
 



Voorwoord 
 
Ieder nieuw begin 
 
Ieder nieuw begin 
Iedere stap naar iemand toe 
Iedere ongerepte morgen 
Kan ons iets leren van de kunst 
Om een klein stukje van de wereld te herscheppen 
 
Om het goede te zien in de wereld 
wensen we ons woorden 
die niet verbreken maar verbinden 
wensen we ons 
tussen het doodgewone 
nu en dan 
en godsgeschenk     Afbeelding: Paul van Dongen Verrijzening 
 
 
April is de maand van de lijdensweek en van Pasen. Zoals in voorgaande jaren zal er op 
tv weer veel aandacht voor zijn. Vooral het grote evenement van The Passion is  
Onverminderd populair: een eigentijds jasje voor een oeroud verhaal . Want het  
Passieverhaal en het verhaal van Pasen gaan over de dingen die van alle tijden zijn. 
Over onvoorwaardelijke vriendschap en verraad. Over het verdragen van de pijn in je 
lijf, en het zien  
van het lijden in de wereld. En dan tenslotte, over opstaan: opstaan uit wanhoop en 
pijn. 
 
Het bovenstaande gedicht komt uit de veertigdagen kalender die aan een aantal  
bewoners is uitgedeeld dit jaar. De tekst heeft veel te zeggen over hoe je dat kunt doen: 
‘opstaan’. Iedere dag dat we wakker worden zien we als een ‘ongerepte morgen’  
bijvoorbeeld. Iedere dag zien als een nieuwe kans. Net als ieder moment dat we  
iemand ontmoeten. Voor veel mensen brengt het aanbreken van de lente al een gevoel 
dat alles na de grijze kille winter weer ontluikt. De alles (een wij als mens) vanuit de 
aarde nieuwe kracht krijgen en nieuwe zin. Voor christelijke mensen komt daar nog iets 
bij: het paasverhaal zegt hen dat juist alles mis lijkt te zijn gegaan en alles verloren lijkt, 
er door God kracht vrij wordt gemaakt om uit liefde te leven. 
Goed maar kun je dat ook zien? Het is, zoals we zeggen, ‘een kwestie van geloven’. 
Maar geloven is ook kwestie van doen. In de manier waarop we naar elkaar  
toestappen, in de woorden die we kiezen, kan Pasen opeens zo maar gebeuren tussen 
mensen.  Tussen het doodgewone, tussen nu en dan, is dat zo maar opeens als een  
geschenk.  
Een godsgeschenk. 
 
 

 

 



 

 

 

GESPREKSGROEP   ‘Geloof en leven’  

Onder begeleiding van de geestelijk verzorger komen we met een kleine groep 
samen voor ontmoeting en gesprek.. De groep heeft altijd wel ruimte voor nieuwe 
deelnemers. De eerstvolgende bijeenkomst is in Het Erfgoed 3e etage op 22 april, 
aanvang 10 uur. We praten deze keer over de betekenis die de vastentijd en paastijd 
voor ons heeft.  

DE KERKDIENSTEN  

Tweemaal per maand hebben we kerkdiensten op vrijdagmiddag in de  
Arend Dikzaal. U bent van harte welkom deze diensten mee te komen  
vieren. De diensten worden  
iedere eerste en derde vrijdag van de maand gehouden, om 14.30u. Als u 
wilt worden opgehaald en gebracht, kunt u dit doorgeven aan de receptie. 
·        Op 1 april gaat de doopsgezinde voorganger Jaap Klanderman voor. 
·        Op 15 april gaat ds Iris Speckmann voor, de geestelijk verzorger van het  
         Mennistenerf. 
Wilt u deelnemen aan de kerkdienst, maar wilt u even worden opgehaald, laat dit 
dan weten aan de geestelijk verzorger, het zorgpersoneel, of aan de receptie. 
 
Aanpassing rondom het collecteren*  
Voor de vaste kerkgangers een mededeling: met het team dat verantwoordelijk is 
voor de kerkdiensten is afgesproken om de manier van collecteren aan te passen. 
Er wordt voortaan niet meer gecollecteerd tijdens de dienst, maar ná de dienst. 
We merkten namelijk dat niet iedereen geld kan mee brengen. We willen graag 
dat iedereen ontspannen aan de dienst kan deelnemen, zonder zorgen over de 
collecte.  
Voor wie wil bijdragen aan de collecte zal er voortaan een collecte-mandje op de 
bar staan.  
* De collecte van de kerkdienst is bestemd ter ondersteuning van de geestelijke 
zorg op het Mennistenerf. We besteden het geld aan de kaarten en bloemen voor 
mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

AVONDRESTAURANT ‘’DE BUREN’’  

Vanaf maart zijn we eindelijk weer begonnen met het avondrestaurant van de  

Buren. Net als voorheen gaan we dan eerst gezellig en lekker samen eten in de  

Arend Dikzaal. Daarna gaan we in de Ontmoeting verhalen en gedichten met elkaar 
delen, bij een kopje koffie of thee. Die verhalen of gedichten mag u zelf meenemen.  

Zoals altijd krijgt U op tijd een persoonlijke uitnodiging, waarmee U zich kunt         
opgeven bij de receptie. Eerste volgende datum 20 april (17.00 uur) 

 



 Activiteitenoverzicht  april 2022 

 

WK 13 +WK 14    

Vr.   1 april Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Kerkdienst 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.30-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Za.   2 april Koffie uurtje 
 

10.00-11.00 
 

A.D. zaal 
 

Zo.   3 april Koffie uurtje  
Cultuur op zondag 
Optreden:For Every one 

10.00-11.00 
14.30-16.30 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
 

Ma.   4 april Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Bibliotheek 
Spelmiddag 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
13.45-14.30 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
Molenwiek 
A.D. zaal 

Di.   5 april Handwerkclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Paasstukjes maken 

09.00-11.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.30-16.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Wo.   6 april Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Lezing over bijen door 
Leo Groenendaal 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.30-16.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
A.D. zaal 

Do.   7 april Rek en strekclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen  
Koersbal 

09.15-10.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Vr.   8 april Koffie uurtje 
Beeldfietsen 

10.00-11.00 
10.00-12.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 

Za.   9 april Koffie uurtje 10.00-11.00 A.D. zaal 

Zo. 10 april Koffie uurtje 
Cultuur op zondag 
Optreden: Jambalaya 

10.00-11.00 
14.30-16.30 

A.D. zaal 
A.D. zaal 



   
 
           

 

 

 

WK 15     

Ma.  11 april Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Verkoop Paasstukjes 
Spelmiddag 

10.00-11.00  
10.00-12.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
Hal 
A.D. zaal 

Di.   12 april Handwerkclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Hofmans mode 

09.00-11.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
Hal 

Wo.   13 april Koffie uurtje 
Beeld fietsen 
Crea middag 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.30-16.00 
 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 
 

Do.  14 april Rek en strekclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Koersbal 

09.15-10.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Vr.  15 april Goede vrijdag 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Kerkdienst 
Midden in de maand borrel 
 

 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.30-16.00 
15.30-16.30 

 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D zaal 
Brasserie  
‘t Pleintje 

Za.  16 april Koffie uurtje 
Paasmaaltijd 

10.00-11.00 
12.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 

Zo.   17 april 1e Paasdag 
Koffie uurtje 
GEEN  Optreden: 

 
10.00-11.00 
 

A.D. zaal 
A.D. zaal 

 

Broodje van de maand april 
 
Broodje Carpaccio 
 
Kosten : € 2,50 



 

WK 16     

Ma. 18 april 2e Paasdag 
Koffie uurtje 
GEEN Beeldfietsen 
GEEN Spelmiddag 
GEEN Kunstclub 

 
10.00-11.00 
 

 
A.D. zaal 
Fietsruimte 

 Di 19 april Handwerkclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
 

09.00-11.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
 

Wo 20 april Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Kienen 
 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.30-16.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
A.D. zaal 
 

Do 21 april Rek en strekclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen  
Uitje met de bus voor 
Bewoners in huis 
Koersbal 

09.15-10.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
10.00-12.00 
 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
 
 
A.D. zaal 

Vr. 22 april Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Gespreksgroep 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
10.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
`t Erfgoed 
3e etage 

Za 23 april Koffie uurtje 10.00-11.00 
 

A.D. zaal 
 

Zo 24 april Koffie uurtje 
Optreden:  
Pop koor ongeremd 
 

10.00-11.00 
14.30-16.30 
 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
 

Vooraankonding: dodenherdenking 4 mei 

 

 

Op 4 mei zal er een programma zijn rond de dodenherdenking, met gedichten, een 
verhaal en muziek. Aanvang 19.30 uur. Aansluitend kijken we gezamenlijk naar de  

televisieherdenking op de dam. Geestelijk verzorger Iris Speckmann zal de avond  

leiden. 



                             

Fietsen 
Sinds een aantal jaar hebben we een beeldfiets bij Mennistenerf. Hier wordt heel veel    
gebruik van gemaakt. Hoe leuk is het om te fietsen door de zonnebloemvelden van    
Frankrijk of naar de toren van Pisa in Italië bijvoorbeeld. Maar ook kunt u fietsen over de 
markt van Zaandam en trapt u zo door naar Mennistenerf. Terwijl u fiets gaat het beeld 
met u mee. Dit alles wordt begeleid door onze enthousiaste vrijwilligers. Zij zijn er elke 
ochtend van 9.00 tot 12.00 uur.  De fietsers onder u hebben al gemerkt dat het best druk 
kan zijn waardoor u soms lang moet wachten voordat u aan de beurt bent. 
We zijn heel blij dat we van de Stichting “Vrienden van Mennistenerf” een nieuwe     
beeldfiets erbij krijgen. Deze zullen we eind april in gebruik kunnen nemen. 
U bent van harte uitgenodigd om ook te komen fietsen!  

 
Stichting Vrienden van Mennistenerf 

 

 

 

 

       

WK 17     

Ma. 25 april Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Spelmiddag 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Di. 26 april Handwerkclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
 

09.00-11.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
 

A.D. zaal 
A.D. zaal  
Fietsruimte 

Wo.  27 april Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Koningsdag Optreden: 
Harald Veenstra 

10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.30-16.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Do 28 april Rek en Strekclub 
Koffie uurtje 
Beeldfietsen 
Koersbal 

09.15-10.00 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.00-16.00 

A.D. zaal 
A.D. zaal 
Fietsruimte 
A.D. zaal 

Vr. 29 april Koffie uurtje 
Beeldfietsen 

10.00-11.00 
10.00-12.00 

A.D. zaal 
Fietsruimte 

Za 30 april Koffie uurtje  10.00-11.00 A.D. zaal 



   

  Dinsdag 6 april Lezing over bijen door Leo Groenendaal  
  14.30 uur in het restaurant 
  Heeft u altijd al willen weten wat het verschil is tussen 
  honingbijen en wilde bijen? Of hoe werkt een bijenkolonie?  
  Leo Groenendaal zal er alles over vertellen. 
 
   
  Maandag 11 april verkoop van paasstukjes en andere leuke dingen in hal Mennistenerf             
  Van 10.00-12.00 uur in de hal van het Mennistenerf.     
  
   
  Zaterdag 16 april Paasmaaltijd 

 Voor de bewoners  die dagelijks in het restaurant eten wordt er 
een paasmaaltijd geserveerd. Ben u aanleunbewoner en eet u 
niet in het restaurant, maar wilt u wel een paasmaaltijd op uw 
appartement laten bezorgen? Dan kunt u dat aangeven door het 
antwoordstrookje voor 6 april ingevuld in te leveren bij de  
receptie. Uw maaltijd wordt dan op 16 april tussen 11.30—

12.00 uur bezorgd. U krijgt hierover nog een brief van ons met het antwoordstrookje.  
 
Menu: Eiersalade, rollade met cranberrysaus, aardappelpuree met broccoli en een  
heerlijk dessert.  
 
 
Woensdag 27 april 14.30 uur koningsdag wordt verzorgd door een  
optreden van Harald Veenstra. Haal de slingers maar weer uit de 
kast.  
Harald Veenstra komt vandaag optreden en zal er weer een gezellig  
middag van maken. De toegang is gratis voor alle bewoners en  
aanleunbewoners. Bewoners van de Wetstraat zonder abonnement  
betalen € 2,50 pp. Wij vragen u om zich wel in te schrijven bij de  
receptie. 

Activiteiten april 
 

Dinsdag 5 april Paasstukjes maken in het restaurant om 14.30 uur 
We gaan gezellig met elkaar de paassfeer in huis halen. Vanwege de materialen die  
gekocht moeten worden, vragen wij u om zich op te geven bij de receptie. € 3,00 pp 



 



 

 



Uitbureau Mennistenerf 
 
Na een pauze van bijna 2 jaar gaan we weer starten met het Uitbureau. 
Het Uitbureau organiseert diverse uitstapjes voor verschillende activiteiten.  
De dagtochten zijn voor bewoners die nog redelijk ter been zijn.  
Er is dan geen zorgbegeleiding tijdens de tocht aanwezig.  
 
We maken ook kleine uitstapjes met onze eigen rolstoelbus. Dan kunt u denken bijvoor-
beeld een keer met een klein groepje naar de markt, wat drinken op een terras op de 
Dam of lekker pannenkoeken eten in het Twiske en nog veel meer………..bij deze uit-
stapjes is er wel begeleiding aanwezig.  
 
 
Op donderdag 14 april gaan we samen met Pennemes op pad 
We hebben een dagtocht gepland met de grote bus. We gaan een 
tour maken door de bollenstreek en gaan lunchen bij een  
visrestaurant op de boulevard van Scheveningen. 
Hier kunt u kiezen uit een visschotel/saté schotel of een  
maaltijdsalade inclusief 1 drankje naar keuze.  
Kosten voor dit uitje bedraagt: € 33,50 pp (exclusief drankjes)  
U kunt zich inschrijven en betalen bij de receptie. Geeft u dan gelijk op welk menu u 
wilt. Menu vis, menu saté of maaltijdsalade. Voor dit uitje is geen zorgbegeleiding  
Aanwezig. U dient redelijk ter been te zijn. 
 
 

Op donderdag 21 april gaan we met de kleine bus naar Wormer. 
We zitten dan gezellig langs de zaan, en drinken een kopje koffie/
thee met een heerlijk gebakje erbij. Dit uitje is alleen voor de  
bewoners hier in huis. Dit uitje kost € 7,50 pp (1x koffie/thee +  
gebakje).  
De plaatsen zijn beperkt dus geef u zich snel op bij de receptie. 

 

 





 

Programma april 2022 
“Cultuur op zondag” 

Voor bewoners Mennistenerf/Pennemes+aanleunwoningen  €  2,50 

Bewoners Wetstraat zonder abonnement € 5,00 

Entree voor gasten uit de wijk  € 5,00 (incl. 1 kopje koffie) 

      Kaarten verkrijgbaar bij de receptie. 

Pennemes 

Zaterdag 2 april om 15.00 uur optreden van de Zaanse Bigband 

in Pennemes. U kunt bij de receptie van Mennistenerf een             

toegangskaartje kopen. 

 

 

Mennistenerf 

 

Zondag 3 april 14.30—16.30 uur Zangkoor For every one 

 

Zondag 10 april 14.30-16.30 uur Trio Jambalaya 

 

Zondag 17 april 1e Paasdag GEEN cultuur op zondag 

 

Zondag 24 april 14.30-16.30 uur Popkoor Ongeremd 

 

 

 


