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Van de redactie.
Wat een mooie maand hebben wij gehad, met veel zon, kuikentjes, geen
Corona regels meer en feestdagen ouderwets met elkaar. En nu maar
hopen dat we mogen blijven genieten van het mooie weer.
De redactie is op zoek naar mensen die geïnterviewd willen worden door
onze vliegende reporter. Heeft u interesse? Dan kunt u een berichtje in de
brievenbus Touwslagerslaan 3 in de hal deponeren of een mail sturen naar
henkvanderaar@ziggo.nl
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken niet te
plaatsen zonder opgave van reden.
De redactie.
Ineke Schols
Henk van der Aar
Magda Spermon
Roefnieuws
Pasen is weer achter de rug, wat gaat de tijd toch snel.
Zo kijk je 3 weken tegen de broedmachine vol eieren aan, zo lopen de
kuikentjes vrolijk te piepen in De Roef, en zo zijn ze alweer op reis naar hun
toekomstige bestemming.
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Zeker weten is dat ze allemaal een mooi leven tegemoet gaan.
In De Roef loopt alles weer als een trein. De coronamaatregelen zijn
opgeheven en alle activiteiten zijn weer opgestart. Dat ziet er zo gezellig uit,
daar geniet ik iedere dag weer van.
Ik niet alleen, ook de bezoekers zijn weer helemaal in hun element. Bridgen,
biljarten, bingo, gym, dansen, noem maar op. De Roef bruist weer als voor
de corona. De paaslunch was een groot succes, 50 bewoners genoten met
volle teugen en dan genieten wij ook weer natuurlijk.
We zetten in mei onze vrijwillig(st)ers goed in het zonnetje. Dat hebben ze
wel verdiend.
De Roef is rijk met een fantastisch team vrijwillig(st)ers maar dat weet u
wel als bezoeker van De Roef. Onvermoeibaar en altijd met een blij gezicht
zorgen ze ervoor dat alles op rolletjes loopt.
Ze zijn het gezicht van De roef en dat is een “mooi gezicht” kan ik u
vertellen. We zijn trots op onze kanjers.
Gerard van Dijk: het opperhoofd van de oude kranten is voorgedragen voor
een koninklijke onderscheiding. Dat heeft hij dik en dik verdiend. Jarenlang
heeft hij zich ingezet voor de medemens. Bij Tafeltje Dekje heeft Gerard
jarenlang de maaltijden in het dorp rondgebracht en voor de bewoners van
De Zonnewijzer heeft Gerard jarenlang het ophalen van het oud papier
gecoördineerd en natuurlijk lopen slepen met die enorme hoeveelheden
kranten. De bewoners hebben heel wat leuke feesten gehad uit de opbrengst
hiervan. Gerard van harte gefeliciteerd, we zijn trots op je.
Tot de volgende Roefnieuws.
Ineke

3

Uitgelicht mei 2022.
Activiteitenagenda in De Roef
Maandag
9.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten.
9.45 – 12.00 uur. Aquarellen schilderen.
10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken.
13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé
13.00 – 16.30 uur. Biljartclub Ons Genoegen
19.00 – 23.45 uur. Bridgeclub “Sans Atout
Dinsdag:
9.00 – 9.45 uur. Gymnastiek met Nel
10.15 – 11.00 uur. Gymnastiek met Nel
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10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken.
13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé
13.00 – 16.30 uur. Biljartclub Ons Genoegen”
13.30 – 16.00 uur. Internetcafé op afspraak.
13.30 – 16.00 uur. Yolanda’s brei en haakgroep
14.00 – 15.30 uur. Jeu de Roef Jeu de Boules
20.00 – 22.00 uur. Dames biljart Het Balletje
20.00 – 22.00 uur. Biljart De Koff
Woensdag:
9.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten
10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken.
10.00 – 11.15 uur. Werelddansen.
13.00 – 17.00 uur. Bridgeclub De Roef.
13.00 – 17.00 uur. Vrij biljarten.
19.30 – 21.30 uur. Linedansen.
Donderdag:
9.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten.
10.00 – 12.00 uur. Spelletjesmorgen €1,50 incl. koffie.
10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken.
13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé.
13.00 – 17.00 uur. Biljartvereniging De Meern.
14.00 – 16.00 uur. Sjoelen.
19.30 – 22.30 uur. Klaverjassen.

Vrijdag:
9.00 – 12.00 uur. Internetcafé op afspraak
9.30 – 12.00 uur. Biljartvereniging Ons Genoegen.
9.30 – 11.30 uur. Hobby & Creatief.
9.30 – 11.30 uur. Teken en schilderclub.
10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken.
13.00 – 17.00 uur. Vrij biljarten.
13.30 – 16.00 uur. Handwerken met Marian.
15.30 – 17.00 uur. Seniorencafé.
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19.30 – 23.00 uur. Bridge drive.
Zaterdag:
10.00 – 11.00 uur. Koffie drinken.
Zondag:
13.30 – 16.00 uur. Zondagmiddagontmoeting
(1e zondag van de maand)
Samen eten in De Roef
Elke 2e en 4e woensdag van de maand is er gelegenheid een
driegangenmaaltijd te gebruiken in De Roef voor
€ 12,50,- Dit is incl. een drankje naar keuze en koffie toe.
Alle bewoners uit De Zonnewijzer en omgeving kunnen hieraan deelnemen.
Onze gastvrouwen zorgen voor een gezellige sfeer en een fijne
maaltijdbeleving.
Uiterlijk 3 dagen voor de maaltijd reserveren bij Ineke.
U kunt uw U-PAS budget hiervoor gebruiken.
“Mag ik me even voorstellen?”
Is een rubriek in de Roefwijzer. Waar in de bewoners van de Zonnewijzer,
vrijwilligers, hulp- en zorgverleners iets vertellen over hun betrokkenheid
bij de Roef.
Pastoor Peter Ambting:
Verzorgt elke eerste dinsdagavond van de maand de eucharistieviering in
De Roef.
Wanneer er aan de kleine Peter gevraagd werd wat hij later worden wil, zei
hij vol overtuiging: “priester”.
Maar deze jongensdroom kwam pas in 2008 uit.
Peter Ambting is geboren op 24 maart 1973 in Doetinchem en groeide op in
Beek (Achterhoek) samen met een broer en een zus. Zijn ouders hadden
een klein boerderijtje waar stierkalfjes gemest werden tot ze dikke volle
vleesbillen hadden en klaar waren voor de slacht. Daarnaast hielden ze ook
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varkens en dat was vooral spannend wanneer er biggen gevangen moesten
worden en de geboorte stagneerde. Als daar hulp bij nodig was, gebeurde
het menigmaal dat ook Peter ’s nachts uit zijn bed getrommeld werd om
zijn vader te assisteren. Het punt was dat er onderzocht moest worden of
de big wel op de juiste manier in het geboortekanaal lag. Zijn vader had te
grote handen om het te controleren, dus moest Peter, zo jong als hij was,
met zijn hand de nauwe tunnel in om te voelen of de big goed lag of
wellicht gedraaid moest worden. Het leven van de zeug en de biggen was in
gevaar. Hulp was geboden.
Na de lagere school ging hij naar de landbouwschool. Daarna wilde hij graag
doorleren en ging aansluitend naar de HAVO. Tijdens zijn schoolperiode
had hij ook een baantje bij een tankstation. Hij leerde dat vriendelijkheid en
service zich vaak uitbetaalden in flinke fooien. Mensen uit verschillende
milieus, soms in grote luxe sleeën maar ook vaak in oude rammelkasten,
kwamen tanken. Zo kreeg hij de nodige mensenkennis en hij leerde dat het
uiterlijk en bezit niets zei over het innerlijk van de mens. Na verloop van tijd
startte hij zelf met vrienden een koeriersbedrijf. Alles liep op rolletjes en
zijn jongensdroom, hoewel latent aanwezig, verdween naar de
achtergrond.
Toen hij begin twintig was, borrelde zijn jongensdroom weer op. De vraag
was: “Wilde hij intreden in een klooster óf een priesteropleiding volgen?”
Hij koos voor het laatste en vertrok toen hij 27 jaar was naar de
Theologische Universiteit Utrecht, waar hij begon aan zijn HBOopleiding
Theologie. Na de propedeuse verruilde hij de
HBOopleiding voor de academische opleiding waar hij in 2007 met een
graad in de theologie afstudeerde. Zijn eerste benoeming volgde in de
parochie van Arnhem Noord, Velp en Roozendaal. Hij werd tot priester
gewijd op 17 mei 2008 in de Kathedraal in Utrecht. Hij had zijn
jongensdroom waargemaakt!
Na zijn wijding werd hij benoemd door de aartsbisschop van Utrecht, Mgr.
Eijk, tot pastoor en manager van meerdere parochies waarbij één van zijn
taken was het sluiten van twaalf van de negentien kerken. Dat maakte zijn
priesterschap zwaar maar vooral het verdriet van de parochianen om de
sluiting van hun kerk had grote impact op hem. Hij voelde behoefte een
andere weg in te slaan en koos voor de leefgemeenschap van Norbertijnen
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(witheren genoemd naar hun witte habijt) in de Verenigde Staten.
Peter vertrok in 2017 naar Wisconsin in het noorden van de Verenigde
Staten om te beproeven of het kloosterleven, waar hij al lang in
geïnteresseerd was, daadwerkelijk iets voor hem was. Als Norbertijn heeft
hij een jaar noviciaat en drie jaar tijdelijke geloften doorlopen. Helaas
bracht het kloosterleven hem niet wat hij hoopte. Ook miste hij zijn
vrienden voor goede gesprekken over van alles en nog wat, maar vooral
over levensvragen in een sterk veranderende en norm vervagende
maatschappij.
“Het was een goede ervaring, maar het was niet het leven waartoe ik me
geroepen voel. Ik heb behoefte om in vrijheid mijn eigen keuzes te maken
en ook aan onafhankelijkheid. Beiden is in een klooster niet mogelijk”.
Voordat hij eeuwige geloften deed, is hij teruggekomen naar het
aartsbisdom Utrecht. Het pastorale werk ligt hem na aan het hart omdat je
daar met hele essentiële dingen bezig bent.
“Namens de kerk ben ik de mensen heel nabij op belangrijke
levensmomenten, bijvoorbeeld aan het begin of einde van het leven. Dat ik
de mensen mag helpen om die momenten ook te zien in het licht van Gods
plan is waardevol. Ook het vieren van de sacramenten, tekens van Gods
nabijheid, en preken, het bij de mensen brengen van Gods woord, doe ik
graag.”
Op 8 december 2021 benoemde aartsbisschop Kardinaal Eijk de 48jarige
Peter Ambting tot full time pastoor in de parochie Licht van Christus in
Vleuten-De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn. Ondanks het enorme
tekort aan priesters in Nederland en dat het bijna onmogelijk is een
vacature te vervullen, is het kerkbestuur blij en dankbaar met de aanstelling
van Pastoor Peter Ambting. Het is een unieke parochie met twee kerken: de
Willibrordkerk in Vleuten en de Mariakerk in De Meern (beiden staan op de
monumentenlijst) met ruim 11.000 parochianen.
Hij nam zijn intrek in de pastorie in De Meern. Het is een ruim gebouw en er
zijn nog kamers over. In deze tijd van grote woningnood ziet hij graag dat
de leegstaande ruimtes geschikt gemaakt worden voor huisvesting voor
studenten. Hij denkt in mogelijkheden en oplossingen en popelt om aan de
slag te gaan. Alles vanuit een onvoorwaardelijk geloof in de goedheid van
zijn Schepper en het goede in zijn medemens.
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Interview: Magda.
De pen wordt doorgegeven aan Marrie Wesseling.

Kaartmarathon
Klaverjassen
Zaterdag 21 mei 2022.
Waar: Dienstencentrum De Roef.
Touwslagerslaan 3
De Meern
Aanvang: 10.00 uur
Eind 18.00 uur
Inclusief 2x koffie/thee, 2 consumpties en lunch.
Kosten € 17,50 p.p.
Opgave voor 16 mei kan bij.
henkvanderaar@ziggo.nl
janriekbroekhuizen@casema.nl
of 06-27345202.
Organisatie Kaartgroep De Roef.
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