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‘We zijn hier niet om vliegen te vangen.’  
Wat zijn deze drie maanden snel gegaan! Zeg 
maar gewoon: veel te snel! De mensen in de 
kolonie benoemen dit zelf ook voortdurend. 
Voor hen is drie maanden veel te kort. In 2015-
2016 zijn we hier een half jaar geweest. Dat gaf 
iets meer ruimte. We hebben toen ‘De brug’ 
opgezet. Dat is een 55+ groep die eens per 
maand rond half zes ’s middags samenkomt. Er 
wordt dan een drankje gedronken, gegeten en 
daarna is er een lezing of een uitstapje. Deze 
groep draait nu vier jaar en iedereen is 
enthousiast over de formule: eerst samen eten 
en daarna een (wisselend) programma.   
Zo heeft de leiding van ‘De Brug’ ons gevraagd 
samen met hen alvast een kerstviering op te 
zetten. We hebben dat gedaan met behulp van 
verschillende artikelen uit ‘Open Deur’, een 
blad dat in Nederland veel wordt gebruikt. Zo 
hebben zij een kerstviering waaraan meerdere 
leden van De Brug zullen kunnen deelnemen.  
 
Zouden wij hier nu nog drie maanden zijn, dan zouden we misschien wel een maandelijkse 
bijeenkomst van jonge gezinnen hebben opgezet. We zouden graag zien dat er maandelijks 
een Nederlandstalige Trevo-dienst (de Trevo is de oude kerk, die nu nog voor allerlei 
bijeenkomsten wordt gebruikt) is op de zondagmorgen dat er ’s avonds een Portugese dienst 
is. Deze dienst zou dan ‘aangekleed’ kunnen worden met vooraf een ontbijt en natuurlijk 
volop aandacht voor Nederlandssprekende jongeren.  
Samen met de bezoekcommissie hebben we aandacht besteed aan dementie. De gemeente 

hier telt nogal wat ouderen bij wie sprake is van 
dementie. De vraag is: hoe gaan we hier als 
familie en als bezoekers mee om?  
In tegenstelling tot in Nederland, blijven 
dementerenden hier thuis. Heeft de familie er de 
financiële middelen toe, dan haalt men betaalde 
krachten in huis, zo niet dan ligt de zorg bij de 
partner en de kinderen.  
Recent uitgekomen boeken zijn: ‘Godvergeten’ 
van ds. Tim van Iersel en “Het hart wordt niet 
dement’ van Huub Buijssen.  
Contact maken met mensen met dementie kan 
lastig zijn, met hen praten over Bijbelse thema’s 
ook. Een boekje met eenvoudige verhalen en 
eenduidige, kleurige illustraties kan helpen. Zo 
maak ik zo nu en dan gebruik van “Dwalen door 
verhalen’ van Hadewey Buitenwerf om het 
gesprek op gang te brengen. 



We zijn afgelopen september begonnen met een 
Lutherdag en daarna nog twee keer een film. De 
kolonisten zijn blij met deze activiteiten. Dat doet 
ons goed. 

 
Ondertussen zijn we begonnen met 
bezoeken aan ouderen en later ook 
aan jongeren. Dat is intensief, maar 
we hebben er ook plezier aan beleefd. 

Velen hebben ons uitgenodigd op de 
koffie of op hun bedrijf. Dat heeft ons 
een prachtig beeld gegeven van wat 
er hier zoal gebeurt in de kolonie. 
Door de school zijn we uitgenodigd 
een bazar mee te maken, waarbij ook 
een rommelmarkt is gehouden. Velen 
uit de kolonie zijn erop af gekomen. 
Zowel ouderen als jongeren komen 
dan en samen hebben we het gezellig 
gehad. Onderling wordt er veel 
georganiseerd. Dat geeft een gevoel 
van saamhorigheid binnen de kolonie.  

 
 


