook vertrek uit mijn omgeving Amstel-
veen, afscheid van vriendinnen enz. Al 
met al was dat best ingrijpend voor mij 
en mijn gezin. Maar door de warme ont-
vangst hier in Heerde en het werk dat zo 
enorm boeiend en plezierig is kan ik daar 
makkelijker mee omgaan. De ervaringen 
zijn hier dus ronduit positief te noemen. 
Ik voelde mezelf bijzonder snel thuis in 
Heerde en de gemeente. De mensen zijn 
hier vriendelijk en op straat merk ik dat ik 
na korte tijd al regelmatig word herkend. 
Dat voelt goed. Als je me vraagt hoe ik 
mijn taak inhoudelijk ervaar, dan moet ik 
eerlijk zeggen dat ik het als pittig ervaar. 
Ik moet vooral oppassen dat ik een goe-
de balans vind in werk en privé. Want 
ook in de weekenden wordt er regelma-
tig een beroep op mij gedaan. Maar het 
belangrijkste is dat ik een geweldig ambt 
heb, dat maakt het dat ik ook veel aan 
kan. Ik geniet echt elke dag!

Hoe zou u de inwoners van onze 
gemeente willen kenschetsen? Daar 

kan ik in feite heel kort en expliciet over 
zijn. Ik ervaar hen als nuchter, zo van: 
‘doe maar gewoon dan doe je gek ge-
noeg’. Maar ook betrokken, om elkaar 
heen staan, in één woord ‘noaberschap’ 
dus. De gemeenschap in zijn geheel 
komt tevreden op mij over, waarbij ik 
nauwelijks individualistische trekjes er-
vaar. Een plezierige gemeenschap om 
mee te werken.

Wat zijn voor u de leuke en de min-
der leuke aspecten die het ambt van 
burgemeester met zich meebrengt? 
Allereerst vind ik dat ik mag samen-
werken met een geweldig college, een 
prachtig stel mensen. Ook ben ik trots 
op de wijze waarop de gemeenteraad 
zijn rol vervult. Daarnaast een professio-
neel ambtelijk apparaat dat op adequate 
wijze invulling geeft aan haar taken. Dat 
maakt dat ook ik mijn taak met enthou-
siasme en plezier kan uitvoeren. Ook de 
contacten met inwoners, organisaties 
enz.. geven mij veel voldoening. Ik er-
vaar openheid, betrokkenheid en saam-
horigheid. Natuurlijk zijn er ook momen-
ten dat je met inwoners teleurstellingen 
en soms ook intens verdriet moet delen. 
Het samen delen van die momenten 
maakt het voor de betrokkenen, hoe 
moeilijk het soms ook is, toch vaak wat 
lichter om te dragen. Maar bovenal voel 

ik mij bijzonder gezegend met de taak 
die ik in deze gemeente mag vervullen. 
Echt 100% met hart en ziel. Maar waar 
nodig ook met een dosis gezond ver-
stand.

Zijn er rondom Kerst voor u specia-
le taken in de gemeente? Jazeker, ik 
ben gevraagd om bij de Schaapskooi op 
kerstavond het Kerstevangelie te lezen. 
Daarnaast is mijn inbreng gevraagd bij 
de Kerstmarkt in het centrum van Heer-
de.  Ik kijk er naar uit om dit voor het 
eerst  in onze gemeente mee te mogen 
maken.

Wat betekent Kerst  voor u persoon-
lijk? Voor mij persoonlijk betekent Kerst 
dat Jezus werd geboren. Hiermee brak 
een hele nieuwe periode aan, een peri-
ode van genade. Het Offerlam werd im-
mers geboren, waardoor genade voor 
ons mensen mogelijk werd.

Tenslotte, als u op 1-1-2020 wakker 
wordt, wat zou u dan willen dat in 
de periode daarvoor nooit echt had 
bestaan? Dat is mij voor mij overduide-
lijk ‘Lelystad Airport’. Dat had echt aan 
mij voorbij mogen gaan. Ik vind dat een 
enorme afbreuk doen aan het woonge-
not, maar ook aan onze economische 
activiteiten zoals het toerisme.

 
‘ik vervul mijn rol echt 100%  met hart en ziel,  

Maar waar nodig ook met een dosis gezond verstand.’-10- -11-
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Wat bezielt iemand om in een gara-
ge te werken? De ‘liefde voor techniek’ was al 
jong bij hem aanwezig, herinnert Wessel zich. Graag 
werkte hij bij een handige buurman, die naast het 
boerenbedrijf het liefst sleutelde aan landbouwma-
chines. Die vonk is overgesprongen en van daaruit is 
hij, na een opleiding het garage bedrijf ingerold. In de 
basis wil hij graag weten hoe iets werkt en in elkaar 
steekt. Met een leuk team de garage runnen en met 
klanten omgaan maakt het ook boeiend. En achter 
elke ondernemer staat een sterke vrouw, want zon-
der Gerlinde draait het gezin niet, en het is geweldig 
om samen het bedrijf te doen!

Zijn klanten leuk of lastig? Wessel wil 
liever die indeling niet gebruiken en noemt klanten 
‘interessant’. Wat dat betreft ben je soms een halve 
psycholoog, stelt hij. Er zit vaak zoveel meer ach-
ter dan iemand die alleen maar bij je komt met een 
vraag om een auto te repareren. Samen met het 
team klanten helpen is leuk en gelukkig heeft Garage 
Oene een goede werksfeer en een laag personeels-
verloop.

Heeft het runnen van een garage ook 
met geloof te maken? Het vak op zich niet, 

maar zeker wel ‘hoe’ je dat doet. Vasthouden aan 
Bijbelse waarden is belangrijk. Als voorbeeld noemt 
Wessel dat als er in de garage iets fout is gegaan, 
dat dan  gewoon te zeggen. Hij leert zijn team om 
dan geen ‘verhaal op te hangen’, maar gewoon eer-
lijk te zijn. Dat kost je soms geld, maar werpt uitein-
delijk zijn vruchten af, bijvoorbeeld door een hoge 
klantwaardering.

Is de kersttijd voor jullie werk an-
ders dan andere perioden van het jaar?  
De gezelligheid noemt Wessel als eerste, maar deze 
periode kenmerkt zich ook wel door de drukte. Veel 
bedrijfswagens komen juist in deze periode voor on-
derhoud naar de garage, terwijl monteurs dan soms 
met vakantie zijn.

Help je mensen met pech ook tijdens 
de kerstdagen? Met de kerst is de garage in 
principe gesloten. Tussen neus en lippen merkt hij 
op: “Maar mij weten ze altijd wel weer te vinden”. Als 
je de auto in onderhoud hebt bij CarXpert Garage 
Oene, dan kun je voor 3 a 4 tientjes per jaar een 
pechhulpabonnement afsluiten, waarbij je auto dan 
door CarXpert gefikst wordt of er vervangend ver-
voer wordt geregeld; ook tijdens de kerst.

auto’s repareren
Wessel Geerling woont in 
Heerde en stuurt een team 
van medewerkers aan 
bij Garage Oene. 
Peter Stoffer sprak met hem.

wessel  geerling

Met hart en ziel

Ik denk het niet! Dat is ook niet voor te stellen.
Een jonge vrouw die zwanger wordt, maar niet 
van haar vriend of iemand anders. Een jonge 
man die met dit verhaal geconfronteerd wordt 
en dat voor ‘waar’ moet aannemen. Een omge-
ving – familie, vrienden, buren, dorpsgenoten – 
die daarover praten, wat van vinden en er zo 
hun eigen gedachten bij hebben.

Jozef en Maria hebben de ogen in hun rug  
voelen priemen, ze hebben het gefluister achter 
hun ruggen aangehoord en ze hebben er niks 
mee gekund! Zo was ook de rol van de Herber-
gier van Bethlehem geen gemakkelijke. Geen 
plek voor gasten hebben, en dan toch je stin-
kende best doen om plek te maken, al is dat 
dan in de stal. Ze hebben hem er om veroor-
deeld en hij heeft zichzelf tekort voelen schieten, 
maar soms heb je geen keuze, en doe je wat je 
kunt doen!

Drie mensen – gewone mensen – die in hun hart 
en in hun ziel geraakt zijn, en zich vervolgens 
beschikbaar hebben gesteld, zodat Gods plan 

doorgang kon vinden. Zij werden zelf onderdeel 
van dat plan. Dat hebben ze toen niet geweten. 
Ze hebben zich niet kunnen voorstellen hóe dat 
dan zou gaan. 

Maria zegt: “de Heer wil ik dienen: laat er met 
mij gebeuren wat de Heer heeft gezegd.” Zij, en 
Jozef en die Herbergier waren beschikbaar.

Zo zijn er vandaag ook mensen, die beschikbaar 
zijn, om God te helpen zijn plan uit te voeren: 
onze wereld te redden. Soms gaan ze daarvoor 
op reis, ver weg, om mensen te helpen. Soms 
doen ze dichtbij wat gedaan moet worden,  
wat op hun pad komt.

Maar doe het……. 

De namen van Jozef en Maria klinken jaarlijks op in de 
kerstverhalen. Ze horen bij Kerst, en ze staan op menig kerstplaatje 
of schilderij afgebeeld. Kunnen wij ons er een voorstelling van 
maken, hoeveel impact het gehad moet hebben, toen duidelijk 
werd dat zij een bijzondere rol mochten vervullen in Gods 
reddingsplan voor de wereld? 

Met harten ziel

jozef, maria 
en de 

herbergier
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Volkskerstzang 
Er is een volkskerstzang in het centrum van Heerde op donderdag van 18.30-19.30 uur.

Door Hans van Es

Start Kerstmarkt
De Kerstmarkt start op vrijdag 13 december 2019 vanaf 14.00 
uur tot 21.00 uur. Op vrijdag ontsteekt de burgemeester om 
18.30 uur het licht, gevolgd door het ontsteken van de kerstver-
lichting met fakkels en aansluitend de samenzang. De belang-
stelling en de activiteiten rondom de Kerstmarkt nemen ieder 
jaar verder toe. Naast de bovengenoemde Kerstmarkt van de 
Vrije Evangelische Gemeente Heerde, zal er een grote Kerst-
markt georganiseerd worden door de plaatselijke ondernemers. 
Deze markt zal het hele centrum innemen.

Volkskerstzang
Dit jaar zal er voor het eerst op donderdagavond 12 december 
een Volkskerstzang zijn van 18.30-19.30 uur waaraan veel kin-
deren zullen deelnemen. Ook dan zal het centrum van Heerde 
sfeervol verlicht zijn.

Kraampjes, Kerststal en optredens
Naast een flink aantal kramen van ‘goede doelen’ is er ook een 
levende Kerststal en vinden er optredens plaats van diverse so-
listen, koren en muziekkorpsen. Het Kerstevangelie wordt in 

diverse dialecten en wereldtalen gelezen. Voor bezoekers is er 
chocolademelk, glühwein en andere versnaperingen en dit alles 
is gratis.

Kerstherberg
Op zondag 22 december wordt er een Kerstherberg, georgani-
seerd in scholengemeenschap de Noordgouw in Heerde, met 
muziek, samenzang en Kersttoneel. Het is immers de bedoeling 
dat iedereen het Kerstfeest kan vieren. Naar de Kerstherberg 
komen gemiddeld 700 personen en daar zijn mensen bij die nau-
welijks binding hebben met het geloof, maar heel graag bij de 
Kerstherberg komen.

Kerstmagazine
Huis aan huis worden 10.000 exemplaren van dit Kerstmagazine
in de gemeente Heerde en omstreken bezorgd.

Reeds jaren wordt er in het cen-
trum van Heerde, met inzet van 
ongeveer 350 vrijwilligers, een 
Kerstmarkt georganiseerd. Voor 
de inwoners van Heerde en om-
streken is deze gebeurtenis inmid-
dels een gezellige, sfeervolle tradi-
tie geworden met een boodschap.

het ruimgesorteerde

Maandag 09.00-16.00 schoolschaatsen 16.00-20.00 vrij schaatsen
Dinsdag 09.00-16.00 schoolschaatsen 16.00-19.00 vrij schaatsen 19.00-22.00 Curling competitie
Woensdag 09.00-16.00 schoolschaatsen 16.00-19.00 vrij schaatsen 19.00-22.00 curling competitie
Donderdag 09.00-16.00 schoolschaatsen 16.00-19.00 vrij schaatsen 19.00-22.00 curling competitie
Vrijdag 09.00-16.00 schoolschaatsen 16.00-19.00 vrij schaatsen 19.00-22.00 curling competitie
Zaterdag 10.00-15.00 vrij schaatsen

DONDERDAG 12 DECEMBER

Kerstmarkt
Er komt een extra grote Kerstmarkt op vrijdag van 14.00 uur tot 21.00 uur door de gehele Dorpsstraat 
in samenwerking met de Heerder ondernemers.

Klein Betlehem
Op het plein voor het Gemeentehuis ontstaat een Klein Bethlehem, dat aansluit op de Kerstmarkt. 
Op dit plein worden delen van het Kerstevangelie uitgebeeld van 18.00-21.00 uur.

Kaarsje ontsteken
Op de kerstmarkt is een kraam waar een kaarsje met een wens of gebed aangestoken kan worden. 
Zo krijgt deze Kerstmarkt niet alleen sfeer, maar ook meerwaarde. Tijdens de nieuwjaarsdienst in de 
Kruiskerk van de Vrije Evangelische Gemeente, krijgen deze aangestoken lichtjes plek en aandacht.

VRIJDAG 13 DECEMBER

Kunstijsbaan
Er komt een grote kunstijsbaan, waarvoor alle scholen in de gemeente Heerde worden uitgenodigd. 
De verwachting is, dat er 1800 kinderen komen schaatsen. In de avonduren is er vrij schaatsen en 
zullen er Curling avonden georganiseerd worden onder de naam van Veldhuis verzekeringen. De tijden:

MAANDAG 9 T/M ZATERDAG 14 DECEMBER

programma
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      Werken aan een  
kersttoneelvoorstelling

De laatste jaren wordt speciaal voor ons 
een toneelstuk met zang en muziek geschreven 

door  Jan Timmerman uit Amsterdam 
(en geregisseerd door Ditty Jagersma!! - red.)

Er wordt gerefereerd aan een gedeel-
te uit de Bijbel, wat vervolgens wordt  
getransformeerd naar een eigentijds Kerst-
verhaal. Heel knap hoe Jan ieder jaar weer 
een script schrijft wat herkenbaar, verdie-
pend en doorspekt van humor en mooie 
zinsneden is. Bovendien schrijft hij teksten 
voor de liederen en ontwerpt hij het decor. 
De passie waarmee hij dit doet is ieder jaar 
weer voelbaar. Letterlijk met hart en ziel  
gecreëerd. Eigenlijk is het elk jaar weer gek-
kenwerk om voor 1 uur toneeluitvoering ruim 
een half jaar bezig te zijn. Maar het gaat niet 
alleen om dat ene uur van de voorstelling, de 
samenwerking en de samensmelting tot één 
geheel is ieder jaar weer zo’n bijzonder pro-
ces. Ook dit jaar zullen de spelers op de 22ste  
december weer schitteren en het amateuris-
me soms overstijgen. Maar er zijn ook men-
sen die achter de schermen keihard werken 
door te timmeren, te schilderen, met licht, 
geluid en muziek bezig zijn etc. etc. Daarom 
een paar van hen aan het woord. Allen heb-
ben ze één ding gemeen: met hart en ziel 
zetten ze hun talenten in.
 
Tiemen Bijsterbosch is één van de 
mensen van het decor. Ieder jaar 
heeft Jan weer een decor bedacht.  
Tiemen, hoe ervaar jij dat? “Ik vind het 
ieder jaar weer een uitdaging en een flinke 
klus, maar zodra ik alle gegevens heb be-
gin ik gewoon. Soms met behulp van een 
paar mensen of even overleggen met Ina 
Dijkhof die er vervolgens echte kunstwer-
ken van gaat maken. Heel fijn om zo sa-
men te kunnen werken. Ik probeer altijd in 

mogelijkheden te denken. Gewoon crea-
tief zijn in het bedenken van oplossingen.” 
Hoe kijk je naar het decor tijdens de 
uitvoering? “Met gepaste trots kijk ik dan 
hoe alles functioneert en door beschilde-
ring tot leven is gekomen. Dat is voor mij  
genieten.” 
 
Ina Dijkhof schildert. Ina, hoe vind 
jij het om grote decorstukken te  
moeten beschilderen? “Ieder jaar is dat 
spannend. Natuurlijk heb ik mijn schilder-
techniek maar ik moet dit schilderen vanuit 
een opdracht en niet vanuit kunstzinnige 
vrijheid. Toch krijg ik iedere keer weer de in-
spiratie om er iets moois van te maken. Mijn 
man stelt zijn schuur ter beschikking en mijn 
buurman helpt met het berekenen van de lijn 
en de vorm. Elkaar helpen is prachtig!” 

Martine Fikse souffleert. Martine, wat 
is er zo leuk aan souffleren? “Ik vind 
het heerlijk om samen te bouwen zo-
dat het verhaal spelenderwijs gaat leven.  
Tijdens de grande finale ben ik natuurlijk de 
ruggensteun wanneer de spelers de tekst 
even kwijt zijn.  Zij rekenen dan op mijn hulp. 
Op het eind ken ik praktisch alle rollen en 
praat ik in mijn hoofd mee. Het is een prach-
tig samenspel maar je moet goed bij de les 
blijven.”
 
Alexander, Martijn en Betty Hoogers zijn 
van de techniek. Hoe vinden jullie het om 
de technische bijdrage aan het kerst-
toneel te leveren? “Licht en geluid spelen 
een niet onbelangrijke rol in de voorstelling. 

Het is mooi om deze facetten op het juiste 
moment in de voorstelling te laten zien en 
horen. Het is de jus op de aardappels, en 
dat is heel leuk om dit te mogen en kun-
nen verzorgen.” Betty verzamelt vooraf de 
benodigde muzikale geluidsfragmenten en 
geluidseffecten. Alexander verzorgt samen 
met zoon Martijn de belichting en de ver-
sterking van het geluid.

Zomaar wat reacties van bezoekers 
die via de Facebook-pagina van de 
Kerstavondsamenkomst Schaapskooi  
Heerde-Epe zijn binnengekomen. Veel 
mensen kijken hier jaarlijks naar uit en 
zien deze samenkomst als een mooi 
begin van de kerstdagen. Inmiddels 
heeft het een landelijke bekendheid 
en vanuit alle windstreken weten ze de 
schaapskooi Heerde-Epe te vinden. En 
dat is ook niet zo verwonderlijk...
 
Al sinds het begin van de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw wordt er op 
kerstavond een bijeenkomst georga-
niseerd op de hei bij de schaapskooi. 
In schaapherdersjargon “de wei bij de 
kooi”. Het doel is om samen kerstlie-
deren te zingen en het kerstevangelie 
te verkondigen. Dit in een sfeervol-
le omgeving en de schaapskooi is 
wat dat betreft een mooie locatie. Zo 
in het donker, midden in de natuur 
met een verlichte schaapskooi…Vele  
mensen bezochten deze bijeenkomst  
die muzikaal begeleid werd door de pl 
aatselijke fanfare. Het was het begin 
van een traditie die tot op de dag van  
vandaag nog steeds wordt georgani-
seerd. 
 
Ook nu bezoeken vele mensen van 
heinde en verre deze locatie en zijn  

getuige van het kerstevangelie. Wel 
is er het een en ander veranderd in 
de afgelopen jaren… Waar vroeger,  
nagenoeg onversterkt, op een  
boerenwagen het evangelie werd  
verkondigd met een kleine bouwlamp, 
komt er nu een hele organisatie bij kijken.  
Professioneel geluid, licht, aggre-
gaten, verkeersregelaars etc. De  
boerenwagens en de fanfare (het 
ene jaar Wilhelmina, het andere jaar  
Soli Deo Gloria) zijn gebleven maar de 
ouderwetse zaklantaarns en knijpkat-
ten zijn vervangen door LED-lampjes 
en telefoons maar de sfeer is er niet 
minder om! Ondanks al deze aan-
passingen is het wel de wens om het 
karakter van de samenkomsten niet 
te veranderen. Neemt niet weg dat er 
gemiddeld zo’n 2000 bezoekers naar 
de hei komen om dit mee te maken. 
Zo rond 19.30 uur zie je de linten van 
licht vanaf de twee hoofdroutes naar 
de schaapskooi (Heerde, vanaf de  
Elburgerweg en Epe via het fietspad 
Dellenweg). Dit is werkelijk een prachtig 
gezicht. Vanuit de heuvels klinken dan 
de klanken van de Veluwse Midwien-
terhoornbloazers. Dit draagt ook weer 
geweldig bij aan de totale sfeer! 
 
Het tijdstip van aanvang is sinds enkele 
jaren gewijzigd van 23.00 uur naar 

20.00 uur op de avond. Een belangrijke 
wijziging. Er is hiervoor gekozen zodat 
ook kinderen deze bijeenkomst kunnen 
bijwonen. Dit heeft goed uitgepakt want 
vele gezinnen komen tegenwoordig 
 op kerstavond naar de hei! De laat-
ste jaren konden we naast de muziek 
van de fanfare ook genieten van een 
kinderkoor. De dienst is altijd kort van 
duur en de boodschap laagdrempelig. 
Dit maakt dat ook mensen die minder 
vaak of niet in de kerk komen toch het 
kerstevangelie meekrijgen en met wat 
bagage weer naar huis gaan. Met een 
goed gevoel en stof om over na te  
denken de kerstdagen in.

            \  
Komt allen 

tezamen, 
jullie zijn 
welkom!

           \ 

Kerst op de hei
kerstavondsamenkomst
Schaapskooi Heerde-Epe

Met hart en ziel

ditty jagersma

“Warme chocomel met rum en slagroom mee,   
kerstmuts op en we zijn er klaar voor!”  

“Elk jaar weer een belevenis, al die lampjes en die sfeer…”

“Zo fijn om hier op de hei te zijn!”

“Weer of geen weer, wij gaan!”

Door Hans de Wilde
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Welke groente houdt van  

iedereen, maar niet ieder-

een houdt van hem?

wit-love

Raadsel

-19-Bijdrage van evelien smit

Wat doe je echt met hart en ziel (supergraag)? Maaike: Zingen, ik zing echt overal. Ook in een koor. Luuk: Ik zit op voetbal, ik train graag maar  het liefst speel ik wedstrijden. Bram: Mijn vader heeft een boerderij, ik help hem graag. Ik vind vooral de kleine dieren leuk en natuurlijk de trekker!
Suzan: Ik zit op turnen. Soms hebben we een wedstrijd.Hoeveel tijd besteed je aan je hobby?Maaike: Ik ga 1 keer per week naar koor, soms zingen we in de kerk of voor bejaarden. Maar ik luister ook  

veel muziek en dan zing ik mee… mijn broers zijn er niet zo blij meeLuuk: Sowieso train ik 2 keer per week en heb elke zaterdag een wedstrijd. Maar ik game ook vaak met  
voetbaldingen en wel hebben schoolvoetbal. Bram: Ik help elke dag na schooltijd op de boerderij. Het leukst vind ik de zomer als we gaan inkuilen.
Suzan: Meestal train  ik 1 keer per week. Maar ik oefen zelf ook veel buiten op het gras.

Vragen aan kinderen uit groep 6&7

Trakteertips

Welk fruit is altijd vrolijk?

een aardblij

kaas en worst 
hartjes

Om te kleuren
Geef je hart mooie kleuren!

Vlinder van hartjes

Werkwijze
1) Knip zes hartjes uit (drie rood en drie roze)
2) Plak drie hartjes op elkaar, zorg dat je  
    steeds het bovenste randje blijft zien
3) Plak ook de andere drie hartjes op elkaar
4) Knip een lijfje uit en plak deze op de  
    vleugels van hartjes
5) Versier de vlinder met stiften en met glitters

Rebus

Lever de oplossing op de kerstmarkt  

(vrijdaq 13 december) in bij de stand 

van de lichtjes. Voor de winnaar is er 

een leuke verrassing.

Raadsel

met hartjes

fruithartjes
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Nodig
> Bijlage met de afbeeldingen  

   van de hartjes en het lijfje

> Printer voor het afdrukken  

   van de afbeeldingen

> Rood, roze en geel A4-papier

> Schaar

> Lijm
> Stiften

> Glitters

Knutselen

Stap 1, 2 en 3             Stap 4 en 5




