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K WA L I T E I T    VA K M A N S C H A P    D U U R Z A A M H E I D

 HR++ GLAS

 KOZIJNRENOVATIE

 DOUCHEDEUREN
Nieuw: per 15 september 2016 nieuwe 

subsidieregeling op HR++ glas. 

Kijk op onze website.

Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello • 0571 - 271976
info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud 

Dominee Geurt Roffel zorgt voor 
inspirerende avond 

Links: Dominee Geurt Roffel. Rechts: John Ebbelaar, voorzitter PvdA.

TWELLO.- Afgelopen vrijdag, Brasserie-Restaurant Korderijnk, 20:00 
uur: John Ebbelaar, voorzitter PvdA afdeling Voorst, begroet ook na-
mens Groen Links als gast burgemeester Jos Penninx en dominee Geurt 
Roffel uit Wilp als gastspreker. Daarmee begint een bijzondere avond 
met inspirerende monologen en dialogen. 

Niet voor niets is de uit Wilp ver-
trekkende Geurt Roffel uitgenodigd. 
Het is een begenadigde spreker en 
hij vermag op boeiende wijze zijn 
eigen kijk op de wereld weer te 
geven, waarbij hij niet zelden de 
aanwezigen een spiegel voorhoudt 
en ongetwijfeld iedereen aanzet tot 
overpeinzingen. Vanuit zijn positie 
als predikant zag hij deze uitnodi-
ging in een politieke omgeving als 
een uitdaging. 

Dominee en godsdienstleraar
De dominee gaat in zijn toespraak 
terug naar september 2004, toen hij 
uit Den Haag kwam om fulltime zijn 
taak als dominee in Wilp te gaan 
vervullen. Dat wil zeggen: voor 
85% dominee en voor 15% gaf hij 
Godsdienstles op twee basisscholen. 
Een promotiestudie dwong hem la-
ter nog maar voor 85% te werken, 
maar het lesgeven gaf hij niet op. 
Nadat hij onlangs op een vacature in 
Amersfoort-Noord had gereflecteerd  
volgde een langdurige sollicitatie-
procedure en aanvaardde hij zijn 
nieuwe baan. Samen met zijn echt-
genoot Kars zal hij Wilp binnenkort 
– niet vrij van emotie - verlaten. Net 
zoals vele anderen, waaronder ook 
Jan Terlouw, ooit in de Wilpse Kerk 
hun visie op bepaalde ontwikkelin-
gen in de wereld gaven, zal hij ook 
trachten dit te doen op deze avond. 
En vanuit zijn specifieke blik geeft 
hij zijn mening over ontwikkelin-
gen in de maatschappij en binnen 
de kerk. 

Nieuwe verzuiling
Eén onderwerp van zijn toespraak 
vormt de verzuiling van kerk. “Vroe-
ger dacht de dominee vanuit de iden-
titeit van de kerk, vanuit zijn geloof. 
Wat er gebeurde, dat werd gedragen 
door de gedachte ‘Zo zijn wij’. Als 
je je buiten de lijnen ging bewegen, 
dan werd je teruggefloten”, legt hij 
uit. In de ‘nieuwe verzuiling’ staat 
het individu centraal en gaat ieder-
een met elkaar om; men is lid van 
dezelfde sport- en muziekvereni-

ging. Men wil zich niet meer bewe-
gen binnen de lijnen van één zuil, er 
is nu sprake van een heel palet van 
wie men is.  “Er is veelkleurigheid”, 
benadrukt Roffel, “en tegenwoordig 
móet de dominee buiten de lijntjes 
treden; doet hij dat niet dan wordt 
hij stereotiep en voorspelbaar. Een 
schip in de nacht, dat niet wordt 
opgemerkt. Alleen als hij met sen-
sitiviteit naar buiten treedt kan hij 
‘relevant’ worden. Buiten de lijnen 
van de zuil kan de dominee zijn blik 
op de wereld verruimen en ontwik-
kelen. Hij denkt met de mensen 
mee”, vindt Geurt Roffel.  Zijn taak 
als godsdienstleraar zag hij telkens 
opnieuw als uitdaging. Hij vond 
dat hij relevant moest zijn voor zijn 
leerlingen en de leerling relevant 
moest zijn voor hem. Het laatste was 
geen punt, het eerste vaak een op-
gave. Hij lacht als hij vertelt, dat de 
eerste reactie van een leerling was: 
“Maar meneertje, wij geloven toch 
helemaal niet.” Vervolgens heeft hij 
moeten leren dat een klas zich wel 
open moet stellen, anders werken de 
lessen niet. Sindsdien heeft hij vele 
boeiende momenten met de jeugd 
beleefd in de afgelopen jaren. 
John Ebbelaar ziet in het betoog pa-
rallellen binnen de politieke ont-
wikkelingen en zo ontstaat tot slot 
een geanimeerde discussie onder 
de aanwezigen, onder andere met 
vragen over de politisering van het 
geloof. De verschillen tussen reli-
gies, die niet zo zeer religieus zijn 
maar politiek of economisch van 
aard. Opgemerkt wordt dat verschil-
lende religies soms vreedzaam naast 
elkaar leven, maar dat politiek-reli-
gieuze conflicten het leven inmid-
dels onmogelijk maken. Vragen die 
politiek getint zijn gaat de dominee 
wijselijk uit de weg. “Een wereld 
waarin ik niet thuis ben en ook de 
terminologie niet ken.” Geurt Roffel 
heeft iedereen aangezet om het zijne 
eruit te halen. Deze avond laat zich 
kwalificeren als bijzonder inspire-
rend en de wit bepoederde oliebol-
len smaakten geweldig. 

Hardlopen en Wandelen voor ‘Het Vergeten Kind’

Burgemeester geeft startschot 
voor wandeling Runs 4 Life

TEUGE.- Na Code Oranje op zaterdag, sneeuw en vorst op de weg, kon 
zondag gelukkig voor de tweede keer Runs 4 Life - hardlopen en voor 
de eerste keer ook wandelen in Teuge voor een goed doel - plaatsheb-
ben. Dit evenement is in samenwerking met Algemeen Belang Teuge, 
AV 34 en Ontbijthotel De Slaapfabriek georganiseerd. Deze keer is geko-
zen voor stichting ‘Het vergeten Kind’. In Restaurant Take Off konden 
deelnemers zich voor de sponsorloop aanmelden en kwamen de wan-
delaars vóór de start bij elkaar. In totaal waren er bijna 50 wandelaars. 

“Wij hebben vorig jaar gekozen voor 
een lokaal doel, de ‘Moestuin’ in 
Teuge, en dit jaar bewust voor een 
landelijk doel, namelijk ‘Het verge-
ten Kind’”, legt Hetty Vorselman uit, 
“wij wisselen dat per jaar af.   Het 
Vergeten Kind willen wij uit de so-
bere omgeving weghalen, losweken 
van alledaagse sleur en verdrietige 
herinneringen.” Het Hartenhuisje, 
het logo van ‘Het Vergeten Kind’, 
staat centraal tijdens deze actie en 
symboliseert het uiteindelijke doel: 
alle kinderen een goed thuis geven 
met een hart dat staat voor liefde 
en hoop. Burgemeester Jos Penninx 
opent de manifestatie blij en trots en 
wijst op het nieuwe Jaarthema van 
de gemeente Voorst: ‘Iedereen kan 
meedoen met vertrouwen in elkaar’. 
Hij roept iedereen op om niet stil te 
zitten maar stappen te zetten waar 
nodig in eigen familie en omgeving, 
in de eigen straat. “Let op de buren, 
misschien kun je nuttig zijn als vrij-
williger of als mantelzorger”, zegt 
hij. Voor de politiek wenst hij dat er 
mensen komen die een duidelijke vi-
sie hebben op de samenleving en die 
komen met oplossingen. “Ik hoop 
dat de verkiezingen ertoe leiden, dat 
politici wijze beslissingen nemen 
en de burger weer vertrouwen kan 
opbouwen”, vervolgt hij. Naast hem 
staat Laura van der Moot, die zélf het 
prentenboek ‘Dolly de dolfijn’ heeft 
uitgegeven, waarvan de opbrengst 
ook gaat naar ‘Het vergeten Kind’. 
“De dolfijn heeft altijd een lach op 
zijn gezicht, dat zou bij kinderen ook 
zo moeten zijn”, zegt de schrijfster. 
Na de bemoedigende uitroep van de 
burgemeester ‘Let’s go’ verplaatsen 
zich bijna 50 gemotiveerde wande-
laars naar buiten en wordt Jos Pen-

ninx de startpistool in de hand ge-
drukt. En wie denkt dat hij na het 
startschot huiswaarts keert, die heeft 
het mis: de burgemeester schaart 
zich onder de menigte en wandelt 
vrolijk mee richting Weteringsbroek. 
Ook wethouder Harjo Pinkster sluit 
zich samen met zijn echtgenote 
aan. Na terugkeer kan aan de spon-
sorloop van vier afstanden, 500 m, 

1 km (jeugd), 5 km en 10 km (vol-
wassenen) worden begonnen. Alle 
deelnemers zijn enthousiast over 
het initiatief. Nadat de laatste loper 
binnen was, de winnaars van deze 
afstanden waren gehuldigd en ieder-
een zich tegoed deed aan diverse lek-
kernijen, kon de eindstand worden 
opgemaakt. Tot nu toe: een geweldig 
resultaat! Er waren 250 deelnemers, 
100 meer dan vorig jaar. Een tevre-
den organisatie kijkt terug op een 
zeer geslaagde dag. Het definitieve 
eindbedrag wordt bekend gemaakt 
als alle bedragen binnen zijn. 

Uitslagen via www.uitslagen.nl 
(Teuge Runs 4 Life). 

Na het startshot van de burgemeester begint een stevige wandeling. 

Bijeenkomst Ouderen Vereniging 
Twello-Terwolde
TWELLO.- Op 14 januari aanstaande houdt de Algemene Ouderen Vereni-
ging Twello-Terwolde, OVTT, haar maandelijkse bijeenkomst. De gast op 
deze bijeenkomst is de heer Henk van Baalen uit Deventer. Henk van Baalen 
heeft altijd als docent in Twello gewerkt, maar is nu BABS in de gemeente 
Deventer, stadsgids en schrijver van historische boeken en heeft wel 37 titels 
op zijn naam staan. Een bekende titel uit de laatste reeks is ‘Nöölklieren’. 
Op 14 januari komt de heer van Baalen bij Korderijnk vertellen over zijn 
wandel- en fietstocht door Deventer en omgeving. Aanvang 14.00 uur. Ook 
niet-leden van de OVTT zijn van harte welkom


