
'Groetjes van de jongste jeugd, we denken aan je, xxx, 

Aandacht voor thuisblijvers 
LEIDEN - Het is vakantie. Een moment 
om er op ult te trekken. Met de tent 
of caravan op stap. Voor veel ouderen 
een tljd waarin contact met hun kinde
ren, kleinkinderen, buren en beken
den afneemt. De kinderen van het 
Apostolisch Genootschap bedachten 
een plan en stuurden onder andere Jan 
Hornes een kaart. 

door Eddo Velders 

De jongste kinderen vanhetAposto
lisch Genootschap komen tijdens 
de vieringen in een apart groepje 
bijeen. Na het afscheid nemen met 
meer of minder gemak spelen ze • 

Kaarten voor de ouderen die niet op vakantie goon (Foto: pr/Edda Velders). 

met het speelgoed en laten ze ande
ren hun liefste knuffels zien. Hun 
ouders en opa's en oma's kunnen 
zo ongestoord mee doen aan de 
dienst. De kinderen leren hun leef.. 
tijdgenoten op een speelse manier 
kennen. En maken kennis met 
waarden en gebruiken. De bijeen
komsten kennen een vaste struc
tuur: elkaar begroeten met een 
liedje, een werkje maken of spelle
tje doen en tenslotte iets drinken 
en eten. Papa of mama, opa of oma 
komen ze daarna halen om het 
slot van de viering in de grote zaal 

mee te maken. Daan, Max, Elise en 
Suzanne spreken deze morgen over 
de vakantie. Waar ga je naar toe en 
wat neem je mee. Van stokken bou
wen ze een tent en leggen konijn 
en haas erin. Welterusten, slaap 
lekker, tot straks. De idee van de 
begeleiders om kaarten te sturen 
naar oudere mensen vinden ze wel 
tof. Sommigen kunnen hun naam 
schrijven, anderen laten dat doen. 
Het leukste is een fantasierijke 
kras. Na afloop stoppen ze de kaar
ten in de brievenbus ofbrengen ze 
langs. 

Puzzelen 
Meneer Jan Hornes is een van de 
gelukkigen. Hij is bezig met een 
legpuzzel. Eentje van 500 stukjes 
van een zomers strandtafereel. Om 
precies te zijn is het juiste aantal 
499. Het ontbrekende stukje maakt 
een gat in het zand. Jan Hornes: 
"Dat los ik later wel op. Ik knip het 
na en schilder het in de juiste kleur. 
Ik vind het veel lastiger dat mijn 
handen trillen en ik moeite moet 
doen om het stukje te pakken, dat 
ik :wil pakken. Terwijl ik vele jaren 
in de fijnmetaal heb gewerkt. Geen 
enkel instrument kende voor mij 
geheimen. Oud worden gaat niet 
vanzelf." 

caravan 
De tekst 'Groetjes van de jongste 
jeugd, we denken aan je in deze 
vakantietijd, xxx' maakt hem blij. 
Hij leest het hardop voor en wordt 
vooral geraakt door de drie zoenen. 
"Wat lief dat ze aan me denken. Ik 
hoor er nog bij hoor! Ik heb het naar 
mijn zin hier. Alleen zijn vind ik 
niet erg. Vroeger gingen we rond 
deze tijd ook op vakantie. We had
den een caravan. Ik had al mijn rij
bewijzen en we gingen overal naar 
toe. De jongens namen vrienden 
en vriendinnen mee, ja dat waren 
prachtige tijden. Met een eigen 
bedrijf was het zaak de belangen 
van de klanten goed te bedienen. 
Met mijn compagnon afstemmen 
wie wanneer ging hoorde daarbij. 
Zo konden zij tijdens de vakantie 
ook genieten van onze service". • 


