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Het programma van het Ouderencontact wordt de komende weken weer sterk bepaald door de Lockdown.
Zelfs de kleine Nieuwsgroep-bijeenkomsten in Trigon hebben we moeten stoppen. Ook een geplande lunch
in de Tuin van de Smid, om te onderstrepen dat we er nog zijn en afscheid te nemen van drie
Stuurgroepleden, en de ChiKung-lessen die weer begonnen waren, hebben we moeten annuleren. Over
online-bijeenkomsten die we nog wel proberen te organiseren op de volgende bladzijde een paar woorden.
Voor daar toe over te gaan willen we eerst passende aandacht besteden aan het overlijden van Jan de
Bruijne die meer dan wie ook aan de wieg stond van het Ouderencontact.

In memoriam Jan de Bruijne
Ooit, in 2013 is het Ouderencontact Profburgwijk
geboren uit een initiatief uit de Wijkvereniging, een
bijeenkomst in de Vredeskerk en de reactie van een
groepje pioniers. Jan was daar bij en zag vanaf dat
allereerste begin de waarde van een onderlinge
organisatie met ouderen uit de wijk. De organisatie
die groeide werd niet door iedereen begrepen: geen
vereniging, geen juridisch onderbouwde institutie,
maar een club met de naam waar Jan zo aan
hechtte: ’Ouderencontact van de Profburgwijk’.
Niet meer en niet minder.
Sinds die tijd hebben we samengewerkt en de
bijdrage van Jan is al die jaren groot, zonnig,
enthousiast, belangeloos en stimulerend geweest.
Jan kende iedereen in de wijk (u ook?), zag altijd
praktische mogelijkheden, kwam concreet in actie
en zorgde dat anderen meededen. Op basis van de
contacten met Gerda Oomkes gaf hij de aanzet tot
de wekelijkse Trigon-bijeenkomsten, en later de jeu de boulesbaan met een bankje, de Chikung-lessen,
een huiskamerkring over levensvragen, het werken aan een blok appartementen voor ouderen uit de wijk.
Het was heel prettig om samen te werken -in de Stuurgroep en daarbuiten- en het resultaat is de moeite
waard!!
We missen je (nu al), Jan.

Feestelijke woorden van Jan bij de opening van de Jeu de Boulesbaan, zomer 2018.

Wat nog wel kan, de komende weken.
Nu alle georganiseerde momenten van elkaar zien en spreken bij het Ouderencontact wegvallen, rest nog de
mogelijkheid van online-ontmoetingen. Johan Rebergen, onvermoeibaar in de organisatie van de
Nieuwsgroepen, organiseert samen met Floris Wouterlood vanaf donderdag 29 oktober een online
Nieuwsgroep. Neem voor meer informatie en om mee te doen in die nieuwsgroep-bijeenkomsten contact op
met Johan Rebergen: jarebergen@planet.nl .

