
‘Van lezen word je een beter mens’ ‘We hebben met 
elkaar de 
verantwoording’
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De maatregel dat er niet meer dan 
100 mensen bij elkaar mogen 
komen, heeft vooral veel impact. 
Hierdoor zijn er tot en met 31 
maart geen kerkdiensten met 
bezoekers. Kerken volgen de 
richtlijnen van de landelijke 
overheid, het RIVM en hun eigen 
organisatie, zoals bijvoorbeeld de 
richtlijnen van de PKN of de 
bisschoppen. Bij meerdere kerken 
worden de diensten wel uitgezon-
den via de kerktelefoon of online.
Bij de Hervormde Gemeente 
Woudenberg was alleen de 
dienstdoende predikant, de 
kerkenraad, de organist en koster 
hierbij aanwezig. ,,Ik ben 72 jaar en 
heb nog nooit meegemaakt dat op 
zondag een kerkdienst voor 
bezoekers niet doorging”, vertelt 
organist Wim van de Wind.
 
VOEDSELBANK Het besluit over 
andere activiteiten wisselt per 
kerk. De Hervormde Gemeente 
Woudenberg heeft het gebouw 
Eben-Haëzer en de bibliotheek tot 
eind maart gesloten. Een uitzon-
dering hierop vormen het 
Diaconaal Maatschappelijk Werk 
en de voedselbank.
H. Catharinakerk heeft op advies 
van de bisschoppen alle andere 
bijeenkomsten, zoals onder andere 
koorrepetities, gezamenlijk 
koffiedrinken en doopvieringen 
ook afgelast. Bij uitvaarten 
worden de door het bisdom 
aangescherpte maatregelen 
opgevolgd.
 
UITVAARTDIENST Ook bij uitvaar-
tonderneming Van Krimpen-State-
ma heeft men bij hun werk met de 
nieuwe richtlijnen te maken.
Marianka Brouwer vertelt dat zij 
families helpen om zich aan de 
richtlijnen van maximaal 100 
mensen te houden. ,,Per familie 
kijken wij hoe je dat invult. Je kunt 
een condoleance-avond in 
meerdere shift doen, kiezen voor 
een tweede zaal met live-verbin-
ding of met een link via e-mail de 
mensen thuis de mogelijkheid 
bieden om de uitvaartdienst te 
volgen.
 
Er zijn ook families die er voor 
kiezen om nu een klein afscheid te 
doen en later alsnog met al hun 
dierbaren een grote herdenking te 
doen. In ieder geval volgen wij de 
richtlijnen, want we hebben met 
elkaar een verantwoordelijkheid”, 
benadrukt zij.
 
CONDOLEREN Zij begeleidt ook 
families met de richtlijn om geen 
handen meer te schudden bij het 
condoleren. ,,Mensen condoleren 
nu veelal met de hand op het hart. 
Soms leidt dit volgens families 
zelfs tot een mooier contact, 
omdat je elkaar nu echt aankijkt.” 
Voor de verzorging van overlede-
nen aan het coronavirus zijn 
volgens haar op het gebied van 
hygiëne ook extra richtlijnen. De 
koepelorganisaties gaven 
maandagmiddag het dringende 
advies aan uitvaartondernemin-
gen dat alleen eerstegraads 
bloed- en aanverwanten nog een 
uitvaart mogen bijwonen
 
HUWELIJK Ook huwelijksvoltrek-
kingen hebben te maken met de 
maatregelen. De gemeente 
Woudenberg laat weten dat pas in 
de tweede week van april weer 
een huwelijk op de planning staat. 
Het gemeentehuis blijft wel 
geopend, maar met aangepaste 
openingstijden.

Schrijversavond: 
Ronald Giphart 
over zijn passies
Joke van der Heide

WOUDENBERG Op humoristische 
wijze vertelde schrijver Ronald Gip-
hart tijdens de schrijversavond op 9 
maart over zijn jeugd, het boeken-
vak, het belang van lezen, zijn thea-
tershows en zijn passie voor koken.
,,Dit is een beetje vakantie vieren”, 
legde Giphart uit aan de 120 bezoe-
kers van de door de lokale Rotary en 
bibliotheken georganiseerde avond. 
,,Zeker als je het vergelijkt met het 
geven van een lezing in een boek-
handel, waar meestal dertien uit-
zinnige bejaarden aanwezig zijn of 
met het vaste stramien waar je je 
aan moet houden, wanneer je een 
theatervoorstelling geeft”, vervolg-
de hij. Over die voorstellingen met 
zijn collega-schrijvers Bart Chabot 
en de overleden Martin Bril trak-
teerde hij de aanwezigen op mooie 
anekdotes. Dat deed hij ook over 
zijn jeugd. Hij komt uit Baarn en zat 
op het Baarnsch Lyceum in de klas 
met Koning Willem Alexander. Hij 
vond hem een aardige jongen, die 
vaak trakteerde op snoep. Op een 
dag gooide Willem Alexander een 
dropsmiley tegen zijn gezicht. ,,Toen 
mijn vader dit hoorde riep hij dat hij 
die ouders wel even zou bellen”, al-
dus Giphart lachend.
 
Op het Baarnsch Lyceum wilde hij 
al schrijver worden. Over zijn ach-
tergrond vertelde hij dat zijn vader 
een gretig boekenlezer was en zijn 
opa schrijver. Het motto van zijn va-
der was dat zijn opvoeding geslaagd 
was wanneer hij schrijver zou wor-
den. De boekenkeuzes van zijn va-
der hielpen daar niet aan mee. ,,Op 

je 15de vind je Max Havelaar niet 
geweldig. Mijn stimulans was toen 
ik Turks Fruit las en besefte dat dit 
ook literatuur is.”
Onlangs vertelde een 15-jarige jon-
gen aan hem dat zijn boek zijn leven 
had veranderd. ,,Dat is mooi. Ik vind 
het jammer dat er minder gelezen 
wordt. Van lezen word je een beter 
mens. Als je leest, ben je de kun-
stenaar van het boek. Dat is beter 
dan een film kijken, omdat je zelf je 
beeld opbouwt.” Dat er van hem drie 
boeken zijn verfilmd vindt hij na-
tuurlijk wel leuk. ,,Vertaald worden 
vind ik spannend. maar het hoogst 
haalbare voor mij is dat ik in 2003 

het Boekenweekgeschenk mocht 
schrijven”, aldus Giphart.
Een mooie anekdote over taal en het 
jargon van de jeugd was dat hij met 
Remco Campert in een restaurant 
zat. Naast hun zaten twee meis-
jes die de kreeftenbisque ‘gruwe-
lijk’ vonden. Toen Remco Campert 
vroeg wat ze bedoelden, vertelde zij 
dat ze de bisque geweldig vonden, 
‘vies lekker’ zelfs.
Toen hij een boek over een sterren-
kok wilde schrijven, besloot hij in 
de horeca te gaan werken om zich 
‘in te lezen’. Koken is vervolgens 
zijn hobby geworden en heeft ge-
leid tot het schrijven van meerdere 

kookboeken samen met zijn vrouw. 
Vriendschap is voor hem belang-
rijk. Zijn boek ‘Alle tijde’ gaat hier-
over en vooral of die vriendschap 
overleeft als je ouder wordt. Dat zijn 
studievrienden, behalve hij, vlak 
voor de val van de muur naar Ber-
lijn afreisden, is een autobiografisch 
element. ,,Daar had ik later spijt van. 
Het voordeel voor een schrijver is 
dat je erover kan schrijven alsof je 
het mee hebt gemaakt.” Hij schrijft 
het boek voor zichzelf. Met Kluun is 
hij bezig met een boek over het WK 
2022 en het Nederlands elftal. Een 
boek over zijn moeder, die 25 jaar 
geleden overleed, komt er ook aan.
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‘Zekerheid van voortbestaan’
Welfare voortaan 
onderdeel SWO
André van der Velde

WOUDENBERG De Welfare maakt 
sinds 1 januari dit jaar geen deel 
meer uit van het Rode Kruis. De 
Woudenbergse afdeling van deze 
vrijwilligersorganisatie is onderdeel 
geworden van de SWO in Wouden-
berg. ,,De overgang verloopt geruis-
loos’’, zegt coördinator Nel van Dorp. 
,,En er is op zich niet veel veranderd, 
maar er is nu wel zekerheid van 
voortbestaan.’’
 
De Welfare in Woudenberg werd op-
gericht vanuit het Rode kruis in het 
najaar van 1972. ,,Er waren toen 25 
vrijwilligsters. Er werd gestart met 
handwerk-knutselgroepen, spelle-
tjes in groepen of bezoekjes aan ou-
deren thuis’’, vertelt Van Dorp. ,,Ook 
biedt de Welfare de gelegenheid om 
met elkaar koffie te drinken, contac-
ten te onderhouden, te handwerken 
of een spelletje te doen. Soms wor-
den mensen thuis bezocht.’’
 
Dat gebeurde allemaal allemaal on-
der de paraplu van het Rode Kruis. 
Maar die organisatie wilde stoppen 
met deze activiteiten. Voor de 10 vrij-
willigsters en 32 deelneemsters van 
de Woudenbergse Welfare kwam 

dat besluit niet als een verrassing, 
zegt Van Dorp. ,,Vrijwilligers zijn al 
in 2017 geïnformeerd dat het Rode 
Kruis van Welfare af wilde. De or-
ganisatie koos voor activiteiten die 
geen structureel karakter hebben 
en vond Welfare niet meer passen 
bij het beleid en de doelstelling.’’
Daarmee leek het voortbestaan van 
Welfare Woudenberg even in het 
gedrang te komen Van Dorp: ,,We 
konden niet zelfstandig verder gaan. 
Het Rode Kruis betaalde de acti-
viteiten voor de ouderen zoals een 

gezellige middag, een middagtocht 
met een (grote) rolstoelbus. Verder 
vergaderkosten van de vrijwillig-
sters en de huur van de ruimte in de 
Schans.’’ Niet alles werd trouwens 
betaald door het Rode Kruis. ,,Uit de 
opbrengst van de verkopingen en de 
jaarlijkse collecte betaalden we mee 
aan de activiteiten.’’
 
Doorgaan was echter nadrukkelijk 
het doel. En die mogelijkheid was er 
eigenlijk al direct. ,,Liekele Hoek-
stra is bestuurslid van het Rode 

Kruis Amersfoort-Eemland. Hij was 
onze contactpersoon naar het Rode 
Kruis, maar hij is ook penning-
meester van SWO Woudenberg’’, 
licht Van Dorp de overgang toe.,,S-
WO is een goede organisatie met 
brede contacten en daardoor een 
goede paraplu voor de Welfare om 
onder verder te gaan.’’
Voor de Woudenbergers verandert 
er volgens Van Dorp eigenlijk niet 
veel. ,,Hun belangstelling voor onze 
activiteiten wordt nu gewekt door 
en via de SWO. Op dinsdagmorgen 
bieden we ook nog gewoon de ge-
legenheid gezellig koffie te drinken 
in de Schans van 9.30-11.30 uur. Op 
donderdagmorgen komen de dames 
van 9.30-11.30 uur in de Serre van 
Groenewoude en op donderdag is 
er rummikub van 14.30-16.30 uur.’’ 
Ook de verkopingen blijven door-
gaan. ,,Daarvan blijft overigens wel 
een deel van de opbrengst ten goede 
komen aan het Rode Kruis.’’
 
Wat de organisatorische gevolgen 
zullen zijn, moet op den duur blij-
ken, stelt Van Dorp. ,,Ik denk zelf 
dat er niet veel verandert. Er is nu 
in elk geval zekerheid van voortbe-
staan.’’ Een belangrijk verschil is er 
volgens haar wel: de lijntjes zijn nu 
korter. ,,Voorheen verliep het con-
tact met Amersfoort-Eemland via 
via; nu direct lokaal.’’ 
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