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INLEIDING 

In kasten, dozen en mappen. Op stapeltjes. In  meer mappen. En niet te vergeten in laatjes 
en ordners. 

Daar vinden we ze. De sporen van de geschiedenis van de familie van Manen. 

Die vertellen ons van alles, en zeker één ding. Als er iets is, dan vier je het, je herdenkt het 

en/of je vat het gewoon uitgebreid samen. In een speech! 

Van Manens zijn er goed in. En van Henk durven we te stellen dat hij het ook heel leuk vond. 

Zijn nieuwjaarstoespraken van 2000 – 2010 vonden we toen we de plek, waar vele 
nieuwjaarbijeenkomsten voor broers en zusters plaatsvonden, aan het leegruimen waren. Ze 

stonden ook op schijven, usb-sticks en naar we aannemen floppy discs. 

We hebben het in deze vorm opgesteld als opwarmer voor de reünie van 2021. 

Lay-out en illustratie met (random) plaatjes zijn de enige aanpassingen aan de 
oorspronkelijke bestanden van een verhaal dat we uiteindelijke de onder titel:  “Een Niet zo 

kort overzicht van van Manen Nieuwjaarstoespraken” hebben meegegeven 
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EEN UITNODIGING 

Van deze gelegenheid maken wij tevens gebruik jullie weer uit te nodigen voor de 
traditionele familie-nieuwjaarsbijeenkomst op de eerste zondag van het jaar. 

 

Wij verwachten jullie graag op zondag 4 januari 2004 omstreeks 15.30 uur op ons adres, om 
onder het genot van een hap(je) en een drankje, ook als familie het nieuwe jaar te 
begroeten en in te gaan. 

Weest allen hartelijk welkom. 

Graag tot zondag 4 januari.  

Henny en Henk. 
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NIEUWJAARSTOESPR AAK FAM. VAN MANEN 9-1-00 

Broeders en zusters, zwagers en schoonzusters, 

Wij hebben natuurlijk allemaal op onze 
eigen manier en in onze eigen kring het 
nieuwe jaar en het nieuwe millennium 

begroet, maar ik denk dat het goed is dat 
wij dat ook als familie nog eens doen.   

Als ik het goed heb uitgerekend doen wij 
dit nu op deze wijze voor de zevende 
keer en ik constateer dat wij daarmee 
een goede traditie hebben opgebouwd. 

Vandaag is het 9 januari, de sterfdag van 
Pappa, een reden te meer om bij elkaar 
te zijn. 

Vandaag is het ook een dag om als familie nog even terug te zien op het jaar dat we achter 
de rug hebben en ik vind dat het ons past om daaruit twee gebeurtenissen te memoreren. 

In de eerste plaats het overlijden van Wies. Bij haar crematie heb ik gezegd dat zij in de loop 
der jaren deel is gaan uitmaken van onze familie en dat wij met respect en waardering aan 

haar terugdenken. Ik wil dat ook vanmiddag hier onderstrepen. 

In de tweede plaats wil ik het vertrek van Loes memoreren. Ik ben ervan overtuigd dat het 
ons allemaal spijt, zowel voor Wessel, als ook voor Loes, dat aan die relatie een einde moest 
worden gemaakt. We hadden het hun anders, en beter gegund, maar wij respecteren de 
beslissingen, die zijn genomen. 

En hoewel Loes er dus niet meer bij zal zijn, we mogen toch met dankbaarheid constateren 
en vermelden dat zij, zeker gedurende de eerste jaren dat zij bij ons was, zowel voor Wessel 
als ook voor de familie, goede dingen heeft gedaan 

Maar vandaag kijken wij niet alleen terug. We kijken ook, en vooral, vooruit, het nieuwe jaar 

in. 

En ik stel voor dat wij dat doen met 
goede voornemens, maar ook met 
goede moed. 

Met dankbaarheid voor wat was en 
met vertrouwen voor wat komt. 

En wellicht kunnen wij ons dan 
vinden in de titel van het lied dat 

straks gezongen zal worden: Dank 
sei dir Herr! 

En nu gaan wij het glas heffen.  

Ik spreek de wens uit dat wij 
daarmee, ook als familie, een goed 
en voorspoedig jaar inluiden. 

Veel heil en zegen! 

NIEUWJAARSTOESPR AAK FAM. VAN MANEN 7-1-01 
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Broeders en zusters, zwagers en schoonzusters, 

Wij houden vandaag voor de achtste keer een nieuwjaarsbijeenkomst in de kring van onze 

familie en daarmee zetten wij een goede en vooral ook waardevolle traditie voort. 

Want het is goed om, zeker ook als broers en zusters, zwagers en schoonzusters, aan het 
begin van het jaar even bij elkaar te zijn om samen het nieuwe jaar te begroeten en in te 
luiden.  

En ik denk, ik weet zeker, dat we, juist 
aan het begin van dit jaar, die behoefte 
extra voelen, extra ervaren, nu Cor er 
niet bij kan zijn. 

Ongetwijfeld hebben wij, allemaal voor 
ons zelf, toen het jaar begon, aan hem 
gedacht, maar vandaag doen we dat 
zeker ook, en misschien nog wel 

nadrukkelijker. 

We missen hem, we zijn in gedachten 
bij hem, we leven en we bidden met 
hem mee en we wensen hem moed en sterkte voor de komende tijd. 

Jannie wil ongetwijfeld onze hartelijke groeten overbrengen en wil je die dan onderstrepen 
met dit bloemstukje, vergezeld van deze kaart, waarop wij straks allemaal (en ik vraag jullie 
bij deze om dat te doen) onze naam zullen zetten. 

Wij (Henny en ik) hebben een en andermaal met Jannie en Cor overlegd over de vraag of we 
deze nieuwjaarsbijeenkomst wel door moesten laten gaan, maar zowel Jannie als Cor 
stonden er op dat we dat inderdaad zouden doen. 

En ik denk ook dat wij het met hen eens 
kunnen zijn. 

Want een familie-nieuwjaarsbijeenkomst 
heeft niet alleen elementen van gezelligheid 

en feestelijkheid en vrolijkheid, het is ook 
een moment om samen als familie even stil 

te staan en even om te zien. 

En als wij terugzien zijn er toch ook 
gebeurtenissen waarvoor wij dankbaar 
kunnen zijn en waarover wij ons kunnen 
verheugen. Met name denk ik dan aan 
Geert, die na een geslaagde operatie weer 

thuiskwam uit het ziekenhuis. Wij 
feliciteren hem daarmee en wij wensen 
hem van harte een voortgaande 

beterschap. 

Maar wij zien vandaag ook vooruit, en dan wil ik natuurlijk niet onvermeld laten dat Wim en 
Tineke inmiddels de bruidsdagen zijn ingegaan en op 19 januari 40 jaar getrouwd zullen zijn.  
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Wij hebben alle begrip voor jullie beslissing dat niet uitbundig te gaan vieren, maar dat 
neemt niet weg dat wij jullie vandaag alvast hartelijk willen feliciteren met het bereiken van 
deze mijlpaal, vergezeld 
van onze wens: nog vele 
jaren!  

Maar, en laten wij daar 
vooral niet omheen 
draaien of geheimzinnig 
over doen, wij zien het 
nieuwe jaar ook met zorg 

tegemoet. 

Maar dat betekent niet 
dat wij zonder moed of 
zonder vertrouwen dat 
jaar ingaan. 

Want de woorden van één 

van onze gezangen, en ik 
hoop dat wij ze allemaal kunnen en willen onderstrepen, zijn zeker, ook voor onze familie, 
van grote betekenis: 

"O God, die droeg ons voorgeslacht 

in tegenspoed en kruis 

wees ons een gids in storm en nacht 

en eeuwig ons tehuis". 

En nu wensen wij elkaar, ook als familie een goed en gelukkig nieuwjaar en wij doen dat met 
een dronk op dat nieuwe jaar. 

Van harte veel heil en zegen! 

 

NIEUWJAARSTOESPR AAK FAM. VAN MANEN 6-1-02 

Broeders en zusters, zwagers en 
schoonzusters, 

Zondag 6 januari 2002, de negende 
nieuwjaarsbijeenkomst in de kring van 
onze familie. 

Een goede en waardevolle traditie om als 
broers en zusters, zwagers en 
schoonzusters aan het begin van een 

nieuw jaar even bij elkaar te zijn om 
samen het nieuwe jaar te begroeten. Zo 
heb ik dat vorig jaar gezegd, en zo zeg ik 
het dit jaar weer. 

En ik zeg het nu met des te meer nadruk, 
omdat we met name dit jaar vooral ook 

even willen terugzien op het oude jaar. 
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En dan denk ik vanzelfsprekend in de eerste plaats aan de derde maart, de dag waarop Cor is 
overleden. 

Met veel verdriet hebben wij afscheid 
van hem genomen, en we missen hem 
nog altijd, zeker op een dag als vandaag. 

Bij zijn crematie heb ik o.a. gezegd: 
''Ieder van ons heeft bij de gedachte aan 
Cor een bepaald beeld voor ogen. En die 
beelden van ons allen zullen 
ongetwijfeld variëren". 

Dat geldt natuurlijk ook voor ons als 

familie. Maar gemeenschappelijk 
hebben we één kostbare herinnering aan 
Cor: een hartelijk mens, een zeer 

gewaardeerde zwager. 

Aan het eind van het vorig jaar hebben 
we ook met spanning de ontwikkelingen rond de operatie van Marius gevolgd. Laten we er 
niet omheen draaien, Marius heeft een ingrijpende gebeurtenis in zijn leven moeten 
ondergaan. Gelukkig was hij mentaal in staat de ingreep te accepteren. Daarvoor alle respect 

Marius, en we zijn bijzonder blij dat je er vandaag bij kunt zijn. We wensen je een spoedig 
herstel en alle sterkte straks in de nieuwe situatie. 

 

Ik denk dat we, al is dit een familiebijeenkomst, dit jaar ook niet aan de 11e september 2001 

mogen voorbijgaan. Hoe we daaraan ook terugdenken, en wat voor herinneringen we 
daaraan ook meenemen, laten we 
ons goed realiseren dat we vorig jaar 
een keerpunt in de geschiedenis 
hebben meegemaakt en dat de 

wereld van na 11 september een 
andere zal zijn dan die van vóór 11 

september. 

Maar we mogen, naast droeve 
gebeurtenissen, gelukkig ook 
terugzien op feestelijke dagen. En 

dan denk ik aan Wim en Tineke en 
Gert en Janny, die hun veertigjarig 
huwelijk hebben gevierd. We hebben 
het op de trouwdata zelf natuurlijk al 
gezegd, maar ook vandaag nog een 

keer: Gefeliciteerd en nog vele jaren! 

En wat te zeggen van het feit dat we 
voor het eerst in de geschiedenis een 
Weledel Zeergeleerde Heer in de familie hebben. We denken ongetwijfeld allemaal nog met 
veel genoegen en met niet minder respect terug aan die middag eind september, toen we 
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getuige mochten zijn van de promotie van Henk Jan. Zijn proefschrift loog er bepaald niet 
om; ik heb het dan ook in één adem uitgelezen. 

En tenslotte, jammer dat ze er niet is vandaag, want ik had 
haar graag willen feliciteren met de primeur in de familie, 
Francien is de eerste in onze kring die de status van 

overgrootouder, in dit geval overgrootmoeder heeft bereikt. 
Mij dunkt, een mijlpaal van de eerste orde. 

Broeders en zusters, zwagers en schoonzusters, wij gaan een 
nieuw jaar in, en op dat nieuwe jaar gaan wij straks zoals 
gebruikelijk het glas heffen.  

Laten wij dat doen met de beste wensen voor elkaar, met 

begrip en aandacht voor elkaar, en vooral ook met de overtuiging, verwoord in Gezang 398: 

 

''In goede machten liefderijk geborgen   

 verwachten wij getroost wat komen mag   

God is met ons des avonds en des morgens                                                                                                  

is zeker met ons elke nieuwe dag''.  

 

Veel heil en zegen! 

 

NIEUWJAARSTOESPR AAK FAM. VAN MANEN 5-1-03 

Broeders en zusters, zwagers en schoonzusters, 

Ik wil deze, zo langzamerhand ook al traditioneel geworden nieuwjaarstoespraak beginnen 
met het vermelden van twee heuglijke feiten. 

In de eerste plaats, en dat is zeker een vermelding waard, vieren wij vandaag een lustrum  , 

het tweede lustrum wel te verstaan van onze nieuwjaarsbijeenkomsten. 

Vandaag houden we voor 
de tiende 
achtereenvolgende keer 
een bijeenkomst om elkaar 
alle goeds te wensen en 
samen het glas te heffen op 
het nieuwe jaar. 

In de tweede plaats, en ik 

zeg dat met blijdschap en 
dankbaarheid, zijn we hier 

bij elkaar in dezelfde 
samenstelling als vorig jaar. 
Mag ik het eens plechtig en 

ouderwets zeggen, we zijn 
allemaal weer een jaar 

gespaard en bewaard.   
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Dat betekent overigens niet dat zorgen ons zijn bespaard en dat we zorgeloos het nieuwe 
jaar konden ingaan. In elk van onze gezinnen is wel sprake van zorgen en bezorgdheid. 

En in dit verband wil ik vandaag in het bijzonder de zorgen van Lien en Gert over hun zoon, 
onze neef  Gert noemen. We zijn misschien in de loop der jaren wel eens geneigd geraakt 
hun situatie in te calculeren in het normale dagelijkse bestaan, maar niets is minder waar, en 

dat geldt zeker voor de laatste tijd. Ze verdienen en krijgen ons hartelijk medeleven en dat 
mag best eens gezegd worden. 

 

We zijn al die jaren ook gewend geweest om even terug te kijken en belangrijke 

familiegebeurtenissen nog eens naar voren te halen. 

En natuurlijk komen we bij zo'n terugblik ook in de verleiding om andere zaken buiten onze 
familie te memoreren. Want 2002 was, we hebben het in 

alle actualiteitenrubrieken breed voorgeschoteld gekregen, 
een turbulent jaar met ingrijpende gebeurtenissen en 

verstrekkende consequenties. 

Maar, zoals gezegd, ik zal mij tot onze familie beperken, en 
die is groot genoeg om een eigen actualiteitenrubriek in te 
voeren.  

En dan denk ik in de eerste plaats aan 2002, het jaar van de 
40- jarige huwelijken in onze familie. 

Wim en Tineke waren weliswaar al eerder 40 jaar 
getrouwd, maar we hebben dat op 6 september 2002 met 
hen gevierd. 

Op 13 juni waren we te gast bij Nico en Marijke voor de 
viering van hun 40-jarig huwelijksfeest. 

En op 9 augustus waren Riek en Geert 40 jaar getrouwd. 

 

2002, het jaar ook van de verhuizingen. Nico en Marijke 
kwamen terug uit de klai en nestelden zich weer in het 
vertrouwde Veen. 

Riek en Geert ruilden Ermelo in voor de Cuneraweg 
tussen Rhenen en Veenendaal en Wessel zag op het 
laatste moment af van een verhuizing naar het kamp, 

zoals hij dat noemde en vestigde zich in de deftige 
"Oranjestaete" in Ede. 

Het zal niemand zijn ontgaan dat we zo langzamerhand 

meer en meer appartement- 

bewoners gaan worden; dat we althans met andere 
ogen dan vroeger naar appartementen zijn gaan kijken, 
en dat zegt alles over de dagen onzer jaren, zoals de 
dichter van psalm 90 dat zo mooi wist te zeggen. 

Van 2002 naar 2003; we hebben het allemaal in 
gezinsverband en op onze eigen manier beleefd. 



 
10 

Vandaag maken we de overstap naar en begroeten we 2003 in familieverband. 

En ik stel voor dat we dat doen met goede voornemens, ook voor elkaar en met goede 
moed. 

Met dankbaarheid voor wat was en met vertrouwen voor wat komt. 

 

Tenslotte: 

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die op 9 april 1945 in één van de Duitse 
concentratiekampen werd terechtgesteld vanwege zijn verzetsactiviteiten, schreef een paar 
maanden daarvoor, aan het eind van 1944 dus, een gedicht, dat in het Nederlands vertaald, 
als gezang 398 een plaats in ons liedboek heeft gekregen. 

Vorig jaar heb ik uit dat gezang het laatste vers geciteerd; deze keer lees ik, als slot van mijn 

toespraak het eerste vers,  een vers waarin al onze wensen voor elkaar zijn verwoord en 
samengevat: 

Door goede machten trouw en stil omgeven, 

behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 

zo wil ik graag met U, mijn liefsten, leven, 

en met U ingaan in het nieuwe jaar. 

 

Van harte veel heil en zegen en Joy to the World! 

 

NIEUWJAARSTOESPRAAK FAM. VAN MANEN 4-1-04 

Broeders en zusters, zwagers en schoonzusters, 

 

Ik heb, vóór ik deze toespraak maakte, vanzelfsprekend eerst even de toespraken van vorige 
jaren geraadpleegd, al was het alleen maar om herhaling te voorkomen. 

Het viel mij daarbij op dat ik de laatste 
jaren steeds memoreer hoeveel jaren 

wij deze bijeenkomsten al houden. 

Wel, wij doen dat vandaag voor de 
elfde keer en ik denk dat wij het 
allemaal onderschrijven als ik zeg dat 

we dat, zolang we dat nog kunnen, 
moeten blijven doen. 

Aan het begin van een nieuw jaar als 
familie bij elkaar komen, even 
terugblikken op het oude jaar en 

samen dat nieuwe jaar ingaan, ik acht 
het een groot voorrecht dat we het 
kunnen doen en ik hoop dan ook dat 

we dat nog een poosje kunnen 
volhouden. 
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Het spreekt vanzelf dat ik vandaag in de eerste plaats de afwezigheid van Geert vermeld. 

Bijzonder jammer dat hij er niet bij kan zijn. We hadden gehoopt (hij ook) dat het allemaal 
net  zou lukken om vandaag 
hier te kunnen zijn, maar 
helaas, het lukte net niet. 

Hopelijk mag hij deze week 
naar huis en natuurlijk 
wensen wij hem van ganser 
harte een voortgaand 
herstel.  

Riek wil ongetwijfeld wel zo 
goed zijn onze hartelijke 
groeten en onze beste 
wensen over te brengen en 
die willen we graag 
onderstrepen met een 
bloemetje en een kaart, 
waarop wij allemaal (en ik 
vraag jullie bij deze dat straks te doen) onze naam zullen zetten. 

 

Vorig jaar heb ik in mijn toespraak met blijdschap en dankbaarheid geconstateerd dat we, 
om het maar eens ouderwets en plechtig te zeggen, allemaal weer een jaar gespaard en 
bewaard waren. Met andere woorden, we waren in dezelfde samenstelling als het jaar 

daarvoor bij elkaar. 

Datzelfde mag ik vandaag weer zeggen.  

Afgezien van de afwezigheid van Geert hier en nu, onze 
familie is Gode zij dank ongewijzigd gebleven. 

 

Terugkijkend op het jaar 2003 denken we natuurlijk in 
de eerste plaats aan belangrijke gebeurtenissen in onze 

familie. 

In mei hebben we op grootse 
wijze het 40-jarig huwelijk van 
Lien en Gert herdacht en 
gevierd, en in september het 41-



 
12 

jarig huwelijk van Riek en Geert.  

Lien was de laatste in ons gezin die ging trouwen, dus je zou kunnen verwachten, dat 
hiermee dan ook de 40-jarige huwelijken zijn gepasseerd. Niets is echter minder waar, want 
Henny en ik zijn door een herstart mijnerzijds nog slechts op weg naar ons 30-jarig huwelijk. 
Wij voelen ons in dit gezelschap dan ook nog echte jonkies.  

Wat ook nadrukkelijk vermeld moet worden is het feit dat 
Corrie en Marius op 23 december al 45 jaar getrouwd 
waren.  

Jullie zijn de eersten uit ons gezin die deze mijlpaal hebben 

bereikt. Natuurlijk heeft iedereen jullie al gefeliciteerd, 
maar ook vandaag nog: Van ganser harte en nog vele 

jaren! 

En de trek naar appartementen, die vorig jaar al zo 
duidelijk geconstateerd kon worden, is dit jaar voortgezet. 

Ans woont (en met zeer veel plezier) al op de Weverij en 
Corrie en Marius komen er aan. Als hun verhuizing een feit 
is, wonen alleen Lien en Gert, Wim en Tineke, Truus, en 
Henny en ik nog in een normaal, fatsoenlijk huis. Alle 
anderen hebben zich dan inmiddels in de rust van de bij 

hun leeftijd passende seniorenbewoning  teruggetrokken. 

 

Ik vind, hoewel het geen specifieke familiegebeurtenis was, de reünie van de 
Boerselandseschool op 1 november ook zeker de moeite van het vermelden waard. 
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Waar en bij welke reünie zal het gebeuren dat er twaalf broers en zusters op één rij, naast 
elkaar in de zaal zitten? Ik vond het een unieke gebeurtenis en ik heb er mateloos van 
genoten. 

En de foto die we van ons twaalftal hebben laten maken is een document geworden, waar 
we allemaal "netjes" op staan, en waar we dan ook bijzonder trots op kunnen zijn. 

Inmiddels zijn we van 2003 overgestapt naar 2004, ieder in zijn eigen kring. 

En vandaag doen we dat als familie nog eens dunnetjes over.  

Aan het begin van mijn toespraak heb ik al gezegd hoe waardevol het is dat we dit kunnen 
en ook graag willen doen.  

Moge het ons gegeven zijn er een goed jaar 2004 van te maken. Met elkaar en voor elkaar. 

Een jaar, waarin we van elke dag mogen genieten, hoe snel de tijd ook gaat. 

Godfried Bomans heeft in één van zijn boeken een hoofdstuk aan de tijd en aan de snelheid 
van de tijd gewijd. Ik heb daar voor het slot van mijn toespraak het volgende uit 
overgenomen: 

"Voor een volwassene vliegt de tijd ontzaglijk snel voorbij. Voor een kind helemaal niet. U 

herinnert zich ongetwijfeld nog wat een vrije woensdagmiddag was. En wat een oceaan van 
tijd een half uur opblijven was. Dat is allemaal verdwenen. En ik vraag me af hoe dat komt.  

Ik geloof dat dat komt omdat alles in je jeugd nieuw en 
opwindend was. Je deed bijna alles voor de eerste keer. Een 
volwassene gaat repeteren. Hij raakt aan de dingen gewend en 
zodra dat het geval is begint de tijd te vliegen.  

Er is een wet die luidt: "De snelheid van de tijd wordt groter 

naarmate we aan het leven gewend raken."   

En als dat waar is, dan zou dus de tijd langzamer gaan lopen, 
als de dingen om ons heen weer nieuw zouden worden. 

Ik geloof dat de grote vijand van de volwassene de sleur is. Als 

U erin slaagt die om te zetten in iets nieuws, dan wordt een 
jaar eindeloos. Dan leeft U werkelijk tien maal zo lang. 

U moet proberen alles wat U doet voor de eerste maal te doen. 
U moet als het ware in Bussum leven alsof U in Brussel logeert. 
Het geheim is dat U het een beetje anders doet dan U gisteren 
gedaan hebt. 

Het is waar, de dood kunnen we niet ontgaan. Maar dat is ook niet erg. Want dan begint de 
grote logeerpartij bij een gastheer die zo boeiend is, dat de 
tijd volledig stil gaat staan en eeuwig wordt". 

Lieve mensen, een goede tijd in het jaar 2004 gewenst.  

Met, naar ik hoop, voor allen de overtuiging uit psalm 23: 
"De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Heil en 
goedertierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn 

leven". 

Het King's College Choir uit Cambridge zingt het voor ons.  

Veel heil en zegen! 
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BROEDERS EN ZUSTERS, ZWAGERS EN SCHOONZUSTERS,  

 

Wij maken vandaag met deze nieuwjaarsbijeenkomst een dozijn vol, anders gezegd, wij zijn 
voor de twaalfde keer als familie bij elkaar om het oude jaar uit te luiden en het nieuwe in 
te gaan. 

Ik memoreer dat met buitengewoon veel plezier en ik beschouw het als een groot voorrecht 
dat we dat kunnen doen. Laten we er, zolang dat nog kan, dan ook van genieten. 

Vorig jaar ben ik mijn toespraak begonnen met de afwezigheid van Geert te vermelden. Hij 
lag toen in het ziekenhuis en kon er dus niet bij zijn. 

Hij ligt nu weliswaar weer in het ziekenhuis, maar Geert, we zijn ongelooflijk blij dat je er 
vandaag toch bij kunt zijn. Wees dubbel 
welkom. 

Je komt nu rechtstreeks uit Utrecht, vanavond 
ga je weer terug, dinsdag krijg je een MRI-
scanonderzoek en ik stel voor dat we het voor 
vandaag wat Geert betreft hierbij laten, zodat 
hij net als iedereen ongestoord hier kan zijn en 

niet achter elkaar dan tegen de een en dan 
tegen de ander hetzelfde verhaal hoeft te 
vertellen. 

Wees er overigens wel van overtuigd dat we je allemaal van ganser harte het allerbeste 

wensen. En in dit verband vergeten we ook Riek niet. Van harte veel sterkte , ook voor jou. 

Een extra heil en zegen voor jullie beiden. 

Vandaag, 9 januari, is ook de sterfdag 
van Pappa. Een dag die zeker waard is 

vermeld en gememoreerd te worden.  

Hij zou inmiddels 111 geworden zijn.  

 

Een korte terugblik op 2004. Wat is er 

vanuit onze familiekring te 
vermelden? 

Allereerst, en ik constateer dat met 
grote dankbaarheid, we zijn nog in 
dezelfde  samenstelling als vorig jaar. 
Onze familie is, Gode zij dank 
ongewijzigd gebleven. 

En wat is er verder in de familie in 2004 gebeurd? 

Corry en Marius zijn de zoveelste die een knap huis hebben verwisseld voor een 
appartement.  

En Janny staat op het punt het Zeister appartement in te ruilen voor een Veens 

onderkomen. Dat betekent dat met de komst van Janny naar Veenendaal dan acht van de 
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veertien kinderen uit het huis en het geslacht van Klaas en Cornelia in hun geboortedorp 
wonen of er weer wonen. 

En dus komt nu de onvermijdelijke vraag: Wie volgt? Wie het weet mag het zeggen. 

 

En verder herinneren jullie je 
waarschijnlijk nog de tiende april 
van 2004, toen Henny en ik 
dertig jaar getrouwd waren. 

Ik hoop dat jullie, evenals wij 
met genoegen op die dag en dat 
feest terugzien. 

 

En wat te denken van twee 
broers van respectievelijk 73 en 
69 jaar, die ondanks die leeftijd 
en voor de eerste keer in hun 

leven, maar daarom niet minder 
soepel en relaxed de Nijmeegse 

vierdaagse hebben gelopen. Een 
prestatie van de eerste orde en 
waard om in de kronieken van de familie van Manen te worden opgetekend. Hulde!  

Van 2004 zijn we overgestapt naar 2005. En we ontkomen er niet aan om dan ook buiten 
onze familiekring te kijken en vast te 
stellen dat het dit jaar wel een bizarre 
overstap is geweest. 

Eerst werden we tegen het eind van het 
jaar in eigen land geconfronteerd met 

vormen van terrorisme en onveiligheid, 
die we tot dan bij ons niet voor 
mogelijk hadden gehouden. 

En de ramp in Azië op tweede Kerstdag 
heeft wereldwijd een enorme domper 
gezet op de feestdagen. Het werd 
donker op het feest van het licht en 
“Vrede op aarde” klonk bijna banaal.   

En toch moeten we proberen het jaar 

2005 met moed en vertrouwen in te 
gaan. 

En ik wens ons dat als familie ook van 
ganser harte toe, waarbij ik wellicht 
verwijzen mag naar die moedgevende 
en hoopvolle tekst  in Johannes I, waar 
in de prachtige nieuwe Bijbelvertaling 
staat: “Het licht schijnt in de duisternis 
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en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen”. 

Lieve mensen, een goed 2005 gewenst. Moge het ons en onze familie wel gaan. 

De Cambridge singers verwoorden dat met de bekende zegenbede: “De Heer zegene U en 

hij behoede U”.  The Lord bless You and keep You.  

Allen veel heil en zegen!  

NIEUWJAARSTOESPRAAK FAM. VAN MANEN 8-1-06 

Broeders en zusters, zwagers en 
schoonzusters, 

 

Vorig jaar ben ik begonnen met 
te memoreren dat we met onze 

familienieuwjaars-
bijeenkomsten een dozijn 
hadden volgemaakt. 

Een niet zo moeilijk 
rekensommetje leert ons dan 
dat we vandaag voor de 

dertiende keer bij elkaar zijn om 
in familieverband het nieuwe 

jaar in te luiden. 

We kunnen ook zeggen, en laten we het daar maar op houden, we zijn vandaag aan het 
tweede dozijn begonnen. 

Hoe dan ook, laten we het als een groot voorrecht beschouwen dat we het nog kunnen 
doen en laten we daar dan ook zo lang mogelijk van genieten. 

 

Ik kijk, om herhalingen te voorkomen, vóór ik mijn toespraak maak altijd eerst even naar 
wat ik vorig jaar en het jaar daarvoor heb gezegd.  

En het viel mij daarbij op dat ik zowel vorig jaar als ook twee jaar geleden begonnen ben 

met iets over Geert te zeggen. 

Twee jaar geleden lag hij in het ziekenhuis en was hij er dus niet bij; vorig jaar lag hij ook in 
het ziekenhuis, maar toen had hij permissie gekregen om hier te zijn, mits hij daarna weer 

gehoorzaam terug zou komen. En, gehoorzaam als Geert van nature is, gebeurde dat dus 
ook. 

Dit jaar ligt hij niet in het ziekenhuis en is hij er zonder dat hij daarvoor toestemming 
behoefde te vragen gewoon weer bij. 
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Geert, je hebt weer een turbulent jaar achter de rug. We zullen alle zorgen en problemen 
niet memoreren, maar we willen wel zeggen dat we bijzonder blij zijn dat je er weer bij bent 
. 

Die blijdschap heeft overigens ook betrekking op Riek, want hoe begrijpelijk het is dat de 
aandacht meestal eerst naar Geert uitgaat, ook Riek heeft een turbulent jaar achter de rug. 

Ik wil van deze gelegenheid dan ook gebruik maken eens een keer te zeggen dat we grote 
bewondering hebben voor de wijze waarop je met de zorgen en problemen weet om te 
gaan en toch op de been weet te blijven. 

Voor jullie beiden in het bijzonder: een goed 2006 met gezondheid, geluk en, niet te 
vergeten, rust. En voor dit jaar ook drie prettige vakanties gewenst. 

 

En wat is er verder over 2005 uit de familie te melden.  

In de eerste plaats zijn we weer in dezelfde samenstelling als vorig jaar. We hebben er 
allemaal weer een jaar bij gekregen. Ik denk dat we dit allen met grote dankbaarheid mogen 
constateren.  

En verder heeft 2005 ons met de neus op de 
oudedagsfeiten gedrukt, anders gezegd, we 

beginnen nu toch echt een club bejaarden te 
worden. 

Wat te zeggen van onze oudste schoonzuster 
(Wil), die in juni tachtig werd en van nota bene 
ons jongste zusje (Lien), die in augustus 65 werd.  

En in februari vierden eerst Francien en daarna 
Truus hun 75e verjaardag en in april  

werd Gert  70. 

Ik mag vaststellen dat alle mijlpalen uitbundig 
zijn gevierd, we denken er nog met veel 
genoegen aan terug, maar toch…..vijf en zestig, 
zeventig, vijf en zeventig, tachtig, het geeft wel 
te denken en we slaan de plank bepaald niet mis 

als we zeggen: “we zijn nu echt geen achttien 
meer”. 



 
18 

De laatste jaren had ik ook meestal een of meerdere verhuizingen van een gewoon huis 
naar een appartement te melden. Dit jaar was er slechts één verhuizing en wel van 
appartement naar appartement.  

Janny ging van Zeist naar Veenendaal en 
daarmee, ik weet niet of jullie je dat wel 

eens hebben gerealiseerd, wonen er 
weer zes van de zeven zusters in 
Veenendaal. Het wachten is nu dus nog 
op Lien, maar ik heb zo het idee dat dat 
wachten nog wel even zal voortduren. 

En nu gaan we het jaar 2006 tegemoet. 
Niet zonder zorgen, maar ook niet zonder 
moed en zonder hoop. 

Ongetwijfeld hebben we allemaal zo onze 

goede voornemens voor het nieuwe jaar 
en natuurlijk zullen we ook best weer 

eens struikelen en de moed verliezen. 

Daarom wil ik besluiten met de tekst van 
een gebed die ik pas ergens las. 

 

Die tekst luidt:  

elke dag opnieuw rol ik mijn stenen 
bergopwaarts 

en even zo vaak rollen ze weer uit mijn handen 

naar beneden, de berg af omlaag 

moedeloos makend     

geef mij de moed om desondanks en steeds weer opnieuw 

mijn stenen naar boven te rollen 

de steen van mijn verplichtingen 

van mijn huishouding 

van mijn huwelijk, mijn kinderen 

van mijn teleurstelling, mijn ziekte 

maar ook de steen van mijn verlangen naar vervulling en warmte 

vanmorgen liggen ze weer voor mij, al mijn stenen 

en ook gisteren zijn ze weer uit mijn handen gevallen 

maar met uw hulp rol ik ze vandaag bemoedigd bergopwaarts  

omhoog en weer omhoog  

en zo is het goed. 
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Lieve mensen, moge het ons allen ook in 
2006 wel gaan. 

Mogen onze stenen bergopwaarts blijven 
gaan. En hopelijk zullen we momenten 
beleven dat we kunnen instemmen met het 

koor van de Thomaskerk in Leipzig, het 
beroemde Thomanerchor, dat nu ons 
nieuwjaarsfeest zal opluisteren met “Tochter 
Zion, freue dich”. 

 Van harte veel heil en zegen gewenst.  

 

NIEUWJAARSTOESPRAAK FAM. VAN MANEN 7-1-2007 

Broeders en zusters, zwagers en schoonzusters, 

Als in onze familie het getal veertien wordt genoemd heeft dat negen van de tien keer 
betrekking op de veertien kinderen van Klaas en Cornelia. 

Volstrekt juist overigens, maar in deze toespraak verwijst het getal veertien niet naar het 
aantal kinderen, maar naar het aantal malen dat we nu als familie bij elkaar zijn om 

gezamenlijk het nieuwe jaar 

in te luiden en te vieren. En 
ik voeg daar onmiddellijk 
aan toe, en ik weet zeker 
dat iedereen dat met mij 
eens is, dat het een 

buitengewoon groot 
voorrecht is dat we dat nog 
steeds kunnen doen, dat we 
er elk jaar weer van 
genieten en dat we het 
daarom zo lang mogelijk 
moeten blijven doen. 

Eerst even een terugblik op 2006. 

Wat hebben we als familie in het afgelopen jaar zoal beleefd.  

Laten we reëel zijn, zorgen en 

problemen zijn niet aan ons 
voorbijgegaan. 

We denken aan Wim, die zich 

het jaar 2006 met gemengde 
gevoelens zal blijven 
herinneren, want vrijwel het 
hele jaar waren er zorgen, 
spanningen, hoop, maar ook 
teleurstellingen. 

En die gingen uiteraard ook 
niet aan Tineke voorbij. 
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We denken aan Wessel, die met hetzelfde probleem als Wim werd geconfronteerd en, 
hoewel hij op een andere manier behandeld werd en wordt, toch ook geen ontspannen jaar 
achter de rug heeft. 

We denken natuurlijk ook aan Geert, die, als ik het wel heb, in 2006 weliswaar geen 
ziekenhuisperiode heeft doorgemaakt, maar desondanks de nodige tegenslagen heeft 

moeten incasseren. 

En we denken ook aan Gertje van Lien en Gert, die ongelukkig viel, zijn voet brak en zes 
weken in het gips heeft gezeten. Gelukkig is het weer goed gekomen en kan hij, zij het met 
hulpmiddelen, weer lopen. 

Voor allen die ik zojuist heb genoemd: een goed en gezond nieuwjaar met positieve 
ontwikkelingen en een voortgaande beterschap gewenst. 

En nog even wat Geert betreft, vorig jaar heb ik hem en Riek drie prettige vakanties 

gewenst. Achteraf blijkt dat ik daarin schromelijk tekort ben geschoten, want het zijn er veel 
meer geworden.  

Voor dit jaar dus: Vele prettige 
vakanties gewenst! 

Maar behalve zorgen en 
teleurstellingen, hebben we 

gelukkig ook veel geluk, vreugde 
en feestelijke dagen gekend. 
Laten we ook daar even aandacht 
aan schenken. 

In de eerste plaats, en ik 
memoreer dat met grote 
dankbaarheid, zijn we weer met 

hetzelfde gezelschap als vorig 
jaar. We hebben er weer een 
jaar bij gekregen! 

Maar er waren meer 
vermeldenswaardige dagen en 
momenten. 

We zijn geen 
juniorengezelschap meer, dus 
ik ontkom niet aan 
respectabele leeftijden. 

Luister slechts: 

Wim en Janny Bos, beiden 
lagen ze, naar Janny 
regelmatig memoreert, 

zeventig jaar geleden samen voor het doopvont, en dus werden ze beiden in 2006 zeventig. 

Op 18 juli werd Nico vijf en zeventig. Op een speciaal daarvoor gemaakt T-shirt wilde hij dat 
aan wandelend Nederland laten zien, maar dat ging helaas niet door. Ons feest ter ere van 
zijn vijf en zeventigste verjaardag ging gelukkig wel door. 
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En op 20 april hebben we de tachtigste verjaardag van Sara uitbundig gevierd. Een 
fantastisch feest! 

Maar behalve kroonjaren hebben we 
ook een jubileum gevierd. In 
augustus waren we met vele 

anderen te gast bij Gert en Janny, die 
vijf en veertig jaar getrouwd waren. 

Alle zojuist genoemde  jarigen en 
jubilarissen: ook vandaag en op deze 
wijze: van harte gefeliciteerd en nog 

vele jaren! 

 

En nu zijn we aan het jaar 2007 
begonnen. Naar ik hoop met 

positieve verwachtingen en goede moed. We zullen daar aanstonds dan ook het glas op 
heffen, maar eerst, of liever gezegd, tenslotte nog dit: 

Op de verjaardag van Janny in november jl. vertelde Wessel dat zijn kleindochter, toen hij in 
Wekerom op bezoek was op een 

gegeven moment het lied  “de 
Heer is mijn herder” zong. 

En tot haar grote verbazing ging 
Opa dat meezingen. Opa kende 
de tekst nog van vroeger. 

Ik denk dat wij, als we daarbij 
geweest zouden zijn, die tekst 
allemaal hadden kunnen 
meezingen. 

Wij weten niet wat 2007 voor ons 
in petto heeft. Maar wat het ook 
zal worden, ik hoop dat we ons 

altijd en in alle omstandigheden dat mooie lied zullen blijven herinneren: “de Heer is mijn 
herder”. 

 

En terwijl Kathleen Battle en Jessye Norman ons feest nu gaan opluisteren met de prachtige 

en voor een nieuw jaar zo toepasselijke spiritual “He’s got the whole World in His Hand”, 
wens ik ons allen een voorspoedig 2007 en daar zullen we zoals ik al zei, nu het glas op 

heffen. 

Veel heil en zegen! 

 

NIEUWJAARSTOESPRAAK FAM. VAN MANEN 6-1-2008. 

Broeders en zusters, zwagers en schoonzusters 

Wij zijn gewend om elk jaar bij onze nieuwjaarsbijeenkomsten even stil te staan bij 

bepaalde kroonjaren, bij lustrumfeesten enz. 
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In dat kader begin ik dit jaar, deze middag ook met een lustrum, een vijfjarig tijdvak.  

Wij vieren vandaag namelijk het derde lustrum van onze nieuwjaarsbijeenkomsten. Anders 
gezegd, we zijn voor de vijftiende keer bij elkaar om het oude jaar uit te luiden en het 
nieuwe te begroeten. 

Daar zullen we aanstonds zeker het glas op heffen en daarbij bedenken hoe bevoorrecht we 
zijn dat we dat elk jaar weer kunnen doen.  

Eerst even een terugblik op 2007. 

Ik overdrijf bepaald niet als ik zeg dat we in familieverband nogal wat beleefd hebben. 
Vreugdevolle en feestelijke gebeurtenissen, daarover straks meer, maar we hebben ook 
zorgelijke tijden gekend. 

We denken daarbij aan Wil, die in maart in het ziekenhuis moest worden opgenomen. 

Aan Sara, die in oktober plotseling naar het ziekenhuis moest worden gebracht. 

In beide gevallen liep alles gelukkig goed af. 

We denken in het bijzonder aan Wim, die de ene na de 
andere teleurstelling te verwerken kreeg en inmiddels 

zes keer geopereerd is, met alweer een volgende 
operatie in het vooruitzicht. Ik wil hierbij niet onvermeld 
laten Wim en Tineke dat we diep respect hebben voor 

de moed en het optimisme waarmee jullie elke nieuwe 
tegenslag weer te lijf weten te gaan. En dat terwijl jullie 

ook in gezinsverband het nodige moesten meemaken en 
incasseren. 

We wensen jullie voor dit jaar alle goeds en dan bedoel 
ik echt alle goeds. 

 

Geert is dit jaar weliswaar ziekenhuisvrij gebleven, maar 
dat betekent niet dat hij dus een fijn jaar achter de rug 

heeft . Integendeel, het was evenals al zo veel vorige 
jaren een moeilijk jaar. Maar ook Riek en Geert slaan 

zich er doorheen en hoe, en ik vind dat we dat op een dag als deze best eens met respect 
mogen zeggen. 

Ook voor jullie onze beste wensen.  

 

Het zou te ver voeren om alle kwaaltjes en probleempjes die we allemaal zo langzamerhand 
kennen en hebben nu in dit overzicht te gaan opnemen (de dag zou daarvoor te kort zijn), 

en daarom vat ik dit alles samen met de constatering dat we hier weer met een en twintig 
broers en zusters, zwagers en schoonzusters bij elkaar zijn en dat dat alleen al meer dan 

voldoende reden is om blij en dankbaar dit feest te vieren.  

 

Over feest gesproken, ik stel voor dat we de vreugdevolle dagen en gebeurtenissen van 
2007 eens als een soort kroniek en dus in chronologische volgorde aan ons voorbij laten 

gaan.                                                                                                                                       
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2 februari Nico en Marijke 45 jaar getrouwd. Waar blijft de tijd! 

14 april Wessel 80 jaar. Met een fantastisch feest op de hoge Veluwe gevierd. 

9 mei  Marius 75 jaar. Blijf op de been Marius,  je volgende mijlpaal is 80! 

9 augustus Riek en Geert 45 jaar getrouwd. Als de dag van gisteren! 

7 september Tineke 70 jaar. Op naar de 75! 

30 december  Corrie 75 jaar. En nu samen met Marius naar de 80! 

 

 

En dank zij de goede zorgen van Ans hebben alle jarigen en jubilarissen bloemen gehad, 
behalve Tineke toen zij 70 werd, want, zo zei Ans tegen mij, Tineke moet nog vijf jaar 
wachten tot ze 75 wordt. Dan krijgt ze ook bloemen. Dus Tineke, volhouden en op weg naar 
de 75. 

Toen ik een dezer dagen al die verjaardagen en jubilea op een rij had en dacht: 70 jaar, 75 
jaar, 80 jaar, moest ik denken aan Sara die op de kerst- en nieuwjaarskaart voor ons had 

geschreven: “uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen”. 

Sara, je hebt gelijk. 

Hoe kom ik eigenlijk elk jaar aan al die data en cijfers? 

Ik zal het jullie verklappen. Ans is daarbij mijn zeer goede en gewaardeerde  informatiebron. 
Ans houdt een lijstje bij van alles wat er in de familie gebeurt, zorgt voor bloemen en 
dergelijke en verschaft mij de gegevens voor mijn nieuwjaarsspeech. Hulde aan Ans! 
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Deze week vertelde ze mij overigens ook dat ze , samen met Janny, want wij zijn altijd de 
delegatie zei ze, Wim en Geert een kerstgroet had gebracht in de vorm van een rollade met 
voor de dames bonbons. 

Maar, zo vertrouwde ze mij toe, nu is de lief-en leedpot leeg, dus zondagmiddag kom ik 
even langs. En ik heb zelf de kascontrole maar gedaan en alles klopte. Aldus Ans. 

En nu zijn we inmiddels aan het jaar 2008 begonnen, ieder met zijn eigen gedachten, hoop 
en verwachtingen. Mijn wensen voor het nieuwe jaar voor ons allemaal kan ik niet beter 
verwoorden en samenvatten dan de theoloog en dichter Jan Wit dat heeft gedaan in één 
van onze gezangen: 

 

“Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al Uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet.” 

 

Wij heffen het glas op een voorspoedig 2008 en wij worden daarbij begeleid door trompet 
en orgel in de Trumpet Tune van Purcell.  

Veel heil en zegen! 

 

NIEUWJAARSTOESPRAAK FAMILIE VAN MANEN 4-1-2009. 

Broeders en zusters, zwagers en schoonzusters, 

Een door Henny en mij graag gelezen columnist van één van onze kranten schreef deze 
week onder andere: “Het meest gebruikte woord van het afgelopen jaar is kredietcrisis, 
gevolgd door somber. 

En hij voegt daar aan toe: “Het is buiten somber, de regering is somber, het bedrijfsleven, 
de banken, de aandeelhouders, de consumenten, het ochtendblad, de autodealers, de 
hoteleigenaars, de huizenbouwers en de huizenkopers, Philip Freriks, Ella Vogelaar, de paus, 

die net doet of ie het niet is, maar hij is het ook, de burgemeesters, de hoeren in 
Amsterdam, Willem van Hanegem, Feijenoord, allemaal somber. 

Ik kan het woord somber niet meer horen en lezen, vervolgt hij. Je zou bijna geen zin meer 
hebben in 2009, gewoon overslaan dat jaar en doorgaan met 2010. 

Maar besluit hij dan, er is niks sombers aan. Trek om twaalf uur maar rustig een goede fles 
open, neem nog een oliebol en sta de volgende morgen vrolijk op voor het 
nieuwjaarsconcert. 
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Uw auto rijdt heus nog wel een jaartje extra, één keer vakantie is ook leuk, de Hema heeft 
ook goeie onderbroeken, dus somber niet. Want dit is de kans om eindelijk weer eens 
normaal te gaan doen. 
Geniet er van”. Einde citaat 
en samenvatting. 

Ik vond dit een zeer geschikt 
artikel om mijn 
nieuwjaarstoespraak van dit 
jaar maar eens mee te 
beginnen. 

Dan hebben we die 
kredietcrisis gelijk maar 
gehad en kunnen we 
aansluiten bij de laatste 
woorden van zijn artikel 
“Geniet er van”. 

Want, en daarmee ben ik 
dan bij wat we in onze nieuwjaarsbijeenkomsten zo graag willen en wat we nu voor de 
zestiende keer ook willen gaan doen, genieten. 

En daar hebben we ook alle reden toe. Want we zijn er weer. En wellicht mag ik ook zeggen: 
we zijn er nog. 

Weer mogen we vaststellen dat we bevoorrechte mensen zijn, die met elkaar weer een 
nieuw jaar konden ingaan. 

En daar zullen we aanstonds zeker en met vreugde het glas op heffen. 

 

Maar eerst nog een terugblik op 2008. Zoals elk jaar zijn er ook dit jaar weer de nodige ups 
en downs te vermelden. Om te beginnen de ontwikkelingen rondom de problemen van 

Geert. Onderzoeken, consulten, het gaat 
maar door. Maar we blijven, evenals Geert 
dat zelf zo bewonderenswaardig doet 
moed houden. 

En dat geldt eigenlijk in dezelfde mate 
voor Wim, die in het afgelopen jaar ook 
weer het nodige te incasseren kreeg. 

Voor beiden: sterkte, moed en kracht voor 
2009. 

 

En Truus heeft in 2008, op 1 april wel te 

verstaan, heel goed begrepen dat je 
rijdend op je fiets beter niet om kunt 

kijken. Want dat heeft ze geweten! Vijf 
gebroken ribben, een handvol kneuzingen 
en verwondingen en een 

ziekenhuisopname waren haar deel. 
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Vervolgens ging ze naar de Engelenburg, ons allemaal nog zo goed bekend voor verdere 
verzorging en revalidatie. 

En daar beleefde Truus iets wat maar weinigen gegeven is, ze ging de Engelenburg in, maar 
ze kwam er ook weer uit. En dat zie je maar zelden.  

En dan nu onze vreugdevolle dagen en feesten van 2008. Dankzij Ans, die alles nauwkeurig 
bijhoudt, kunnen we die mijlpalen nog even doornemen. 

 

Op 16 februari werd Ans 70 jaar. Ze kreeg op die dag een bloemetje van de familie, maar 
daar had ze, zoals ze zelf zei, geen recht op. En niemand beter dan Ans, want zij regelt altijd 
al die zaken, weet dat je wel op je 75e een bloemetje krijgt, maar niet op je 70e. Dus Ans, 
over vijf jaar graag weer zo’n gezellig feest als op je 70e, maar je krijgt geen bloemetje meer. 

Twee zwagers werden in 2008 ook 70 jaar. Op respectievelijk 9 april en 5 augustus werd dat 
kroonjaar van Gert en Geert van Engelenburg gevierd. 

Vooral Geert zal die middag niet gauw vergeten! Een perfect door Riek georganiseerde 
overval zorgde voor een complete verrassing. 

 

En we gaan nog een stapje verder met het klimmen der jaren, want Janny werd op 23 
november 75 jaar.  

En ik heb de eer om de ranglijst van 2008 aan te voeren, want 
op 21 juni ben ik tachtig geworden. Soms schrik ik er nog van als 
ik bedenk hoe oud ik al ben. 

Maar, oud of stokoud, we hebben alle feesten kostelijk gevierd. 

En laten we blij zijn dat we dat allemaal nog kunnen. 

En om de verjaardagen af te sluiten, op 22 november, nog 
steeds een zeer memorabele datum, werd Gert van Lien en Gert 
45 en ter gelegenheid daarvan hebben we hem een cadeautje 
laten bezorgen. 

Maar behalve verjaardagen waren er ook nog andere 

feestdagen. 

Gert en Lien waren op 3 mei 45 
jaar getrouwd. Waar blijft de 

tijd! 

Ik zie nog ons spandoek ”uitverkocht “ hangen. 

En dan tenslotte het klapstuk van 2008, op 23 december 
waren Corrie en Marius 50 jaar getrouwd. 

Nog niet eerder vertoond in ons gezelschap. In het Hoffie in 
Renswoude hebben we dat feest uitbundig gevierd. 

 

Toen ik al die verjaardagen voor deze toespraak zat te 
noteren, dacht ik op een gegeven moment: hoe oud zouden 
we samen eigenlijk zijn? 

Ik heb het uitgerekend. We zijn samen, schrik niet, 1563 
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jaar. Daarbij is Wil de oudste en   Lien de jongste. 

En gemiddeld zijn we ruim 74 jaar. En één van ons is ruim 74 en dat is Henny. Zij is dus ons 
grote gemiddelde. 

 

Lieve mensen, wij hebben 2008 inmiddels achter ons gelaten en we gaan 2009 tegemoet. En 
iedereen heeft daarbij zijn of haar eigen gedachten, verwachtingen en wensen. 

Maar hopelijk kunnen we ons allen aansluiten bij wat in psalm 90 staat, en waarmee ook 

Koningin Beatrix  vorige week haar kersttoespraak beëindigde: 

“Geslachten gaan, geslachten zullen komen, 

wij zijn in Uw ontferming opgenomen”. 

Een goed 2009 gewenst. Moge het ons en onze families wel gaan. De drie priesters 
verwoorden die wens met het schitterend uitgevoerde “Abide with me”, blijf bij mij.   

Veel heil en zegen! 

 

BROEDERS EN ZUSTERS, ZWAGERS EN SCHOONZUSTERS,  

Dit wordt een andere toespraak dan ik gewend ben te houden in onze traditionele 
nieuwjaarsbijeenkomsten. 

Het zal ook een andere bijeenkomst worden, want allesbeheersend zijn vandaag natuurlijk 
de zorgen om Truus.  

Iedereen is, neem ik aan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, maar Gert zal ons voor 
zover nodig, straks nog even bijpraten over het gesprek dat donderdagmiddag met de 

behandelend arts is gevoerd en waarbij hij en Nico aanwezig zijn geweest. 

 

Zorgen en een somber perspectief, we kunnen er niet omheen. 

En toch zijn we weer bij elkaar gekomen en toch willen we het nieuwe jaar vieren, ondanks 
de afwezigheid van Truus en helaas, maar heel begrijpelijk ook van Wil. 

Want onze familienieuwjaarsbijeenkomsten hebben niet alleen elementen van gezelligheid, 
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feestelijkheid en vrolijkheid, het zijn ook momenten om samen als familie even stil te staan , 
bij elkaar te zijn en onze zorgen te delen. 

 

En dat willen we ook vandaag weer doen, en zoals gebruikelijk zetten we de belangrijkste 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar nog even op een rij. 

En daarbij ontkomen we niet, ik zou bijna willen zeggen zoals gebruikelijk, aan een serie 
ziekenhuisopnamen. In de eerste plaats Geert, die ook in 2009 weer een aantal keren moest 
worden opgenomen voor niet geringe ingrepen.  

Ik denk dat we Geert er geen plezier mee doen als we alle operaties en behandelingen tot in 
details zouden gaan weergeven, maar wat we wel willen opmerken is: Geert, we hebben de 
allergrootste bewondering voor de wijze waarop je alles weer hebt doorstaan, en we stellen 
het buitengewoon op prijs dat je er vanmiddag toch ook weer bij wilt zijn. 

En die allergrootste bewondering hebben we zeker ook voor Riek voor haar niet te 
onderschatten aandeel in de verzorging, en dus geldt voor beiden een welgemeend: petje 
af!  

 

We denken ook aan de 
plotselinge ziekenhuisopname 
van Wim in februari. Gelukkig 
mocht hij snel weer naar huis en 
kwam er, na de aanvankelijke 
grote schrik, een redelijk 
spoedig herstel.  

En ook Sara kwam in het 
afgelopen jaar in het ziekenhuis 

terecht. Ook niet lang gelukkig, 
maar toch…het was ook weer 

even schrikken. 

Maar er waren ook een paar feestelijke momenten. Op 8 april hebben we de 75e verjaardag 
van Henny gevierd en op 24 juli is Riek 70 geworden. Omdat Geert toen weer in het 
ziekenhuis lag kon die verjaardag niet gevierd worden zoals ze dat hadden gewild, maar de 
mijlpaal was er niet minder om.  

Iedereen weet zo langzamerhand dat ik al deze gegevens niet zelf noteer, maar dat Ans dat,  
aan de hand van de gestuurde bloemetjes en biefstukjes uit de lief en leedpot voor mij 

bijhoudt. 

Toen ik haar deze week belde om de gegevens te verzamelen vroeg ik aan het eind: Ans, 
weet je zeker dat je nu iedereen gehad hebt? Ja, dat wist ze zeker. En ik wist zeker dat dat 
niet het geval was, want Ans heeft zelf ook een nacht in het ziekenhuis gelegen. Nog maar 
kort geleden kreeg ze ’s avonds klachten en is ze voor alle zekerheid een nacht in het 
ziekenhuis onder controle genomen. 

Maar daar hoor je haar niet over, want dat vindt ze niet belangrijk. Nou, wij wel hoor Ans en 
we waren maar wat blij dat het allemaal erg meeviel. Gefeliciteerd daarmee! 

En nu ik het toch over jou heb, ga ik nog even door. En dan betrek ik ook Janny erbij.  
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Want het mag wel eens gezegd worden, en dat doe ik deze keer dan ook graag, dat jullie 
beiden zowel aan onze familie, als ook aan jullie schoonfamilies bijzonder veel zorg, tijd en 
aandacht besteden. 

Een van onze club noemde jullie prototypes van goede mantelzorgers. Ik voeg daar nog aan 
toe dat jullie de titel zusters van altijddurende bijstand verdienen en voor die bijstand 

hebben we allemaal diep respect. 

 

Lieve mensen, wij zijn overgestapt van 2009 naar 2010. 

Met zorgen en met een somber perspectief, we ontkomen er niet aan en we moeten het 
onder ogen zien. 

En toch moeten we proberen het nieuwe jaar met moed en vertrouwen in te gaan. 

En ik wens ons dat als familie dan ook van ganser harte toe, waarbij ik wellicht mag 
verwijzen naar een moedgevende tekst uit het evangelie van Johannes: 

“Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen”. 

 

Het King’s College Choir uit Cambridge zal deze wens onderstrepen met een prachtige 
vertolking van psalm 23: “De Heer is mijn herder”, The Lord is my shepherd. 

 

Allen veel heil en zegen gewenst. 
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