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  Nieuwsbrief december 2022 

.  
 

Marijke Graat                    coördinator 

Wat is er veel gebeurd in 2022. Veel Positieve dingen, corona op afstand gehouden, uitbreiding van de technische 
dienst met aardige en kundige mannen, financiële meevallers, fijne bewoners die heel betrokken bij elkaar en Het Huis 
zijn, de tuinploeg die de tuin nog weer een beetje mooier weet te maken, een geweldige goeie ploeg mentoren en 
medewerkers, de creatieve groep die ook oog heeft voor de aankleding in huis.  Ook minder leuke dingen in 2022, 
persoonlijk verdriet van medewerkers in hun privésituatie, het overlijden van onze aimabele oud-voorzitter Erik 
Dyckhoff, het plotseling overlijden van onze medewerker Ger Cooiman. Dat dat ons allen raakt geeft aan hoe zeer 
we betrokken zijn bij elkaar.  
 
Lieve groet, Marijke 

Hans van Lanen          voorzitter 
          

ST MARTINUS BESCHERMER VAN HET PATRONAAT 
 
Aan de oostzijde van ons gebouw staat hij op 
enige hoogte: Sint Martinus, ook wel Sint 
Maarten genoemd.  
Op de beeldbank van Nederasselt staat de 
bijgevoegde foto van net na de oorlog. Het 
onderschrift is nu afgedekt door de plaat 
HET TWEEDE HUIS maar komt op de oude 
foto weer tot leven. 
 
Sint Martinus leefde in de 4e eeuw na Chr. 
Hij zat in het Romeinse leger en trok zich het 
lot aan van een bedelaar die hij de helft van 
zijn mantel gaf. Dat veranderde zijn leven: 
hij liet zich bekeren en werd later bisschop 
van Tours. Hij was in de vroege Middeleeu-
wen al een belangrijke heilige en wordt ver-
bonden aan vrijgevigheid en het bieden van 
bescherming.  
 
Zijn naamdag valt op 11 november.  
Op die dag gingen/gaan de kinderen vanaf vroeger tijden met ‘lampionnetjes’ langs de deuren en konden rekenen op 
gulheid. Wanneer we nu nog op zoek zouden moeten gaan naar een beschermheilige voor Het Tweede Huis  dan 
zouden we ongetwijfeld weer bij St Martinus uitkomen. Het patronaat vertegenwoordigt een veilige, beschermde 
woonplek en door de vrijgevigheid van veel personen en organisaties om ons heen kunnen wij dit bieden. 
 
Laten we hopen dat Sint Martinus ons ook in 2023 goedgezind zal blijven!  
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Erik Dyckhoff  (1942-2022)                      oud-voorzitter 

Op 27 september is Erik Dyckhoff overleden.  
Erik was van 2000 tot 2019 voorzitter van het Tweede Huis. Erik was psychi-
ater / psychotherapeut en dat bleek van toegevoegde waarde voor ons Huis. 
Hij heeft in die tijd op zijn rustige en vertrouwde manier leiding gegeven aan 
het bestuur.  
Erik had veel talenten; hij was schrijver en een gepassioneerde (oude) muziek 
liefhebber en beoefenaar. In deze laatste hoedanigheid werd hij ook regelma-
tig (internationaal) benaderd voor zijn uitgebreide kennis op dat terrein.  
Wij zijn dankbaar voor zijn inzet en denken met warmte aan hem terug. 

      
Foto’s  werkzaamheden  aan binnenplaats en toegang       
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Frans Wildenborg         inwonend medewerker 

Frans is tot 24 december met vakantie en is de afgelopen weken door Zuid Amerika getrokken. Zijn reis is ook door 
de regionale krant De Gelderlander opgepikt. De voetbalwedstrijd Nederland—Argentinië  heeft Frans, omringd 
door Argentijnen, op het plein in het Argentijnse Bariloche beleefd. 

Het bestuur van Het Tweede Huis   

Van links naar rechts: 
 
Frans Wildenborg - ondersteuning fond-
senwerving 
Hans van Lanen—voorzitter 
Herman Stevens—technische zaken 
Frank Oerlemans—secretaris 
Nico Vlaar—fondsenwerving 
Ton van Stiphout—penningmeester 
 
Het bestuur wenst iedereen veel ge-
zondheid en geluk in het nieuwe jaar 

‘Het leven is een combinatie van lot en 
vrije wil. Regen is het lot; of je nat wordt 
of niet is vrije wil‘ 
 
Ravi Shankar 
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Marcel           oud bewoner

Tel je zegeningen …… tel je zegeningen 
 
Opeens sta je daar. Slechts een koffer met kleren maar met meer bagage dan je kan dragen. 
Huis, werk, gezin. Vanzelfsprekendheden die zo vanzelfsprekend niet blijken te zijn. 
 
Familie, vrienden, kennissen spreken ongeloof uit, of erger, onbegrip. “Hoe komt dit zo?  
Wat ga je doen? Waar ga je heen?” 
 
“Wat heb je gedaan? En Waarom?” 
 
Vragen die je niet kan beantwoorden, niet wil beantwoorden. Niet aan jezelf en zeker niet aan hèn. 
 
Wat, waarom, waarheen…. 
 
Tel je zegeningen. 
 
Zelf ook nog vaak geroepen: “Ach, we hebben onze gezondheid nog!” 
Dat was voor de slapeloze nachten, de hoofdpijn, de moeheid.  
 
“Ach, we hebben nog een dak boven ons hoofd!” 
Ja…..maar nu niet meer van jezelf. 
 
“We hebben elkaar gelukkig nog!”  Ach….. 
 
Tel je zegeningen 
 
Want opeens sta je daar. Slechts een koffer met kleren. 
 
Je dwaalt rond, de route niet vindend op je navigatie systeem. Deur na deur gaat dicht, de herbergen zijn vol. Het 
leven heeft je ingehaald maar wanneer en hoe het gebeurd is, is je ontgaan. 
 
Tel je zegeningen. 
 
Je klopt. De deur gaat open. “Kom binnen, we hebben een bed voor je. Leg je koffer maar weg en drink een kop kof-
fie mee.” 
 
Ineens ben je omringd door vreemden, vogels van verschillend pluimage.  
Sommigen worden gewoon maatjes, anderen niet meer dan huisgenoten. Gedwongen deel je, je eten, je leefruimte, 
je sores, je verdriet….soms blijdschap. 
 
En iedere dag rennen er mensen om je heen. Die wonen hier niet. Altijd bezig, in de tuin, in ’t huis….met jou. En 
dan gaan ze weer….naar hun thuis. 
Een misplaatst gevoel van jaloezie is soms nauwelijks te onderdrukken. 
 
Tel je zegeningen. 
 
Zouden zij dat doen? Want vroeger, vroeger telde ik mijn zegeningen niet, niet echt. Want zegeningen blijken de 
vanzelfsprekendheden die niet zo vanzelfsprekend zijn. 
 
Ik tel nu mijn zegeningen, het zijn er maar weinig en ze lijken onbeduidend. 
Maar het worden er vast weer meer naarmate de tijd verstrijkt. 
 
Tel je zegeningen en als je wilt, tel ik met je mee. 
 
Marcel  
december 2012 
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Kerstviering 17 december  2022 

De dames van de ‘kookploeg’ krijgen een kerststukje als 
dank  

De oudste en de jongste mondharmonica speler 


