
 1/5 

Lieve/beste Zonnebloemmensen, 
 

Goede morgen en van harte welkom - namens alle vrijwilligers en 

het bestuur - op deze eerste koffiemorgen in het nieuwe jaar van 

De Zonnebloem Odijk. 

Een bijzonder welkom aan de heer Ruud van Bennekom, onze 

burgemeester, Jan van Geest namens Het Witte Kerkje en emeritus 

pastor Adri Verweij van de Nicolaaskerk. 
 

Bij een eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar hoort een korte terug- 

en vooruitblik. 

Bij het terugkijken wil ik allereerst stilstaan bij het droeve feit dat 

afgelopen jaar vier gasten/deelnemers zijn overleden. 

Laten wij in stilte hen gedenken. … 
 

Als ik terugkijk naar 2019 dan stel ik - in bescheidenheid vast - dat er 

acht koffieochtenden zijn georganiseerd, waaronder met een 

Paaslunch, kersen-eten bij Herman Peek, Parels van Odijk en de 

Sinterklaasbijeenkomst. Buiten de koffieochtenden om 

Toneeluitvoering in Werkhoven, Dagje uit naar Avifauna, Duoloop 

één km. Om Odijk, film Bunnik Broodje Kaas, Pannekoeken-eten, 

Mora feestmiddag, bezoek Artis met AkzoNobel, middag bij Rotary 

Bunnik, Kerstbroodmaaltijd Landgoederij en Kerstdiner Eetkamer 

van Odijk. En daarenboven in verband met 70-jarig bestaan De 

Zonnebloem naar De Flint in Amersfoort voor Annie M.G. Schmitz. 

Hulde aan de organisatoren van al deze activiteiten! 
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En voor de catering en dergelijke van de koffie-ochtenden maak ik 

van de gelegenheid graag gebruik om Lida en haar gehele team te 

bedanken! 
 

Ook hebben meerdere gasten - zo zij dit op prijs stelden - bezoek 

van een vrijwilliger mogen ontvangen. Hulde aan de vrijwilligers die 

steeds weer de vele bezoeken afleggen! 
 

En dit alles wordt natuurlijk voor onze deelnemers/gasten gedaan. 

Ons huidig aantal ingeschreven gasten is 106. Vorig jaar hebben wij 

van veertien gasten afscheid genomen. Tien gasten hebben door 

verhuizing het dorp Odijk verlaten en van vier gasten - zoals ik aan 

het begin al zei – hebben wij door overlijden node afscheid van 

moeten nemen. 

Gelukkig mochten wij afgelopen jaar twee nieuwe gasten 

verwelkomen. Wij hopen van harte dat u het bij ons naar de zin 

krijgt, of al heeft. 
 

Financieel kon onze afdeling afgelopen jaar de touwtjes aardig goed 

aan elkaar knopen, mede door subsidies. Graag noem ik hen: de 

Vrienden van het Witte Kerkje, de Werkgroep Caritas van de 

Nicolaaskerk, alsook de 2e collecte in een viering van die kerk, de 

Rabobank, bakker Doeleman, Kassing tours, Onwezen en Broekhuis 

auto en natuurlijk ook onze vrijwilligers, die vorig een uitstekende 

lotenverkoop en dus opbrengst voor onze afdeling hebben 

gerealiseerd! 

En ook niet te vergeten onze vele, … ja vele donateurs! 
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Graag wil ik in deze dank ook de vrijwilligers van de Eetkamer van 

Odijk betrekken voor kerstdiner. 
 

Financieel ziet 2020 er aardig gezond uit. We hebben al een 

toezegging van de Vrienden van het Witte Kerkje en verwachten 

wederom een toezegging van de Werkgroep Caritas van de 

Nicolaaskerk, alsmede een bijdrage van de Geloofsgemeenschap 

Nicolaas en de Rabobank. 
 

Dank aan alle sponsoren en donateurs van vorig en komend jaar! 
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Daarenboven kunt u als deelnemers, wij als vrijwilligers, maar ook 

uw familieleden - nog steeds zonder dat het u geld kost - garage 

Onwezen in Odijk of Broekhuisauto een bedragje naar De 

Zonnebloem Odijk laten overmaken bij aankoop, schadeherstel of 

reparatie van een auto. 

En met die pot met geld kan De Zonnebloem Odijk voor u het 

komend jaar weer mooie activiteiten organiseren. 
 

Als afdeling Odijk zijn wij trots op onze 24 vrijwilligers. 
 

Maar ik wil vanmorgen nadrukkelijk stilstaan bij alle 

gasten/deelnemers die een beperking hebben en bij hen, die een 

dierbare moeten missen. 

Van harte hoop ik dat de vrijwilligers van De Zonnebloem er mede 

voor zorg kunnen dragen dat ondanks deze beperking, ondanks het 

gemis, u het komend jaar toch zo goed mogelijk mag gaan. Alle 

goeds met uw gezondheid én met allen die u lief zijn én met de 

wereld om ons heen. Helaas zal natuurlijk niet alles helemaal lukken. 

Laten wij ons vasthouden aan datgene wat wél lukt. 

Graag wil ik vanmorgen, dit met mijn geloofsovertuiging, hier 

uitspreken. 

 Tel uw zegeningen. 

Tel ze één voor één. 

Tel ze, tel ze alle en vergeet er geen. 

Tel ze, tel ze alle, noem ze één voor één, 

en u ziet Gods liefde dan door alles heen. 
 

Straks zullen wij samen het glas heffen op het nieuwe jaar!  
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Nu besluit ik met - van harte - een goed jaar voor u en allen, die u 

lief zijn met een zonnige afsluiting: 
 

‘De Zonnebloem: er kan zoveel meer dan u denkt!’ 
 

Gelukkig Nieuwjaar!!! 


