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Op het moment dat ik 

dit schrijf zullen de 

meesten van u op één 

oor liggen. Het is nu 

namelijk drie uur ‘s 

nachts. Ik heb nacht-

dienst in een verzor-

gingshuis en het is op 

dit moment niet druk. 

En mocht u zich nu af-

vragen waarom ik in 

nachtdienst zit, dan kan 

ik dat wel uitleggen. Ik 

ben namelijk sinds en-

kele weken voor mezelf 

begonnen. Ik heb mijn 

oude vak van verpleeg-

kundige weer opgepakt. 

Echter, ik werk niet 

voor één werkgever, ik 

ben eigen baas. Dat be-

tekent dat ik me door 

allerlei zorgorganisa-

ties, maar soms ook 

door particulieren, laat 

inhuren als verpleegkun-

dige. Dat is erg leuk en 

heel afwisselend. De 

ene keer werk ik dus in 

een verzorgingshuis, de 

April - Mei 2009 
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andere keer in de thuis-

zorg en weer een ande-

re keer bij mensen aan 

huis. Vaak is er dan 

sprake van een ernstige 

zieke persoon die ster-

vende is en zijn of haar 

laatste dagen graag 

thuis wil doorbrengen in 

plaats van in het zieken-

huis.  

Ik maak vaak bijzonde-

re dingen mee. Eén van 

de eerste keren in de 

thuiszorg hing er een 

klein hondje in mijn 

broekspijp toen ik het 

huis van zijn eigenaar 

binnen kwam. Hij moest 

hem natuurlijk bewaken. 

Ook kwam ik bij mensen 

die in een sterk vervuild 

huis woonden. Heel 

triest dat die situaties 

voorkomen. Ook kom ik 

wel in zeer luxe en 

prachtig ingerichte hui-

zen. Waarmee ik maar 

wil zeggen dat ziekte en 

dood in alle huizen voor 
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komen en dat het niet uitmaakt 

of je rijk of arm bent. Gezond-

heid is voor niemand te koop.  

Omdat ik niet ergens in dienst 

ben kan ik zelf bepalen of ik een 

bepaalde zorgopdracht accep-

teer of niet. Zodoende kan ik dus 

regelen dat ik niet op zondag 

hoef te werken en ook met  

feestdagen vrij ben.  

Ik vind dat heerlijk, het geeft 

me veel vrijheid. En als een op-

dracht afgelopen is, stuur ik zelf 

een rekening naar mijn opdracht-

gever zodat hij mij kan uitbeta-

len.  

Nou, u bent nu weer helemaal 

bijgepraat over mijn nieuwe 

werk. 

Is er verder nog nieuws te mel-

den? Neen, eigenlijk  niet. Of 

toch wel? 

Want is het geen nieuws dat het 

zo goed gaat met het korps dat 

we heel voorzichtig gaan naden-

ken over nieuwbouw? Of is het 

geen nieuws dat onze clubs alle-

maal goed draaien? Zo goed zelfs 

dat mensen soms tijdelijk niet 

mee kunnen doen omdat er geen 

plaats meer is. Of is het geen 

nieuws dat de politie een gesto-

len fiets die bij ons gebouw werd 

gestolen, binnen een uur bij de 

eigenaar terug bezorgt (zie el-

ders in dit blad)? Dat is toch al-

lemaal wel nieuws. 

 

Wat u verder nog in dit blad kunt 

lezen? Wederom een verslag van 

een dankbare deelnemer aan de 

computer inn. En u kunt met 

Margje van Schaik mee op stage 

want zij doet uitgebreid verslag 

van haar belevenissen bij een 

opvang– en trainingscentrum voor 

roofvogels. En verder alle gebrui-

kelijke rubrieken en namen van 

onze zieke en oudere makkers. 

Stuurt u hen eens een kaartje? 

Bijvoorbeeld ter gelegenheid van 

Pasen? 

 

Hartelijke groeten, 

 

Heleen Verburg 
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straties gehouden per dag. 

En wat is nu mooier om te doen 

dan midden in de natuur te staan 

met een roofvogel die naar je toe 

komt vliegen en op je hand gaat 

zitten. De Europese oehoe bij-

voorbeeld. Dit is de grootste ui-

lensoort ter wereld en kan onge-

veer 1,5 - 4 kilo wegen en heeft 

een spanwijdte van 1,5 tot 2 me-

ter.  

Of neem nu een valk die achter 

een loer aanjaagt en het de valke-

nier moeilijk maakt omdat hij zo 

ontzettend snel is. 

De natuur is machtig mooi om er 

elke dag in te staan met dieren 

die zo ontzettend mooi en en-

thousiast zijn als ze je weer zien. 

Wat wil je nog meer. 

 

Groeten, 
 

Margje van Schaik 
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Hallo lieve korps-

genoten, 
 

De afgelopen 5 weken heb ik sta-

ge gelopen bij een valkenier in 

het Limburgse Wellerlooi (dit ligt 

in de buurt van Venray, tegen de 

Duitse grens aan). Ik heb deze 

stage uitgekozen omdat ik via 

mijn opleiding in contact ben ge-

komen met een aantal valkeniers 

die de Valkerij & Natuurbeurs 

organiseren die 14 juni aanstaan-

de wordt gehouden. 

Hierdoor werd mijn interesse 

gewekt om ook eens te kijken 

hoe het bij een valkenier er aan 

toe gaat. De stage was echt ge-

weldig ondanks het vele slechte 

weer. Ik heb veel aspecten van 

de valkerij gezien, maar omdat ik 

iets te vroeg met mijn stage was 

heb ik 

ook veel 

gemist 

(het sei-

zoen be-

gint 

meestal 

in april).  

 

 

 

Ik heb overlastbestrijding ge-

daan op een vuilnisbelt. Meeuwen 

zijn een beschermde diersoort 

maar op vuilnisbelten zorgen ze 

voor grote overlast. Door met 

roofvogels te vliegen jaag je de 

meeuwen weg waardoor het per-

soneel makkelijker hun werk kan 

doen en al het afval niet overal 

terecht komt. 

Naast alle dagelijkse bezigheden 

heb ik natuurlijk moeten schoon-

maken want vogels kunnen aardig 

wat vuil maken. Ook moet er leer 

gesneden worden want al het ma-

teriaal wat wordt gebruikt voor 

de vogels is van leer gemaakt. Dit 

moet uiterst zorgvuldig worden 

gedaan want het moet er natuur-

lijk wel goed uitzien. 

 

Maar het allermooiste om elke 

dag te doen (als het niet te hard 

regent) is het vliegen met de 

roofvogels om ze op conditie te 

brengen voor het seizoen. In het 

seizoen geeft de valkenier heel 

veel roofvogeldemonstraties en 

workshops. Hiervoor moeten de 

vogels wel op conditie zijn om dit 

allemaal te kunnen volhouden 

want er worden soms 3 demon-
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Ter overdenking   

 

Voert u het woord, laat dan Gods 
woorden doorklinken in wat u 
zegt.                      1 Petrus 4 : 11 
 

Weet u wat een woordwolk is? 

Het is een soort kunstwerk be-

staande uit woorden die horizon-

taal en verticaal tegen elkaar aan 

rusten. Sommige woorden zijn 

heel groot afgedrukt, andere zo 

klein dat ze nauwelijks leesbaar 

zijn. Ik moet u zeggen dat ik nog 

nooit van een woordwolk gehoord 

had, tot er 

eind januari 

één in de 

krant stond. 

Die woord-

wolk was sa-

mengesteld 

naar aanlei-

ding van de 

meest ge-

bruikte woor-

den, van de op dat moment af-

scheid nemende, president van 

America.  Het woord dat hij het 

vaakst in zijn toespraken had 

gebruikt werd het grootst in de 

woordwolk afgedrukt en woorden 

die minder vaak voorkwamen klei-

ner. Het woord ‘America’ was het 

grootst afgedrukt, maar uit de 

woordwolk blijkt dat ook woor-

den als ‘mensen’, ‘wereld’ en 

‘vrijheid’ een belangrijke plaats 

in zijn toespraken innamen. Ook 

blijkt dat hij het woord ‘moeten’ 

heel vaak gebruikte.  
 

Ik vond die woordwolk heel inte-

ressant en hij stemde mij tot 

nadenken. Wij gebruiken dage-

lijks heel veel woorden. Soms 

nadat we daar eerst goed over 

nagedacht hebben maar soms ook 

heel gedachteloos. Daarom is het 

goed om ons-

zelf eens af 

te vragen; 

‘Hoe ziet 

mijn ‘woord-

wolk’ er uit?’ 

Welke woor-

den gebruik 

ik veel? Zijn 

dat woorden 

die te maken 

hebben met mijzelf en mijn eigen 

belangen of zijn het woorden 

waarin iets van God herkend kan 

worden? Zijn het woorden die op 

mij gericht zijn of woorden 

waardoor ik anderen bemoedig en 

op God wijs?  
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De apostel Petrus schreef in zijn 

brief: ‘Voert u het woord, laat 

dan Gods woorden doorklinken in 

wat u zegt.’ Laten we daarom van 

tijd tot tijd eens op onze 

‘woordwolk’ letten en ons afvra-

gen of Gods woorden doorklinken 

in onze woorden. Het kan ons hel-

pen in ons groeiproces, om zo te 

gaan leven dat er iets van de op-

gestane Heer, zichtbaar wordt in 

ons. Hij heeft ons geroepen om in 

woord en daad te tonen dat we 

zijn volgelingen zijn. Laten we 

ons daarom, dagelijks opnieuw, 

openstellen voor de leiding en 

inspiratie van zijn Heilige Geest 

en bidden of Hij ons wil helpen, 

om zijn woorden in onze woorden 

te laten doorklinken. Moge de 

levende Heer u zegenen en tot 

zegen stellen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

J. van Schaik  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petje af voor de 

politie (door Chris Scheper) 

 

Tijdens één van de cursusmidda-

gen van de computer-inn kwamen 

een oom en een tante (heet dat 

zo??) agent de korpszaal binnen 

gewandeld. Met een strenge blik 

keken zij in het rond. Als leiding 

van de computer-inn vroegen wij 

ons af op wie zij het gemunt zou-

den hebben. Zou het Frits (de 

Zoete) zijn of majoor Jan Leijs-

senaar? Zouden ze misschien 

denken dat we de computers ge-

pikt hadden of zo? Toen we van 

de schrik waren bekomen ginden 

de beide politieagenten eens 

breed uit staan met de armen 

over elkaar. Ze vroegen of er 

soms iemand in het Leger was die 

een groene fiets had. Een me-

vrouw trok wit weg en stak be-

deesd haar vingertje omhoog en 

zei heel zacht: “ja agent, ik heb 

een groene fiets en die staat 

hier voor de deur”. Ze 

wist niet dat ze haar fiets 

binnen mocht zetten en 

wij waren vergeten dat 

haar te vertellen.  
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De roosters 
 

Voorzang 

 

Datum   Naam 

5 apr.    zr. den Hartog 

10 apr.   zr. van Alphen 

12 apr.   zr. Geelkerken 

19 apr.   zr. van Kuijk 

26 apr.    zr. van der Graaf 

03 mei   zr. Den Hartog 

10 mei      zr. van Alphen   

17 mei     zr. Scheper  

24 mei    zr. Geelkerken 

31 mei   zr. Van Kuijk 

 

 

 

 
Zaal schoonmaken 

 
 

Datum  Naam 

03 apr.  br. Goeman/zr. van Kuijk 

10 apr.   br. en zr. Hoff 

17 apr.  br. en zr. Scheper 

24 apr.  zr. van Schaik/zr. Verpoorte 

01 mei.  br. en zr. Witteveen 

08 mei   br. en zr. Hoff 

15 mei  zr. van Schaik/zr. Verpoorte 

22 mei   br. en  zr. Scheper 

29 mei  br. en zr. Witteveen 

Koffierooster 

 
Maand  Naam 
 

April   zr. v.d. Wal 

      zr. de Puit 

      zr. Goeman 

       

Mei    zr. Filius 

      zr. de Pijper 
 

Juni    zr. van Alphen 

      zr. Geelkerken 

      zr. van Kuijk 

 

Juli    zr. Mulders 

      zr. Scheper 

      zr. Verpoorte 
 

 

 

 

 

 

 

 

Heilssoldaat van dienst 

 

Maand   Naam 

April    zr. v.d. Wal 

        

Mei       br. Witteveen 
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De dood overwonnen 
 

De dood overwonnen, 

niets hield U gebonden. 

U rees uit het graf 

en stond op uit de dood. 

 

Niets kan ons nog scheiden, 

geen dood en geen lijden. 

U hebt in ons leven 

het laatste woord. 

 

 
 

 
 

 

De kloof is verdwenen, 

ons wacht een eeuwig leven. 

Een leven met Hem 

in Gods heerlijkheid. 

 

Blijf niet staan bij dat graf 

want daar is Hij niet meer. 

Jezus leeft en wij met Hem. 

Dat is genade van onze Heer. 

 
Auteur: Jens Declercq 

Ingezonden door zr. M.H.C. Nolte 

Pentekening 
 

Het is misschien moei-

lijk te zien maar deze 

tekening van de lijden-

de Christus is gemaakt 

met één pennenstreek. 

Deze begon bij het 

puntje van de neus en 

eindigde helemaal on-

deraan. 

 

 

 

 

 
Copyright 1884 by the Publishers, 

Knowles & Maxim 
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“Ja”, zei oom agent tegen de mevrouw: “uw fiets 

stond hier voor de deur maar nu niet meer”. De me-

vrouw werd nog witter want het was echt een mooie 

fiets en nog niet zo goedkoop ook. Het bleek dat de 

fiets op het politiebureau was aangeland. Wat was er 

gebeurd? Iemand of meerdere personen waren ‘netjes’ met een busje 

aangekomen bij het Leger en hadden de fiets van de mevrouw, die 

niets vermoedend op de computer inn was, in het busje geladen en 

waren weggereden. Een toevallige voorbijganger of voorbijgangster 

had het ‘misdrijf’ gezien en was zo alert om het kenteken te noteren 

en dat door te spelen aan de politie. De politieagenten waren na de 

melding in hun auto gesprongen en waren naar de dader(s) op zoek 

gegaan. Al heel snel hadden ze de dieven te pakken. De fiets bleek 

gelukkig nog intact te zijn en nog voor de computer-inn was beëindigd 

werd de fiets weer bij de mevrouw terug gebracht. We stonden ver-

steld van de snelheid van reageren door oom en tante agent. Hulde 

voor die mensen. 
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Vaak melden de media ons nega-

tieve berichten over de kerken in 

Nederland. Vaak gaan deze be-

richten over inkrimping van het 

ledental en kerksluiting. Maar 

gelukkig melden de media de 

laatste tijd ook steeds meer po-

sitieve berichten. Over jongeren 

die God zoeken en kerken die 

groeien. Pas las ik een heel be-

moedigend artikel over het 

groeiend aantal gebedsgroepen 

op de werkvloer. Christenen ne-

men steeds bewuster hun plaats 

in de maatschappij in, meldde het 

artikel, en het aantal Christenen 

dat structureel sàmen bidt voor 

hun kerk, school, buurt, stad, 

werk, enz., neemt gestaag toe. In 

hetzelfde artikel werd melding 

gemaakt van het feit dat er mo-

menteel al op 260 bedrijfsloca-

ties een gebedsgroep actief is. 

Wie er meer over wil weten en 

over een computer beschikt kan 

er op www.bedrijfsgebed.nl over 

lezen. Misschien hebt u er nog 

nooit aan gedacht maar misschien 

is het bedrijfsgebed ook voor u 

een mogelijkheid om met mede 

christenen voor anderen te bid-

den en een mogelijkheid om niet 

gelovigen te bereiken. Ook als u 

niet meer werkt zijn er mogelijk-

heden om met anderen een ge-

bedsgroep te beginnen en te bid-

den voor de mensen bij u in de 

straat, flat of buurt. Laten we 

onze schroom overwinnen en in 

gedachten houden dat gebed de 

deur opent voor rijke zegeningen. 

Graag wek ik u daarom ook nog-

maals op om mee te doen met de 

korpsgebedsgroep. U vindt de 

data en adressen in de agenda 

van dit korpsnieuws.  

In april start er weer een nieuwe 

cursus ‘Zingen met je kind’, en 

een nieuwe Computercursus. Ik 

wil u vragen om deze activiteiten 

op uw gebedslijst te plaatsen en 

te bidden of God ons wil gebrui-

ken om voor de deelnemers een 

‘heenwijzer’ naar Hem te zijn en 

of Hij deze activiteiten wil ge-

bruiken om nieuwe mensen aan 

ons korps toe te voegen. Verder 

wil ik vragen om in de komende 

periode in het bijzonder te bid-

den voor de diensten op Goede 

Vrijdag en Pasen, het werk in de 

kledingwinkel en de Strijdkreet 

verkoop. 

 

Een biddend korps is een groeiend korps 

Pagina 15 Korpsnieuws april - mei 



Pagina 14 Korpsnieuws april - mei

zijn verhaal en belevenissen over 

de computerles kwijt. Dat is reu-

ze gezellig. Dan is het wisselen 

van plaats en beginnen we aan 

het tweede gedeelte. Soms 

wordt er ook vreselijk gelachen, 

bijv. als je schapen moet vangen. 

Er waren hele moeilijke bij hoor! 

Er zitten bij ons in de groep ook 

goede herders, die hadden de 

schaapjes zo binnen. Dan gaan we 

verder met onze les. De vraag is 

"wie weet wat www betekent" Ja 

dat betekent: wij willen werken. 

Dan is het weer even lachen. 

Voor iemand die nog nooit iets 

met de PC gedaan heeft, is het 

best pittig. Je moet dan ook veel 

oefenen thuis. We krijgen ook 

huiswerk mee. Anders kom je er 

niet mee klaar. Er wordt gewerkt 

met het boek van Addo Stuur 

voor beginners. Dat moet in acht 

lessen uit zijn. Maar met zo'n 

team mensen die ons les geven, 

gaat dat echt lukken! Petje af 

voor deze heren en dame. Ze ge-

ven op een hele leuke manier les, 

hebben enorm veel geduld en we-

ten ook nog een gezellige sfeer 

te scheppen! Ook  de dames die 

helpen en ons van koffie voor-

zien, mogen we niet vergeten. 

Jullie ook hartstikke bedankt. 

 Het is niet alleen de computer-

les waar je veel van leert. Als je 

het korpsnieuws van februari en 

maart goed leest, kan je daar ook 

nog wat van opsteken. Bijv. van 

het stukje: Maak het beste van 

uzelf. Dat heb ik meerdere malen 

gelezen. Ik vond dat zo toepas-

selijk,  zo mooi. Als iedereen dit 

eens aandachtig zou lezen en toe 

zou passen, zouden de mensen 

veel gelukkiger zijn! 

Door het volgen van deze cursus 

hebben we ook een beetje van de 

sfeer van het Leger des Heils 

mogen genieten. 

Ik bedank iedereen voor hun in-

zet, warmte en gezelligheid. En 

mocht er ooit nog een vervolg-

cursus komen, dan houden wij ons 

aan bevolen 

  

Met vriendelijke groeten 

Riet Tielemans 
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Op weg naar Pinksteren start er 

op dinsdag 26 mei a.s. weer een 

landelijk 100 uur kettinggebed. 

Gedurende dit kettinggebed 

bent u in de gelegenheid om één 

of meerdere uren te bidden 

voor ons korps, voor het Leger 

des Heilswerk in Nederland en 

over de hele wereld maar ook 

voor de mensen bij u in de 

straat, wijk of woonplaats. Er 

komt een opgavelijst in de ach-

terzaal en het zou heel fijn zijn 

als u er aan zou willen meedoen. 
J. van Schaik 

 

Luisteren 
 

Aandachtig luisteren doet won-

deren voor zowel de luisteraar 

als de spreker. Vaak blijven we 

star en ongeduldig vasthouden 

aan onze eigen argumenten en 

barsten we los zodra de ander is 

uitgesproken. Met wat extra 

geduld kun je meevoelen met de 

ander en begrijpen waarom hij 

of zij een ander standpunt 

heeft. De spreker voelt zich dan 

meer gehoord en vanuit dat we-

derzijdse begrip kom je dichter 

tot elkaar. 
 

      Zr. Yvonne Goeman - van der Sluis 

Korpsevangelisatie-

dag 
  

Op zaterdag 6 juni houden wij in 

korps Breda weer onze jaarlijkse 

korpsevangelisatiedag. We willen 

dan 's morgens weer de activiteit 

Kerk op de Stoep organiseren. We 

nodigen dan iedereen actief uit 

om die ochtend bij ons, op de 

stoep (als het weer het toelaat), 

een kopje koffie te komen drin-

ken. Op die manier hopen we met 

mensen in contact te komen en 

hen over het korps en het geloof 

te kunnen vertellen. 's Middags 

willen we dan met elkaar naar het 

Mastbos gaan en daar met zang en 

muziek optreden voor alle wande-

laars. Vroeger deed ons korps dit 

vaker en we horen nog regelmatig 

van onze eigen mensen maar ook 

van buitenstaanders, dat ze hier 

heel goede herinneringen aan heb-

ben. De laatste keer dat we dit 

hebben gedaan was ongeveer 6 

jaar geleden met de heilssoldaten 

uit korps Brussel. We hadden toen 

een geweldige middag. Dus, noteer 

deze dag in uw agenda en kom ook!  
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De weekagenda 

 

ZONDAG 

10.30 uur          Heiligingssamenkomst en kindernevendienst 

              12 april: Pasen 

              19 april o.l.v. Majoors A. Sprokkereef 

              24 mei o.l.v. Majoor J. Leijssenaar 

              31 mei: Pinksteren 
 

12.00 uur        Tehillim: 5 en 19 april, 3 en 17 mei 
 

12.00 uur        Dramagroep : 12 en 26 april, 10 en 24 mei 
 

MAANDAG 

13.15 - 15.15 uur    Regenbooggroep Hoeven 6 en 20 april, 4 en 18 mei 
 

13.30 - 16.30 uur   Open huis / Raad & Daadbalie  
 

13.30 - 14.30 uur   Kledingverkoop (niet op 13 april) 

 
DINSDAG 

09.00 - 10.30 uur   Kleding sorteren  
 

14.00 - 16.00 uur   Creaclub  
 

16.00 - 17.00 uur   Kledingverkoop     
 

19.30 - 20.30 uur   Bidstond       

              14 april bij zr. Filius   28 april bij zr. v.d. Wal  

              Zandhovenstraat 76   Klaverweide 90 
 

                  12 mei bij fam. Hoff   26 mei bij zr. Geelkerken 

              Lavendelstraat 6     G. Rietveldplein 55 
   

19.30 - 21.30 uur   Bijbelstudie    5 mei 
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dat deze mensen het echt leuk 

vinden wat ze doen. Ze zijn alle-

maal enthousiast en doen het 

met veel plezier. En dat stralen 

ze uit en brengen ze over op de 

kinderen en hun ouders. Dat 

maakt deze cursus ook zo leuk en 

speciaal. Via deze weg wil ik ze 

dan ook allemaal een groot com-

pliment geven! 

Wij kijken alweer uit naar sep-

tember. Dan starten wij weer 

met de 6e cursus zingen met je 

kind! Voor Wouter zal dit helaas 

de laatste keer zijn want daarna 

gaat hij naar de basisschool. 

Maar ik hoop met Femke nog een 

aantal keer mee te doen.  

 

Karin van Oosterhout 

Moeder van Wouter en Femke 

 

 

 

Vakantie officieren 

 

De officieren hebben enkele da-

gen vakantie en wel van 18 tot en 

met 24 mei. 

Gedurende die periode kunt u 

voor dringende aangelegenheden 

contact opnemen met zr. Heleen 

Verburg, tel. 06 - 16 704 770. 

Computer Inn 
  
Mijn man en ik wilde graag op 

computerles. Maar waar en wan-

neer zou dat kunnen? Toen hoor-

den wij van onze buurman Rien 

Zuidhof dat er bij het Leger des 

Heils op vrijdagmiddag compu-

terles werd gegeven. Wij hebben 

direct geïnformeerd of er plaats 

was en of wij konden komen. En 

dat kon. Zodoende zijn wij op 23 

Januari  met veel plezier en inzet 

begonnen. 

Bij het binnen komen was het 

gevoel meteen goed. Het leek of 

we thuis kwamen. Alles stond 

klaar. De ontvangst was erg 

vriendelijk. Nadat we de badge 

op gespeld hadden, konden we 

beginnen. Iedereen moest zich 

even voorstellen en vertellen wat 

hij of zij van de computer wist of 

ermee kon. Iedereen was wel een 

beetje zenuwachtig want de 

voorste rij bleef het langst leeg. 

Dat was niet nodig want er liepen 

wel 4 of 5 mensen te surveille-

ren. Dat is heel luxe dat zie je 

nergens. Het is hard werken hoor 

maar de resultaten zijn er dan 

ook na. Om half drie is het  kof-

fiepauze. Iedereen wil dan even 
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kinderen is gedacht want zij krij-

gen een beker sap en er zijn kin-

derkoekjes. Als de kinderen hun 

drinken op hebben mogen zij lek-

ker gaan spelen, samen met de 

vrijwilligers die geweldig met alle 

kinderen om kunnen gaan. In de 

pauze is er voor de ouders altijd 

een opvoedkundig gesprekson-

derwerp. Bijvoorbeeld veiligheid 

in en om het huis, eetproblemen, 

driftbuien. Wil Scheper, die 

hierbij de leiding heeft, zoekt 

daar wat informatie over op en 

daarna kunnen wij als ouders hier 

ons verhaal over kwijt. Als ouder 

zelf kun je ook een gesprekson-

derwerp aandragen wat dan de 

volgende keer weer besproken 

wordt. Natuurlijk is dit alles vrij-

blijvend.  Al met al vind ik het 

wel prettig om te horen hoe an-

dere ouders met sommige zaken 

omgaan. Ik heb er al vaak bruik-

bare tips uitgehaald. Ook is het 

wel grappig om te horen dat ou-

ders vaak tegen dezelfde dingen 

aan lopen.  

Rond 10.20 uur is het weer tijd 

om te zingen. Na de pauze is het 

de beurt aan de kinderen om om 

de beurt een liedje te kiezen wat 

dan gezongen word. Het laatste 

kwartier komen de muziekinstru-

menten uit de kast en dan is het 

echt feest! De kinderen lopen 

enthousiast rond met tamboerij-

nen, sambaballen enz.. Een heel 

orkest. Geweldig om te zien! Om 

10.45 is er dan het afscheids-

liedje en daarna mogen we moe 

maar voldaan naar huis toe. 

 

Na afloop van de eerste cursus 

waaraan je deelneemt krijgt je 

kind het liedjesboekje mee naar 

huis met een mooie foto erin. 

Inmiddels is Wouter alweer drie 

jaar en hij heeft er een zusje, 

Femke, bij gekregen. Zij is nu 

een half jaar oud. 

Wouter en ik hebben nu alweer 

voor de 5e keer meegedaan aan 

de cursus zingen met je kind. En 

Femke heeft nu één keer meege-

daan. Maar zo jong als ze is, ik 

merk wel dat ze ervan geniet. 

Wouter zingt op donderdagoch-

tend niet altijd even goed mee 

maar als we thuis zijn dan komt 

altijd het liedjesboekje te voor-

schijn en moet ik samen met hem 

gaan zingen. En dan merk ik dat 

hij er toch veel van oppikt want 

hij kent alle liedjes en alle geba-

ren die erbij horen.  

Omdat de cursus door vrijwilli-

gers gegeven wordt, merk je ook 
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WOENSDAG 

10.00 - 11.00 uur    Zingen aan huis     29 april, 27 mei  
 

10.30 - 12.00 uur   Regenboog Hoeven   1, 15 , 29 april, 13 en 27 mei 
 

10.30 - 15.30 uur   55+ Sociëteit      1 april, 6 mei 
 

16.15 - 18.00 uur    SK-verkoop        8 en do. 23 april  

                            do. 7  en 27 mei 
 

18.15 uur         Pastorale Raad     22 april 
 

19.30 uur        Korpsraad         22 april 
 

20.00 uur        Regenboog Breda   1 en 15 april, 13 en 27 mei 
 

DONDERDAG 

09.30 - 11.00 uur   Zingen met je kind  v.a. 16 april (niet op 30-4/21-5) 

 

VRIJDAG 

09.00 - 12.00 uur   Open huis / Raad & Daadbalie (niet op 10 april) 
 

09.00 - 10.30 uur   Kledingverkoop (niet op 10 april)     

   

13.30 - 15.30 uur   Computer-inn      v.a. 17 april (niet op 01-5/22-5) 

 
Bijzonderheden 

10 april  10.30 uur  Regionale samenkomst Goede Vrijdag (R’dam Zuid) 

      19.00 uur  Goede Vrijdag samenkomst in ons eigen korps 
 

13 april  11.00 uur   Familie ontmoetingsdag te Ede/Lunteren 
 

16 mei  10.15 uur   Voorjaarsfestival te Apeldoorn      
 

27 t.m. 31 mei     100 uur Kettinggebed 
 

29 mei  19.00 uur  Regionale Praise & Prayerdienst (R’dam Oost) 
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Personalia 
 

Zr. M. van Alphen-van Rooijen 

heeft momenteel erg veel pijn in 

haar arm. We dragen haar op aan 

de Heer en bidden dat Hij haar 

zal sterken en bemoedigen.  
 

Br. F.J. Hodde tobt erg met zijn 

gezondheid en we bidden dat God 

hem vertroostend en versterkend 

nabij zal zijn.  
 

Zr. M.N. Kivits-van der Laan lag 

even in het ziekenhuis maar mocht 

gelukkig weer snel naar huis. We 

wensen haar Gods bemoedigende 

tegenwoordigheid toe. 
 

Zr. J. Leijten ligt in het Amphia-

ziekenhuis, locatie Molengracht. 

We dragen haar op aan de Heer en 

bidden of Hij haar wil omringen 

met zijn zorg en liefde.  
 

Afgelopen maand zongen we bij, 

de inmiddels 93 jarige zr. W.L. 

Jonker-Bijl en het was een feest 

om te ervaren dat onze aanwezig-

heid herkenning bij haar opriep en 

haar goed deed. We wensen haar 

Gods zegen en liefde toe. 

 

 

Op de lijst van zieke en oude 

makkers staan nog: br. M.J. van 

Alphen, br. J.A. Bezem, zr. A.E.F. 

Bien, br. A.A. van den Brûele, zr. 

J.E. Grobben-Scharrenberg, br. 

J. Mepschen en zr. F.L. Mep-

schen-Apon, zr. M.H.C. Nolte, zr. 

R. Oskam-Croft, zr. E.A. Philips- 

van de Akker, zr. E.C.J.W.  Polak-

Huybregts, zr. H.B. Viëtor-van 

Disbergen. We bidden hen Gods 

kracht en nabijheid toe. 
 

Per 1 maart heeft zr. G. Witte-

veen-Briefjes haar verantwoor-

delijkheid voor de coördinatie 

van de kindernevendienst overge-

dragen aan zr. S.A. van der Graaf

-Conolly. We danken zr. Witte-

veen voor alles wat ze in de afge-

lopen jaren voor de kinderneven-

dienst heeft gedaan. Zr. Witte-

veen zal wel blijven meedraaien 

in het rooster van de kinderne-

vendienst. 

Per gelijke datum heeft zr. G. 

Witteveen-Briefjes de eindver-

antwoordelijkheid voor en coör-

dinatie van het werk in de kle-

dingwinkel op zich genomen. We 

zijn daar blij mee.  

Beiden wensen we Gods zegen 

toe bij het uitvoeren van deze 

taken.  
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Zingen met je kind 
 

Mijn zoontje Wouter was net één 

jaar toen ik een advertentie in 

een huis aan huis krant zag staan 

van het Leger des Heils. Daar 

werd een cursus “ zingen met je 

kind” aangeboden. Een cursus van 

8 weken waar je samen met je 

kind allerlei leuke liedjes leert en 

natuurlijk de gebaartjes die er-

bij horen. Omdat ik het altijd 

leuk vind om iets leuks met mijn 

kind te ondernemen besloot ik om 

eens te bellen voor wat meer in-

formatie. Want het Leger des 

Heils, daar had ik natuurlijk wel 

eens van gehoord, maar verder 

kende ik deze organisatie niet. 

Ook wist ik niet goed wat ik me 

erbij voor moest stellen. Mis-

schien was het wel een heel 

godsdienstig gebeuren. En dat 

was iets waar ik niet naar op 

zoek was. 

Maar ik werd heel enthousiast te 

woord gestaan en wij waren meer 

dan welkom om deel te nemen aan 

de cursus. Dus ik dacht: ‘ laten 

we het eens proberen’.  

Al vanaf het eerste moment dat 

ik binnenstapte werd ik erg har-

telijk en gastvrij ontvangen. Het 

ging er heerlijk ongedwongen aan 

toe. We werden verwelkomd met 

een kopje koffie en een koekje. 

Je kunt tussen 9.00 uur en 9.30 

uur even bijkletsen met andere 

ouders en vrijwilligers en de kin-

deren kunnen naar hartelust spe-

len want voor hen ligt er voldoen-

de speelgoed om uren zoet te 

zijn! Om 9.30 uur beginnen we 

dan echt met zingen. De meeste 

liedjes zijn gewoon de ouderwet-

se kinderliedjes die heel veel 

mensen kennen. Ze staan allemaal 

in leuke boekjes met plaatjes 

erbij zodat, als de kinderen wat 

ouder zijn, ze de liedjes aan de 

plaatjes kunnen herkennen. Vaak 

is er een bepaald thema waar dan 

de liedjes op afgestemd zijn. Zo-

als bijv. winter, zomer, dieren, 

circus. Vaak gaat dit gepaard 

met voorwerpen die bij het the-

ma horen. Als we bijvoorbeeld 

over het circus zingen krijgen we 

allemaal een rode clownsneus! De 

liedjes worden allemaal twee 

keer achter elkaar gezongen. Zo 

blijft het bij de kinderen ook 

beter hangen. 
 

Rond 9.50 uur is er dan even tijd 

voor een pauze met weer koffie, 

thee en een koekje. Ook aan de 


