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AGENDA voor de komende week:

15 december: Kerstmarkt op de Hof 14-21 uur
15 december: Kerstmarkt Napoleonschuur 14-21 uur
15 december: Kerstmarkt Tabaksteeltmuseum 14-21 uur.
15 december: Lampionoptocht Hof-Kasteel 18.30 uur.
16 december: Andrieskerk dienst om 10 uur Ds.Hofma.
18 december: Andrieskerkkoor kerstconcert 19.30.Andrieskerk.
21 december: Andrieskerk Concert Koor Oekraine 20 uur.
23 december: De Proloog Serious Request 8.30-23 uur
23 december: Andrieskerk 10 uur Ds.de Ruiter.
24 december: Andrieskerk 19 uur kindernachtdienstDsde Ruiter
musical en samenzang. De kerk is een half uur voor aanvang
open.
24 december: Andrieskerk Kerstnachtdienst Ds. Bert De Ruiter
25 december: Andrieskerk 10 uur Kerstmorgendienst Ds.
Hofma.
30 december: Andrieskerk 10 uur Ds.de Ruiter.
31 december: Andrieskerk 19.30 Oudejaarsdienst Ds. Hofma

Door Dominee Bert de Ruiter

KERSTVERSIERING
Het is weer de tijd dat in een of ander televisieprogramma iemand in beeld komt die zijn of haar
huis met een overdaad aan feestverlichting en andere versierselen heeft behangen. Ik denk
dan altijd: ‘je zal er maar naast wonen!’ Maar misschien is dat wat al te nuchter gedacht. Begrijp
mij niet verkeerd: ook ik waardeer sfeerverhogende versieringen. En de een is daar nu eenmaal
wat uitbundiger in dan de ander.
Thuis hebben wij al jarenlang een bescheiden kerststalletje van gipsen figuren. Dit haalt het
echter niet bij wat we bijvoorbeeld zagen in de Sint Jan in Den Bosch.
Godfried Bomans, hij overleed op 22 december 1971, 58 jaar oud, beschrijft ergens zijn
kinderherinneringen aan Kerstmis. Het zal u niet verbazen dat ook de kerststal daarin een
belangrijke rol speelde. Ik citeer een korte passage:
Boven in het stalletje hing ook weer een kleine engel, die een doekje vasthield. Van die engel
heb ik veel gehouden. Ik dacht elk jaar opnieuw: Wat moet het heerlijk zijn om dit te mogen
doen. Het benijdenswaardige van zijn positie lag hierin dat hij de enige was die iets deed. De
anderen stonden allemaal in een versteende extase te bewonderen en hoewel ik daar ook
gaarne toe bereid was, leek mij die bezigheid toch minder aantrekkelijk dan het praktisch
werkzaam zijn van die engel, die tenminste wat uitvoerde. Ik verkeerde namelijk in de mening
dat het doekje betrekking had op het verschonen van het kind en dat dit vanuit de hemel
behartigd werd, omdat Maria met zulke zaken niet kon worden lastig gevallen. Deze zeer fijne
attentie, door een speciale engel uitgevoerd, vervulde mij met diepe voldoening. De behuizing
mocht dan wat primitief zijn, niettemin werd toch een met een Latijnse tekst bedrukte luier naar
beneden gezonden, telkens als men daarboven zag dat het weer de hoogste tijd was.’
Volgens de overlevering zou Franciscus van Assisi er ooit mee begonnen zijn. De legende zegt
dat hij met Kerstmis 1223 een idee kreeg. In de buitenlucht voor een grote menigte rond de
kribbe en de stal leest Franciscus het evangelie van Christus’ geboorte en preekt hij over Gods
komst in ons midden.
Ik nodig u van harte uit om binnenkort een dienst in de bescheiden versierde Andrieskerk mee
te maken waarin we Jezus’ geboorte vieren en verkondigen mogen.
Ds. Bert de Ruiter

Doe mee en ga stemmen voor project in Amerongen
In Amerongen doen we mee met Kern met Pit.
Hierbij kun je projecten aandragen bij de Koninklijke
Nederlandse Heide Maatschappij.
Wij doen mee met het project De Via Regia in Amerongen.
Dat gaat over de Overstraat waar in vroeger tijden de Romeinse
Heerbaan doorheen liep.
Als je meedoet met mmen, maken we als we winnaar zijn kans
op € 1000,-Wat moet je doen?
1. Kies www.kernmetpit.nl
2. Kies stemmen
3. Kies provincie Utrecht
4. Vul je e-mail adres in
5. Selecteer hier je favoriete Kern met Pit project in de
provincie Utrecht
6. Kies dan het laatste project: De Via Regia van
Amerongen.
Als iedereen mee stemt maken we kans op het winnen van die

prijs.
Alvast hartelijk dank voor je deelname. (je mag maar 1x
stemmen)

3FM Serious Request, Velo Heuvelrug, Hart Veilig Amerongen, De Proloogeen actie t.b.v.3 FM
Life Time
Velo Heuvelrug ondersteunt dit jaar 3FM Serious Request. Er zijn drie goede doelen welke je
kunt steunen dit jaar en wij kiezen voor het goede doel “reanimatie”. Daarom organiseren wij
deze aktie in samenwerking met Hart Veilig Amerongen. De Proloog werkt ook mee, hier zullen
de akties ook plaats vinden.
Wat gaan we doen? Op zondag 23 december dagen wij jullie uit om, met de fiets, zoveel
mogelijk hoogtemeters te gaan maken op de Amerongse berg. De start en finish zijn bij de
Proloog. Wanneer je 1 keer heen en weer fietst over de berg dan heb je 106 hoogtemeters in
de pocket.
Om deel te mogen nemen heb je een stempelkaart nodig, deze kost €5,-. Uiteraard komt dit ten
goede van het goede doel. Laat je verder sponsoren door familie en vrienden voor een vast
bedrag of per hoogtemeter. Elk bedrag is welkom!
De start is bij zonsopgang om 08:49 en je mag fietsten tot zonsondergang om 16:31. De
burgemeester komt het startschot geven. Degene met de meeste hoogtemeters ontvangt een
verrassingspakket.
Je mag meedoen op je racefiets, mountainbike, gewone fiets, elektrische fiets, gravelfiets,
ligfiets, als het maar een fiets is. Mountainbikers en gravelfietsters kunnen natuurlijk ook de
onverharde klim omhoog nemen vanuit Overberg. Kom niet alleen maar daag je fietsmaten, je
familie, je vrienden uit om ook mee te doen!
Voor de kinderen zal er een uitdagend fietsparcours gemaakt worden op het veldje voor de
Proloog. Tegen een vergoeding van €2,- mogen de kinderen hier, met eigen (loop-)fiets,
gebruik van maken. Gedurende deze dag zijn er diverse activiteiten in en voor de Proloog. Ook
als je niet fietst kom dan even naar de Proloog voor de gezelligheid en om de fietsers aan te
moedigen.
In de avond draait er nog een film in de Proloog en vindt er een darttournooi plaats. Hiervan
gaat de opbrengst ook naar het goede doel. Ergens in de avond lopen de DJ’s van 3FM van
Rhenen naar Wijk bij Duurstede. Wij doen er alles aan om ze een tussenstop te laten maken in
de Proloog zodat wij het opgehaalde bedrag kunnen overhandigen aan de DJ’s.
Steun 3FM Serious Request 2018 en kom in aktie!!
Tijdschema van de dag:
Fietsen: 09,49 tot 16.31 uur
Hartveilig Amerongen: 13.00 tot 17.00 uur
Kinder fietsparcours: 13.00 tot 16.30 uur
Filmavond: 18.00 tot…………
Kerstconcert Andrieskerkkoor
Dinsdag 4 september is het Andrieskerkkoor vol enthousiasme begonnen met het kerstproject
2018.
Nu wordt u van harte uitgenodigd tot het bijwonen van het kerstconcert op dinsdag 18
december in de Andrieskerk. Het kerstevangelie, zoals de evangelist Lucas het heeft
opgetekend, vormt de leidraad voor deze avond. Het programma bevat naast koor- en
samenzang, ook instrumentale intermezzo’s. Marjon-cello, Pieter-piano en Jan Willem-orgel
begeleiden de zang en zullen de avond omlijsten met hun muzikale bijdrage.
De algehele leiding berust in handen van dirigent Jeroen Zijp.
De toegang is vrij, wel is er een collecte ter bestrijding van de kosten.
Aanvang: 20:00 uur Kerk open: 19:30 uur.
Plaats: Andrieskerk, Hof 16 te Amerongen.
Graag tot ziens op 18 december

Het menselijk geheugen
Maandag 24 januari rond 10:00 uur vertelt Els Vermeer tijdens de Zoute Inval van de
Bibliotheek Z-O-U-T vestiging Amerongen van alles over het menselijk geheugen. Alle mensen,
jong en oud, vergeten regelmatig iets. Een afspraak, de sleutel of zelfs wat je van plan was te
doen. Of je hebt iets gelezen of geleerd, maar de volgende dag weet je het niet meer goed te
vertellen. En dan die namen….. Met het ouder worden lijken de problemen toe te nemen. Maar
is het nodig zorgen te maken over je geheugen en hoe komt het dat wij dingen vergeten?
Hierover vertelt Els Vermeer tijdens deze gratis bijeenkomst. Koffie en thee staan klaar. Noteer
het in de agenda!
KASTEEL AMERONGEN.
Familierondleidingen in de kerstvakantie.
Speciaal voor de families met kinderen organiseert Kasteel Amerongen
familierondleidingen in de tweede week van de kerstvakantie. Deze rondleiding focust
zich voornamelijk op de kinderen, dus voor hen is het extra leuk! Ontdek samen met een
rondleider de geheimen van Kasteel Amerongen. Je leert van alles! Deze rondleiding is
met name geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar oud, maar is ook geschikt voor het
hele gezin. Neem je opa, oma, papa, mama, tante, oom, neef, vriend(in) ook mee!
De familierondleidingen zijn:
Donderdag 3 januari,
Vrijdag 4 januari
Zaterdag 5 januari
Om 12.30 en 14.30 uur
De normale entreeprijzen zijn van kracht. Reserveer direct en wees verzekerd van een
plekje. Zo voorkomt u teleurstellingen
Kijk op de website van Kasteel Anerongen.

KERST-Soep.
Zaterdag 15 december gaan we Samen Soepen op de Amerongse Kerstmarkt. We maken
een pan heerlijke Borsjt, een stevige bietensoep naar Russisch recept met créme fraîche
en geitenkaas.
De soep is gratis (maar een bijdrage in onze soeppan is fijn.
De ingrediën van de soepen van “Heel Amerongen Soept”komen, afhankelijk van het
seizoen, van de Wildbaan, de noestuinen van het Samen Soepen team, Dorpsakker De
Parel, Landgoed Zuylestein en Tuinderij Ganzert.

KERSTMARKT IN Amerongen.

Op zaterdag 15 december is op de Hof, in het
Tabaksteeltmuseum en in de Napoleonschuur de jaarlijkse
KERSTMARKT BIJ KAARSLICHT.
De Kerstmarkt begint om 16.00 uur en duurt tot 21.00 uur.
Om 18.30 uur is de lampionoptocht vanaf De Hof naar Kasteel
Amerongen waar de hoge kerstboom wordt ontstoken.

PMI Rembrandt fysiotherapie nieuwe
sponsor ATV
Zo aan het einde van dit sportieve, beweeglijke tennisseizoen heeft de Amerongse
Tennis Vereniging leuk nieuws: de ATV heeft een nieuwe bordsponsor die hen komende
jaren gaat steunen. PMI Rembrandt fysiotherapie. Zij zijn in Amerongen gevestigd op
liefst 2 locaties, als ook in Veenendaal op 2 locaties. PMI Rembrandt doet verder iets
extra’s voor leden van de ATV: een gratis intake bij een blessure of andere fysieke
ongemak.
PMI Rembrandt | Betrokken fysiotherapeuten
PMI Rembrandt is in 2000 opgericht als fysiotherapiepraktijk op de Rembrandtlaan in
Veenendaal. Momenteel heeft PMI Rembrandt 19 therapeuten en 5 locaties in Amerongen,
Veenendaal en Duiven. In Amerongen vind je ze op de Kon. Wilhelminaweg 85 en op de
Industrieweg Noord 4C.
Alle fysiotherapeuten bij PMI Rembrandt hebben een extra specialisatie (master) binnen de
fysiotherapie gevolgd of zijn hiervoor in opleiding. Ze bieden onder andere de volgende
specialisaties aan: sportfysiotherapie, manuele therapie, echografie, shockwave, dry needling
en fysiotherapie bij hoofdpijn (www.dehoofdfysio.nl), artrose en revalidatie.
Doel is altijd om je zo snel mogelijk weer blessurevrij te krijgen en te houden. Tijdens een
intake wordt er een diagnose gesteld, een advies gegeven en wordt er gekeken of er een
indicatie is voor verdere behandeling. Meer informatie? Ga naar www.pmirembrandt.nl.
ATV dankt PMI Rembrandt
De Amerongse Tennis Vereniging dankt PMI Rembrandt voor haar steun en inzet. Op naar een
jarenlange samenwerking!
Meer informatie?
Neem dan contact op met Nic Meijer van de Amerongse Tennisvereniging via
voorzitter@amerongsetennisvereniging.nl.

Meneer de Wijze geeft de Klepperman raad en sprak:
‘’Vertrouwen hebben is durven springen zonder dat je gecheckt hebt of het
vangnet er hangt”

••

Alle uitgaven van het weekbericht van de klepperman.
Alle vorige uitgaven van het weekbericht van de klepperman staan afgedrukt op de
website www.amerongeninspireert.nl in de rubriek nieuws onder klepperman. Mooi om
nog eens terug te kijken naar gewenste uitgaven.
AMERONGEN TOEN EN NU.
Via facebook: www.facebook.com/AmerongenToenEnNu plaatst Arie Rebergen oude
Amerongse foto’s. Daar kan iedereen op reageren en dat gebeurt heel vaak. Oude
herinneringen komen bovendrijven. Ook als je zelf oud fotomateriaal hebt kun je dat
doormailen naar Arie die het dan bewerkt en op facebook zet. Mailadres:

a.j.rebergen@ziggo.nl

HOE MAAK JE AFSRAKEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE NAPOLEONSCHUUR?
De Afspraken voor het gebruik van de Napoleonschuur lopen via Mevrouw van den Bosch.
Telefoonnummer: 06-25048598 of per mail: napoleon@gmail.com
VLIEGEN MET DE DRONE BOVEN AMERONGEN.

Amerongen uit de lucht………de tabakschuren die er nog staan.

Het Amerongse Historisch archief zit in Allemanswaard.
Iedere laatste vrijdag van de maand is het Historisch Archief open van 18.30 tot 20.00 uur.
De vraag is: kom met je oude beelden van Amerongen en geef die af aan het archief.

MOESTUIN OP ZUYLESTEIN.
De moestuin op Landgoed Zuylestein is IEDERE WEEK vrijdags open van 10.00 tot 16.00
uur. Ga daar eens kijken.

Klepperman is gek op de moppen van Max Tailleur, zoals deze:
Mevrouw Nebbishman stond in de quiz bij Mies Bouman, die haar de volgende
vraag stelde:
‘Vertelt u eens, Mevouw Nebbishman. Wie was de eerste man?’
Mevrouw Nebbishman keek Mies verbouwereerd aan en vroeg haar:
‘Mag ik dat zomaar in het openbaar vertellen?’

.De klepperman wenst u een prettig weekend toe.
Veel leesplezier.
Met hartelijke groeten van De Klepperman.

