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NIEUWSBRIEF 8, februari 2022
Van de voorzitter
Hoewel Herman Kaptein op vakantie is, heeft hij op afstand meegeleefd met de presentatie voor de Gouden Terebinth en hij heeft
kunnen juichen.
Iedere twee jaar wordt de Gouden Terebinth toegekend aan
een instantie of persoon die zich bijzonder heeft ingespannen
voor het behoud van de klassieke begraafplaats.

Wij zijn al verrast door de nominatie en dankzij de uitgebreide
documentatie en prima presentatie van Irene Laan mochten we
de GOUDEN TEREBINTH meenemen naar Hoorn.

Deze waardering voor het werk van bestuur, vrijwilligers en de
steun van organisaties, Vrijwilligerspunt en bedrijven zijn een
grote stimulans om door te gaan.
De wisseltrofee en de oorkonde gaan we een mooie plek
geven.
Het geld dat aan de prijs verbonden is, €1000,-, zullen we
gaan besteden aan de mozaïekbank die we na de zomer willen
gaan maken.
Wat er verder is gebeurd, leest u hieronder.
Hartelijke groeten van een heel blij bestuur.

Gedicht van Levi Noë
Tijdens de sluiting van het nieuwe
hek in september 2021 heeft
stadsdichter Levi Noë een prachtig
gedicht voorgedragen.
Het is nu ook te beluisteren op de
begraafplaats. Een bescheiden bordje
aan de linker kolom geeft via QR
code de mogelijkheid om zijn
voordracht te horen.

GEDICHT
Bij de sluiting van het nieuwe hek op 11 september 2021
Wanneer de poorten richting de hemel gesloten zijn en er alleen herinneringen aan over blijven.
Als het leven niet meer ademt en de jaren niet meer tellen
zijn het de stenen op de graven die de verhalen van het verleden gaan vertellen.
Vroeger was daar een brug en daarnaast lag een sloot en als je tijd dan was gekomen
dan werd je door de twee pilaren naar binnen gedragen en kraakte de kiezelstenen bij het lopen
op het grind.
En de bomen die er omheen stonden die vingen de wind van het verdriet op.
Als tranen over je wangen ontsnappen en stilstaan bij de dood.
Dan is dat wat er zich tussen hemel en aarde bevindt bij een afscheid van een persoon.
Lege stenen zonder namen zijn geen graven zonder levens.
Want al zijn de tekens langzaamaan gaan vervagen zijn hun lichamen hier gebleven.
En wanneer de zon op de kapel staat, en daarna de bel gaat,
daar waar het carillon speelt op de verjaardag van een overleden kind.
Omdat ook zij niet mogen worden vergeten.
Want wie je bent blijft voor altijd. En als iets dat al zo lang bestaat er nog is.
Dan wordt herdenken bezoeken waarop we denken aan vroeger.
Zolang de dag en de nacht er nog zijn omdat de natuur dat beslist.
Waar we op momenten als deze een mens niet vergeten
om wie die was maar van wat er sinds hun vertrek van de plek is overgebleven.
LEVI NOË

september 2021 Hoorn

Oproep
Hebt u nu tijd om in de schoenendoos of in albums te zoeken naar foto’s?
Het gaat ons om foto’s van de begraafplaats Keern, van graven, overzicht van
het geheel en van de omgeving.
Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern wil graag zoveel mogelijk de
geschiedenis achterhalen en vastleggen. Daarbij zijn beelden heel belangrijk.
Mocht u geen foto’s, maar wel herinneringen hebben, die u met ons wilt delen,
heel graag.
Contact vriendenkeern@hotmail.com of tel. 0229 275300
Dank u wel.

We zien u graag op 12 maart 2022

NLdoet dag is dit jaar op 11 en 12 maart. Op vrijdag 11 maart komt een grote

groep scholieren de handen uit te mouwen steken. Voor hen misschien het eerste
bezoek aan een begraafplaats, voor ons gezien de ervaring van vorig jaar een
enthousiaste groep leuke jonge mensen, die veel werk verzetten.

Op zaterdag 12 maart willen we u graag verwelkomen, vanaf 10 uur. Neem
tuinhandschoenen mee.
Wij zorgen voor koffie, een broodje en een versnapering.
Aanmelden via Opknappen van historische begraafplaats | NLdoet
Of rechtstreeks bij de stichting vriendenkeern@hotmail.com , 0229 275300

NIEUWE VRIENDEN graag aanmelden via vriendenkeern@hotmail.com
VRIJWILLIGERS VOOR ONDERHOUD OF GESCHIEDSCHRIJVING ook
vriendenkeern@hotmail.com inlichtingen 0229 275300

Een goede tip van onze deskundige

"Geef verwilderingsbolletjes een tweede leven."
Henk Mulder, de man van bomen, bloemen en planten onder onze vrijwilligers:
‘ We nemen wel eens een klein stukje voorjaar mee naar huis door een bakje met
blauwe druifjes, sneeuwklokjes, narcissen of ander verwilderingsbollen bij de
bloemenwinkel of supermarkt te kopen. Het staat toch altijd weer gezellig in huis
en zeker ten tijde van de huidige "coronarigheid."
Als de bollen na een paar weken/dagen uitgebloeid zijn, kunt u ze natuurlijk in de
groene bak gooien of in eigen tuin planten. Maar staat er nu al genoeg in uw tuin
of is deze erg onderhoudsarm (geheel bestraat) aangelegd, dan willen wij de
uitgebloeide bakjes/bolletjes graag van u hebben. Wij zetten ze dan op mooie
plekjes van de begraafplaats waardoor deze weer een stukje mooier wordt in het
volgende jaar.
U mag ze op iedere woensdagochtend na 09:00 uur, als de vrijwilligers met het
algemene onderhoud bezig zijn en het geen pijpenstelen regent natuurlijk, komen
brengen. Op andere dagen kunt u ze binnen naast de ingang aan het Dampten
achterlaten. Het rechter deel van het hek is altijd open. ‘

KOM RUSTIG ZITTEN EN GENIETEN

Een van de twee banken die we van de gemeente hebben gekregen, is inmiddels geplaatst
op het voorterrein.
Wij kijken uit naar de tweede bank, naar de bloeiende bollen en de bloesem van de nieuwe
bomen.
En niet te vergeten de informatieborden. Daar wordt hard aan gewerkt.

Begraafplaatsen – Erfgoed dat leeft!
Lezing bij Oud Hoorn op 13 april 2022

Wat biedt de toekomst voor begraafplaatsen? Veel oudere
begraafplaatsen worden bedreigd, niet in de laatste plaats doordat
mensen zich tegenwoordig vaak laten cremeren. Een begraafplaats
onderhouden lijkt in verhouding duurder te worden. Welke waarde
hebben die begraafplaatsen dan nog? Moeten we ze sluiten of ze
koesteren omdat ze ons een blik gunnen op het verleden?
Het beheer van het funerair erfgoed gaat niet zonder vrijwilligers. Het zijn
vaak vrijwilligers die de historische waarden van begraafplaatsen
inzichtelijk kunnen maken en ondersteuning kunnen bieden in het
onderhoud, meestal met steun van de lokale overheid of andere
instanties. Het beheer van oude begraafplaatsen hoeft geen last te zijn,
maar de kunst is om kansen en mogelijkheden te benutten.

De lezing wordt verzorgd door René ten Dam, voorzitter van stichting
Dodenakkers.nl, een kenniscentrum voor funerair erfgoed. Hij is tevens
adviseur van eigenaren en vrijwilligers.

Woensdag 13 april om 20.00 uur in het Foreestenhuis,
Grote Oost 43.

De lezingen kunnen uitsluitend door reservering en vooruitbetalen van het
kaartje bijgewoond worden. Reserveren per info@oudhoorn.nl.

Prachtig gieterrek dankzij Heddes

Herman Kaptein en Casper Manshanden

OPGERUIMD STAAT NETJES, GIETERS AAN EEN REK.
Dankzij de Westfriese Uitdaging heeft de stichting Vrienden van de
begraafplaats Keern weer een mooi cadeau gekregen. Deze organisatie brengt
bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar.
U kent het wel, tuingereedschap dat beschikbaar moet blijven voor bezoekers
en gieters die door de wind of anderszins gaan rondzwerven over de
begraafplaats.
De oplossing hiervoor is gevonden in een gieterrek: “Op de
Oosterbegraafplaats in Amsterdam hebben we dit gezien en het leek ook zeer
geschikt voor het Keern. Dus kwam het op onze wensenlijst”, aldus Herman
Kapitein, voorzitter van de stichting.
En dan reageert via De Westfriese Uitdaging het Hoornse bouwbedrijf Heddes
Bouw & Ontwikkeling, dat kantoor houdt naast de begraafplaats aan het
Keern. Zij hebben dit zeer voortvarend opgepakt. Er was slechts een kort
overleg voor nodig en al snel stond het gieterrek op locatie, zelfs compleet met
vier prachtige nieuwe gieters, dankzij de heer Casper Manshanden van
Heddes.

NIEUWE VRIENDEN graag aanmelden via
vriendenkeern@hotmail.com
VRIJWILLIGERS VOOR ONDERHOUD OF GESCHIEDSCHRIJVING
ook vriendenkeern@hotmail.com inlichtingen 0229 275300

ALVAST VOORUIT KIJKEN

Dit jaar willen we samen een herinneringsbank maken met mozaïek. Het geld
van de Gouden Terebinth willen we daaraan besteden.
Men kan zich binnenkort melden met een idee voor een voorstelling waarmee u
een geliefde wilt blijven herinneren.
We gaan ook mensen vragen om mee te werken met het ontwerp en het plakken
onder leiding van kunstenares Yvon Vlaar. Zij heeft voor Obdam een bank
gemaakt.

We komen een volgende keer met de plannen en concrete vragen aan u.

Ontwerp begraafplaats Keern plm. 1850 Westfries Museum

Kijk op website www.terebinth.nl

Op de gezellige bijeenkomst van 12 februari hebben we
aardige contacten kunnen leggen met besturen van andere
mooie begraafplaatsen en als het goed is, krijgen we deze
zomer veel bezoek.
En het bestuur van Terebinth komt als we het schildje bij
de ingang gaan ophangen.

