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In dit nummer: 
 

 Oecumenische tentdienst 3 juni 

 Boekenmarkt 9 juni 

 Reisje gemeentediaconaat 



kerkdiensten 
Zondag 3 juni 
Tent Feestweek  10.00 uur  ds. G. van de Meeberg en pastor 
       F. Litjens 
       Oecumenische tentdienst 
 
Zondag 10 juni 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam 
 
Maandag 11 juni 
Eigen Haard   18.45 uur  mevr. J. Pijnaker 
 
Zondag 17 juni 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. G. van de Meeberg 
       Koor Inter Nos o.l.v. Roland Bosma 
 
Zondag 24 juni 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. G. van de Meeberg 
       Slotdienst 
       Koor VoiceMail o.l.v. Dick Meijer 
 
Maandag 25 juni 
Eigen Haard   18.45 uur  pastor F. Litjens 
 
Zondag 1 juli 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. G. van de Meeberg 
 
 
Oppasdienst 
Zondag   3 juni  geen oppas i.v.m. tentdienst 
Zondag 10 juni  Anke en Geeske Kluijt 
Zondag 17 juni  Ingrid en Marit Reemer 
Zondag 24 juni  Collen Dhliwayo en Ria Bakker 
Zondag    1 juli  Margarita van den Berg 
 
 
TER OVERDENKING 
 
• Hemelvaartsdag: een terugblik 
En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk 
onttrok Hem aan hun ogen (Handelingen 1: 9, Herziene Statenvertaling). 
Op 10 mei vierden we Hemelvaartsdag. We zouden een Tuindienst hebben in ‘de 
Tuinen van West’, maar voor het eerst sinds ik deze diensten in de open lucht 
voorga, zijn we vanwege de regen uitgeweken naar de kerk. Daar had de koster al 
de koffiezaal in gereedheid gebracht en hebben we in een grote kring deze dienst 
gehouden. De opkomst was groot, toch zeker voor zo’n christelijke feestdag, die 
eigenlijk niet zo bekend is.  
 



Tijdens de dienst stonden we dan ook stil bij de betekenis van Hemelvaartsdag. We 
vroegen ons af: valt er eigenlijk wel wat te vieren als je bedenkt dat Jezus is 
teruggegaan naar de hemel? Daar is toch weinig feestelijks aan, om afscheid te 
nemen? Ook in het verhaal over de hemelvaart van Jezus, zoals Lucas het in 
Handelingen 1 beschrijft, zien we dat de leerlingen van Jezus alleen worden gelaten. 
En zo zullen ze dat ook wel gevoeld hebben denk ik.  
 
En dan die wolk, die daar opeens was. Wat moeten we ons daar bij voorstellen? 
Waar ik achterkwam, is dat die wolk er niet toevallig was. Als je kijkt naar de verhalen 
in het Bijbelboek Exodus, dan staat een wolk symbool voor de aanwezigheid van 
God. Die wolk, die Hem aan het zicht van zijn vrienden onttrekt, is dus niet zomaar 
een toevallige wolk. Het is de wolk die Gods aanwezigheid laat zien. Precies zoals er 
een wolk was toen het volk Israel door de woestijn trok, een wolk die steeds liet zien 
dat God er bij was.  
 
Dus op dat moment, als Jezus zijn vrienden verlaat, zien we meteen dat God er bij is. 
Hij verlaat hen niet. Hemelvaart laat ons zien dat Jezus weliswaar terugging naar de 
hemel, maar dat God tegelijk belooft dat Hij ons niet en nooit alleen laat. De komst 
van de heilige Geest met Pinksteren, bevestigt dat. Dat is een belangrijke ontdekking 
als het over Hemelvaartsdag gaat. En al met al is die dag dus feestelijker dan je zou 
denken. 

ds. Gert van de Meeberg 
 
BIJ DE DIENSTEN 
 
Oecumenische tentdienst 3 juni 
Ook dit jaar zijn wij uitgenodigd door de Feestweekorganisatie om een tentdienst te 
houden in de feesttent. Dat vinden we erg fijn! Samen met pastor Fons Litjens zal ik 
deze dienst voorgaan; het begint om 10.00 uur in de feesttent in Zwanenburg. 
Locatie: op het terrein bij de Bataaf, Kinheim, 1161 AP Zwanenburg. De ingang 
bevindt zich aan de Venenweg tegenover nummer 29. Het thema is ‘Zingen verbindt’ 
en, u raadt het al, we zullen veel gaan zingen. Organist/pianist Frank Baggerman zal 
samen met een fluitiste de samenzang begeleiden. Eigenlijk een soort ‘Halfweg-
Zwanenburg zingt’. De helft van de collecte die gehouden zal worden is bestemd 
voor kinderen die geen muzieklessen kunnen betalen, maar die wel graag een 
instrument willen leren bespelen. Komt u ook? Jong en oud zijn van harte welkom, 
voor de kinderen is er een eigen programma tijdens de dienst. Na de dienst zal een 
aantal jongeren van MyCebu vertellen over hun reis naar de Filippijnen en ze zullen 
ter sponsoring producten verkopen. Graag tot 3 juni, en hartelijke groet namens de 
Raad van Kerken. 
 
Tijdens de dienst op 17 juni zal het koor Inter Nos met en voor ons zingen. Zo zullen 
we samen een aantal nieuwe liederen leren uit het Liedboek 2013. 
 
Op 24 juni is er de slotdienst waarmee we het seizoen 2017-2018 zullen afsluiten. 
Het koor VoiceMail zal voor ons zingen.  
 
Ook zal er voor de zomervakantie, die dit jaar laat begint, een jeugddienst gehouden 
worden, en wel op 8 juli. Het heet weliswaar ‘jeugddienst’, maar natuurlijk is iedereen 
welkom, het belooft mooi  te worden.  



PERSOONLIJK BERICHT 
 
U heeft het vast al gehoord of gelezen dat ik de afgelopen tijd in gesprek ben 
geweest met de Protestantse gemeente De Rank te Nieuw-Vennep. De 
beroepingsprocedure is goed verlopen en De Rank heeft mij beroepen als hun 
nieuwe predikant. Het beroep heb ik aangenomen en ik heb dat bekendgemaakt in 
de dienst van 6 mei. Het geeft een dubbel gevoel: aan de ene kant ben ik God 
dankbaar voor deze nieuwe stap die ik kan maken in mijn ‘loopbaan’ als predikant, 
aan de andere kant zal ik onze gemeente, na ruim 10 jaar samen opgetrokken te 
zijn, zeker gaan missen. Maar, zover is het nu nog niet. Na overleg met beide 
gemeentes zal later bekend worden wanneer de datum van afscheid zal zijn. Tot na 
de zomer ben ik nog gewoon uw predikant en gaan we nog even samen verder. 
Hartelijke groeten!       ds. Gert van de Meeberg 

 
ZEVEN VRAGEN AAN 
 
1. Hoe heet je, hoe oud ben je en waar ben je geboren? 
Mijn naam is Heleen Broerse, ik ben geboren als Helena Boterman. Ik was het zesde 
kind in een gezin van elf. Mijn geboortedatum is 12 augustus 1954 en mijn 
geboorteplek was de Kerkhoflaan 33 in Zwanenburg. Het huis staat er al lang niet 
meer. 
 
2. Wat voor werk doe je (of heb je gedaan)? 
Ik werk in het onderwijs, eerst als leerkracht, later als directeur. Ook ben ik een 
aantal jaar koster geweest in de gemeente van Halfweg-Zwanenburg. Dat was een 
heerlijke tijd. Nu ‘koster’ ik nog eenmaal per maand naast Jacques Stoffels. 
 
3. Wat doe je het liefst in je vrije tijd? 
Wandelen is iets dat ik graag doe als er tijd voor is. Dat doe ik samen met Ben en 
met mijn broer Rien en schoonzuster Ada. We hebben al heel wat kilometers in de 
benen. Dit jaar lopen we in de vakantie de tweede helft van het Pieterpad. Ook zijn 
we bezig met rondwandelingen in de buitenring van Amsterdam. 
Op de vrije vrijdagen pas ik op onze kleinkinderen: de ene week op Mette en Jelle, 
de kinderen van Taco en Janneke, in Delft en de andere week op Jinthe, de dochter 
van Hidde en Ellen. Zij komt bij mij thuis.  
 
4. Hoe ben je lid geworden van onze kerk? 
Ik ben lid geworden door mijn geboorte in een gereformeerd gezin. Mijn ouders 
deden aan ‘vroeg dopen’. Dat betekent dat ik de eerste zondag die na mijn 
geboortedag kwam al ben gedoopt. Mijn moeder was daar niet bij. Ik was dus al heel 
vroeg dooplid van de kerk. 
 
5. Wat spreekt jou aan in onze kerk? 
In de kerk is plek voor iedereen. Of je nu op zondag naar de kerk gaat, meedoet met 
een activiteit, lid bent van een commissie, het Kerkblad leest, meeleeft, zingt, muziek 
maakt, schoonmaakt, werkt in de tuin, of anders. Het mag allemaal. Zo komt ieder tot 
zijn of haar recht. 
 
 



6. Wat inspireert jou? 
Verhalen die een betekenis hebben in het hier en nu zijn inspirerend. Het valt mij op 
dat, hoe oud de Bijbelverhalen ook zijn, deze ook voor onze tijd een boodschap 
hebben, tot steun kunnen zijn of troost kunnen bieden. 
Ook mooie muziek in de kerk is een inspiratie.  
Het is fijn dat er in onze kerk ruimte is voor muziek, en niet alleen op de 
zondagmorgen tijdens de dienst. 
 
7. Welke persoon uit de bijbel zou je weleens willen ontmoeten en wat zou je 
hem/haar dan vragen? 
Ik zou de dochter van Jefta wel willen ontmoeten. Door een misschien ondoordachte 
belofte aan God, offerde Jefta zijn enig kind. Zijn dochter had nog twee maanden te 
leven en bracht die maanden door met haar vriendinnen. Ik zou haar vragen hoe het 
is om nog zo korte tijd te hebben om van het leven te kunnen genieten. Zij doet mij 
denken aan mijn zus Anneke, die ook vroeg gestorven is. 
 
DIACONIE 
 
Reisje gemeentediaconaat "de historische modeshow" Krimpen a/d Lek 
Dit jaar zal het reisje zijn op vrijdag 22 juni of vrijdag 6 juli 2018. 
We vertrekken 's morgens (juiste tijd en datum komen in de Kerkbrief) en rijden 
naar Boskoop, waar we koffie/thee drinken met gebak.  
Hierna gaan we via een mooie route naar het Cultuurhuis in Krimpen a/d Lek. We 
zien hier een beeldpresentatie en horen uitleg over de ontwikkeling van de mode, 
met rondleiding en zien historische kleding van Willem van Oranje tot Maxima. 
De uitgebreide lunch met soep, luxe broodjes, salade en quiche wordt geserveerd 
met koffie/thee/melk. Na de lunch start "de historische modeshow". 
De juiste tijd van thuiskomst komt in de Kerkbrief. De kosten zijn  € 40,-- à € 45,-- 
(afhankelijk van het aantal deelnemers). 
U kunt zich opgeven bij Ineke of Betsy. Wij hopen velen te mogen begroeten.  
 
Een hartelijke groet namens het team gemeentediaconaat,   Ineke, Irma, Betsy 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand juni 
  2 juni Mevr. J.P. Vogelzang-van Vegten 
  9 juni Mevr. L.M. Bloos-Vlug  
11 juni  Dhr. G. Joustra  
12 juni  Dhr. F. Hoogland 
15 juni  Dhr. D.B. Reijnhout 
15 juni  Dhr. C. Oostwouder  
21 juni  Mevr. W. van Vark-Leijding 
21 juni  Mevr. A. Bos-Meijer 
23 juni  Mevr. C.J. Monster-van Oeveren 
27 juni  Dhr. W.J. Goedhart  
27 juni Mevr. J.J. Verwaal-Tap 
29 juni  Dhr. G.C. Mastenbroek 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon.        Leo Bakker, ledenadministratie 

 



OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
Nieuws van de bazaarcommissie 
De boekenmarkt zal gehouden worden op zaterdag 9 juni van 10.00 tot 15.00 uur. 
Op vrijdag 8 juni om 9.00 uur willen wij alles klaarzetten, daarbij kunnen wij veel hulp 
gebruiken.  
Na afloop van de markt worden de overgebleven boeken weer teruggebracht naar de 
opslag. 
Voor al deze activiteiten hebben wij hulp nodig. Wij doen bij deze een dringend 
beroep op sterke mannen en vrouwen die ons erbij kunnen en willen helpen. 
 
De bazaar zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 6 oktober. 
De bazaar wordt al vanaf de oprichting van de vrouwenvereniging (10 februari 1928)  
elk jaar gehouden. Dit jaar is het de 90ste keer.  
Woensdag 13 juni kunt u spullen brengen voor de bazaar van 9.30 tot 10.30 uur. 
Elke vrijdagmorgen van 9.00 tot 9.30 uur kunt u aan een van ons spullen afgeven in 
de koffieruimte van de kerk.  
Namens de bazaarcommissie,       Margreet Smitl 
 
 
NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP 
 

 

Groen perspectief op de Bijbel   
Onlangs verscheen bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) het boek Maak 
je bijbel groen. Samen met een workshop en een bijbelleesplan geeft dit boek 
zicht op wat de Bijbel te zeggen heeft over duurzaamheid. 
 
'Maak je bijbel groen geeft lezers een groen perspectief op de Bijbel. Verdiepende 
artikelen, inspirerende portretten en praktische opdrachten helpen je om te 
ontdekken wat de Bijbel te zeggen heeft over duurzaamheid’, zegt NBG-directeur 
Rieuwerd Buitenwerf. Met de bijgeleverde groene markeerstift kun je onderstrepen 
welke teksten je opvallen over de zorg voor de aarde.  Maak je bijbel groen bevat 
bovendien natuurfoto’s, bijbelstudiemateriaal en een lijst van groene bijbelteksten. 
De inhoud van het boek is ontleend aan de eerder verschenen Groene Bijbel. 
 
Op groene voet 
Gekoppeld aan het boek verschijnt  binnenkort ook de toolkit Op groene voet. Daarin 
zit onder meer een handleiding met twee formats voor een groene wandeling en 
workshop. Zo kunnen mensen ook in groepsverband aan de slag met de Bijbel, 
natuur en duurzaamheid, indien gewenst onder leiding van een getrainde gids van 
het NBG. 



 
 
Groen leesplan 
Ook is er een digitaal bijbelleesplan beschikbaar met 21 bijbelteksten over 
duurzaamheid. Wie hierop intekent via debijbel.nl krijgt drie weken lang elke dag een 
aflevering in z’n mailbox. 
 
Maak je bijbel groen is voor € 16,95 verkrijgbaar in de boekhandel en via de 
Bijbelwebshop van het NBG. Meer informatie over de toolkit met wandeling en 
workshop is te vinden via debijbel.nl/opgroenevoet. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
 
DIVERSEN 
 
Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)  
(van eind augustus 2018 – eind april 2019) 
 
Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is 1 
Corinthiërs 13 niet bedoeld als huwelijkstekst, hoe beleven andere volken hun geloof, 
wat was Paulus voor een man, hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan tegen de 
wonderen van Jezus en welke invloed heeft Augustinus  op de huidige theologische 
inzichten gehad?  
Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden. 
Cursisten zeggen voortdurend dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in 
de lessen te horen krijgen. Het verbreedt en verdiept de kijk op dingen die (soms) 
allang bekend waren vanwege achtergrond maar het biedt ook heel veel nieuwe 
inzichten. Kortom: een ervaring! 
De cursus, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN), is voor iedereen toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van 
een kerk is niet vereist. In totaal duurt de cursus drie jaar. Per jaar worden er op de 
dinsdagochtend gedurende 34 weken bijeenkomsten belegd (locatie: Arie 
Biemondstraat 103, Amsterdam). Per jaar bedragen de kosten € 235,- (gespreide 
betaling is mogelijk). Het is ook mogelijk om niet de gehele cursus maar slechts een 
aantal uit het aanbod van 12 vakken te volgen. Meer informatie en aanmelding bij de 
secretaris:  Pieter Licht, tel. 06 83995520, e-mail: pieter.licht@gmail.com of via de 
website:   www.tvg-amsterdam.nl 
 
Op verzoek kan een informatieboekje of een uitgebreide studiegids worden 
toegezonden. 
 
Historisch verhaal Gereformeerde Kerk 
Onderstaand verhaal kwam ik tegen op het internet toen ik aan het googlen was naar 
informatie over de familie Kranenburg. Een zuster (Stijntje Kranenburg: 1864-1907) 
van mijn overgrootvader (Arie Kranenburg: 1848-1887) bleek getrouwd te zijn 
geweest met Aart Troost (1839-1913), zo bleek uit “Uit de geschiedenis van de 
Familie Troost” opgeschreven in 1961. In dit familieverhaal stond ook een stuk over 
de kerkgang vanuit de Grote IJpolder naar de kerk in Halfweg. Dit verhaal wil ik 
graag met u delen. 
Met vriendelijke groet,        Leo Kranenburg 

mailto:pieter.licht@gmail.com
http://www.tvg-amsterdam.nl/


 
Kerkelijk ressorteerde men onder Halfweg. Ik verwacht dat grootvader en 
grootmoeder tot de eerste leden van die Halfwegse kerk hebben behoord. Indien zij 
uit Rozenburg een attestatie hebben meegebracht, zou moeilijk te zeggen zijn waar 
zij die konden afgeven. Onze grootouders waren Afgescheidenen. In Westmaas was 
de beweging, waaruit deze kerkengroep was ontstaan, reeds vroeg tot kerkstichting 
overgegaan, namelijk in het eerste jaar (1836) van de Afscheiding. In Rozenburg 
dateert deze kerk van 1855. Maar noch Halfweg noch Sloterdijk kende, toen zij zich 
in 1878 vestigden, zulk een kerk. Die kwam te Halfweg 3 jaar later, in 1881, dus vóór 
de Doleantie, en te Sloterdijk in 1887, waarschijnlijk vanwege de Doleantie. Het lijkt 
niet onmogelijk dat het gezin de eerste tijd tot de Chr. Ger. Kerk van Zaandam heeft 
behoord. Mogelijk kunnen de kerkelijke archieven daarover nadere inlichtingen 
verschaffen. 
Aan de kerkgang in Halfweg bewaar ik herinneringen. Ik heb daar mijn eerste 
kerkdienst bijgewoond. Het was de trouwdienst van Johanna Margaretha (tante 
Antje) met Arie Biesheuvel op 10 oktober 1907. Aan het einde van de dienst, terwijl 
de gemeente staande het uitspreken van de zegen verwachtte, heb ik, drieënhalf jaar 
oud, de orde enigszins verstoord door hardop te zeggen: "Moeder gaan we er nu 
uit?". Dit heeft gelukkig niemand weerhouden mij later opnieuw daarheen mee te 
nemen. Wij gingen dan met het rijtuig. Sommige boeren hadden een brik, anderen 
gebruikten een tilbury. Grootvader beschikte over een zogenaamd Utrechts 
wagentje. Zij die achterin wilden plaatsnemen, hadden twee portieren met hoge 
opstap tot hun beschikking. Het glas van de portierraampjes had prachtig geslepen 
randen; je zat op pluche kussens. Het rijtuig werd alleen voor de kerkgang en 
bijzondere gelegenheden gebruikt; het stond in de wagenschuur op een afgeschutte 
plaats, keurig afgedekt met grote blauwe lappen textiel. 
Tegenwoordig is er geen auto, die zo zorgvuldig behandeld wordt als toen dit rijtuig. 
Als je dan onderweg op de hoge Spaarnwouderdijk, met zijn vele bochten, langs 
Spieringhorn rijdende een prachtig uitzicht had over de polder, zag je uit alle 
richtingen de kerkwagens aankomen. Ze konden niet zo veraf zijn of het geoefende 
oog onderkende de wagens, maar ook de paarden. Men zag precies welke "klepper" 
voor die dag ingespannen was. 
Bij de kerk was het een gedrang van paarden en rijtuigen van allerlei slag. De 
rijtuigen werden afgespannen en de paarden ondergebracht in een stal die op 
dezelfde wijze fungeerde als tegenwoordig een fietsenstalling. Na de kerkdienst werd 
de voor het inspannen benodigde tijd door de vrouwen benut voor conversatie op het 
kerkplein. 
Er was een tijd dat men de paarden stalde bij een stalhouder vlak in de buurt. Aan 
zo'n stalhouderij was in de regel een café met tapvergunning verbonden. Er waren 
dan wel kerkgangers die, wanneer ze de stalling verrekenden, niet de verleiding 
konden weerstaan ook nog iets af te rekenen wat niet op de stal, doch op het café 
betrekking had. De kerkenraad was van oordeel, dat zulks niet stichtte, en daaruit 
dient - naar mij is bevestigd - het ontstaan van de kerkelijke paardenstal te worden 
verklaard. 
Voor het gezin Troost bood de kerk en de catechisatie de kring waarmee sterk werd 
meegeleefd. De afstand en de omstandigheid dat voor iedere uitgang een paard 
moest worden ingespannen, werden niet als hindernissen ervaren. De dochters 
verstonden evenzeer als de zoons, de kunst om met paarden om te gaan.  
De zondagavond was de gezinsavond bij uitstek. Dan werd in ruime mate 
gastvrijheid geboden en genoten. Veel samenzang verhoogde de gezelligheid op de 



eenzaam gelegen boerderij en versterkte opnieuw de hechte band die dit grote gezin 
kenmerkte. 
Bron: Uit de geschiedenis van de Familie Troost; Herfst 1961. 
 
Lipinski (bericht uit Oostenrijk) 
Wij hebben op het bedrijf verschillende vakmensen. De meesten hebben natuurlijk 
een opleiding gedaan als tuinder, hovenier. Maar daarnaast hebben we ook een 
timmerman, voor alle werkzaamheden op gebied van hout, houtbewerking, houten 
schuttingen, houten vlonders, houten overkappingen. Ook zijn er twee stratenmakers 
maar dat is wel een beetje slap uitgedrukt. Dit zijn twee Italianen die echt gouden 
handjes hebben op gebied van natuurstenen bestratingen en stenen muren. Het 
maakt niet uit wat voor vorm de steen ook is, zij maken er gewoon iets moois van. 
Klein beetje kapsones maar dat hoort bij een Italiaan vind ik. Het is maar net hoe je 
er mee omgaat en dat kan je wel aan mij overlaten. Ook hebben we een smid in huis. 
U raadt het al, Lipinski. Op het bedrijf heeft hij zijn eigen werkplaats. Zijn afkomst is 
Hongaars en hij heeft een prachtige Duitse spraak. Hij zegt de hoofdwoorden en wij 
maken er wel een zin van. Daarnaast heeft hij een ontzettende lage, donkere en 
rauwe stem, zo'n stem die je krijgt als je veel rookt en drinkt. En dat doet Lipinski dan 
ook!  Je mag wel zeggen dat hij van het woord minimum nog nooit gehoord heeft. Als 
Lipinski je in de supermarkt bij wijze van spreken op je schouder klopt en je 
vervolgens vraagt waar het bier staat, zou je je rot schrikken van zijn donkere luide 
stem. Soms heb ik wel eens een stukje gereedschap nodig en dan kan ik altijd bij 
hem terecht. Ik zoek dan in kasten en laden naar wat ik nodig heb en vind er eigenlijk 
ook altijd wel een blikje bier. Om 12 uur tijdens de lunch gaat het eerste blikje bier 
open en om 3 uur in de middag is het promillage van 0,5 al aardig overschreden. 
Maar Lipinski is een vakman, hij verstaat zijn vak als geen ander. Hij bereidt zich 
altijd super goed voor op een opdracht, vervolgens bij het in elkaar zetten op de 
werkplek klopt het gewoon. Je hoeft hem niks wijs te maken. Hij heeft daarin wel wat 
hulp nodig en dat is zijn grootste vriend, namelijk zijn biertje. Niks mis mee.  
Lipinski gaat dus ook mee naar de werkplek en hij zorgt er altijd voor dat er iemand 
met hem meegaat die hem kan rijden. Hij neemt dus zijn verantwoordelijkheid. Zo 
moest ik een keer met hem mee naar een klus, omdat ik een aanhangerrijbewijs heb. 
We moesten een ijzeren hekwerk plaatsen. Het hekwerk ging op de aanhanger. U 
kent ze wel, die aanhangers met 2 assen in het midden, met in totaal dus 4 wielen. 
Nadat we de aanhanger hadden geladen hebben we al het gereedschap dat we 
nodig hadden in de bestelbus geladen. Als laatste ging zijn aktetas met werktekening 
én 2 blikjes bier erin mee.  
Maar voordat ik verder ga moet ik u eerst nog iets vertellen. Twee weken ervoor was 
ik met dezelfde bestelbus en aanhanger door iemand anders aangereden. De 
aanhanger werd in de flank geraakt met een behoorlijke schade aan spatbord en één 
van de wielen. Na wat buigen en trekken kon ik vervolgens de rit voortzetten naar het 
bedrijf. Daar verteld wat er was gebeurd en gezegd dat vooral de assen goed 
nagekeken moesten worden omdat de klap heftig was. Na een week kregen we de 
aanhanger gerepareerd weer terug, inclusief nieuwe as.  
Tijdens de rit naar de werkplek hing er al een behoorlijke dranklucht in de cabine. Na 
wat met elkaar gekletst te hebben over Rotterdam en Amsterdam, want Lipinski heeft 
in elk stadje wel zijn schatje, was hij lekker aan het wegdoezelen en verloor ik een 
beetje het contact. 
Na enige minuten nam ik een afslag van de snelweg en merkte dat de auto een 
vreemde beweging maakte. Op hetzelfde moment keek ik in mijn spiegel en zag tot 



mijn grote verbazing een wiel door de lucht vliegen. 'Scheisse', schreeuwde ik en 
Lipinski ontwaakte heel langzaam uit zijn roes en antwoordde nog half slapend met 
'uuhhh? Was ist los?' Ik schreeuwde vervolgens 'Wir verlieren ein Reifen'. Nou, toen 
had ik zijn aandacht. Na 10 seconden drong het eindelijk tot hem door en 
schreeuwde hij met die heel donkere, rauwe stem “WAASSSS!!! EIN REIFEN???” Ik 
schrok van zijn plotselinge kreet. “Ja” zei ik, “kijk maar achterom”. En ja hoor daar 
vloog het wiel al stuiterend door de lucht naar de andere weghelft, je hebt geen idee 
hoe snel dat gaat. Gelukkig reed er op dat moment geen verkeer aan de andere kant 
van de weg. Even verderop liet ik de auto tot stilstand komen om de boel te 
controleren. Een achterliggende verkeersdeelnemer, die alles had zien gebeuren, 
stopte achter ons en zei dat iemand anders het wiel aan de ander kant van de weg 
tegen de vangrail had gezet. Ik had op dat moment maar één doel en dat was zo 
snel mogelijk hem smeren. Aan een politiebezoekje had ik geen behoefte. De 
alcoholdampen die in de auto hingen zouden inmiddels zo diep in mijn poriën zijn 
doorgedrongen dat een alcoholtest zeker positief zou uitvallen. Ik zei tegen Lipinski 
dat we dat wiel op de terugweg wel zouden oppikken. Ik dacht “wegwezen hier”. 
Vervolgens hebben we onze rit op drie wielen voortgezet. 
Op de Baustelle verliep alles volgens plan. Inmiddels had ik mijn baas van het 
voorval op de hoogte gesteld en voorgesteld om de aanhanger maar te laten staan. 
Toen we klaar waren zijn we dezelfde weg naar huis gereden en hebben heel snel 
het ontbrekende wiel ingeladen, dat keurig netjes aan de kant van de weg op ons 
stond te wachten. 
Bij terugkomst op het bedrijf hebben we samen maar een biertje gedronken op de 
goede afloop en daar zei Lipinski natuurlijk geen nee tegen. 

Jeroen van Diest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


