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 Zeer onbestendig, geleidelijk minder zacht
    Het vrij koude weer is sinds half vorige week uit de lucht. 
Een wisselvallig en zacht weertype is ervoor in de plaats. 
Tot en met zondag bepaalt een westelijke stroming het 
weer. Fronten van depressies brengen soms veel regen. 
In de loop van het weekeinde bouwt zich een gebied van 
hoge luchtdruk op, waardoor het na het weekeinde dro-
ger wordt, maar geleidelijk kouder.

    Donderdag en vrijdag
    In de nacht naar vrijdag regent het en ook overdag zijn 
er perioden met regen. De wind uit het zuidwesten 
neemt toe tot hard of stormachtig met kans op zware 
windstoten. Het wordt 11 à 12 graden. Ook in het week-
einde overheerst bewolking met kans op buien. Af en toe 
klaart het even op. Zaterdag blaast er nog een stevige 
westenwind, zondag meer noordwest en iets in kracht 
afnemend. Het is minder zacht. Zaterdag wordt het 9 à 
10 graden. Zondag 8 graden.

    Trend na het weekeinde
    Het hogedrukgebied trekt noordoostwaarts waardoor 
de stroming oostelijk wordt. Het wordt flink kouder met 
maxima tussen 2 en 5 graden. In de nacht vriest het licht. 
Het blijft vrijwel droog. Mogelijk wordt het eind van de 
week minder koud. De kans op regen neemt dan toe.

    Weetje
    Na de zeer droge zomer was ook de herfst van 2018 zeer 
droog. Er viel in onze regio circa 125 mm neerslag tegen 
240 mm normaal. De herfst staat op de zevende plaats in 
de top 10 van droogste herfstseizoenen. Het was tevens 
een recordzonnige herfst met 457 uren zon tegen 314 
zonuren normaal. Het vorige record was 449 uren zon in 
de herfst van 1959.   

NATUUR IN 
NEDERLAND
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 Bijzonder samenzijn van 
leerlingen en vluchtelingen
    HILVERSUM Vluchtelin-
gen uit Georgië, Iran, 
Somalië en Syrië kregen 
vrijdagavond een heerlijk 
diner aangeboden in Res-
taurant Du Roc, het lesres-
taurant van het MBO Col-
lege Hilversum.

    Dat was te danken aan drie 
leerlingen van het Alber-
dingk Thijm College. In het 
kader van het project Young 
Impact - waarbij leerlingen 

zich bewust worden van de 
wereld om hen heen - nodig-
den tweedeklassers Martijn 
Bink, Daniel Breken en Jo-
nas van Laar de vluchtelin-
gen uit.

    Om geld binnen te halen, 
hadden de scholieren een 
sponsorzwem gehouden. 
Die leverde 310 euro op. 
De organisatie Vluchte-
lingenwerk bepaalde wie 
meemochten.

 Speciaal inloopspreekuur 
tegen discriminatie
    HILVERSUM Het Antidis-
cr iminatievoorziening 
bureau Art. 1 Gooi en 
Vechtstreek (ADV) houdt 
komende maandag een 
speciaal inloopspreekuur 
voor gelijke mensenrech-
ten en het voorkomen en 
bestrijden van discrimina-
tie.

    Reden daarvoor is dat het 
op 10 december de Interna-
tionale dag voor de Rechten 
van de Mens is. Het is dan 
tevens zeventig jaar geleden 

dat de Universele Verkla-
ring voor de rechten van de 
Mens is aangenomen door 
de Verenigde Naties.
Inwoners van Gooi en Vecht-
streek die gediscrimineerd 
worden of hiervan getuige 
zijn, kunnen dit maandag 
melden bij de ADV tussen 
10.00 en 16.00 uur. De hulp-
verlening is geheel koste-
loos. Locatie is Larenseweg 
30 in Hilversum.
Voor meer informatie zie 
versawelzijn.nl/meldpunt-
discriminatie.   

ERIK van Zadelhof is een 
van de vele vrijwilligers 
binnen Hospice Kajan in 
Hilversum. Met enige re-
gelmaat verschijnt in De 
Gooi en Eembode de ru-
briek ‘Het Laatste Stuk’, 
een geanonimiseerd ver-
haal uit de praktijk. Dit 
keer ‘de weg en het doel’.

Wandelen is haar hele leven 
haar passie geweest. Sara is 
vroeg in de 50 en hoewel zij 
nooit gerookt heeft, is long-
kanker de diagnose waar-
mee ze het moet doen. Vo-
rig jaar is ze getrouwd met 
Frans, nadat ze met hem in 
vier weken een wandeling 
heeft gemaakt van Florence 
naar Rome. Daar heeft Frans, 
de late liefde van haar leven, 
haar ten huwelijk gevraagd.
Frans, zelf afkomstig uit 
een niet-kerkelijk nest, vond 

het toch wel bijzonder om 
er pas onderweg achter te 
komen dat zij hier liepen in 
het kielzog van zijn naam-
genoot Franciscus, die begin 
dertiende eeuw deze paden 
blootvoets beliep met zijn 
volgelingen.

De wandeling was een hoog-
tepunt in het wandelend le-
ven van Sara. Eerder onder-
nam ze ook al de tocht naar 
Santiago de Compostela en 
in eigen land het Pieterpad. 
En nu is ze uitgewandeld, 
zoals ze zelf zei toen ze haar 
intrek nam in het hospice. 
Frans heeft in de korte tijd 
dat zij samen waren veel 
van Sara geleerd. Niet alleen 
over de natuur, maar ook 
over de spirituele energie 
die onmiskenbaar hing in 
de bergen van Toscane en 
Umbrië.

Was hij er aan het begin 
steeds op gespitst om zo 
snel mogelijk van A naar B 
te lopen, Sara remde hem 
dan af om hem te wijzen 
op een kerkje of een verge-
zicht. “Het gaat niet om de 
bestemming, het gaat om de 
weg zelf”, had zij hem voor-
gehouden.

Deze wijsheid schiet Frans 
weer te binnen nu hij staat 
aan het bed waarop Sara 
zojuist is overleden. Het is 
inderdaad een schitterende 
weg geweest die zij heeft af-
gelegd. En had het nog maar 
wat langer mogen duren. Hij 
denkt terug aan een gees-
telijke die hij toen in Assisi 
heeft gesproken. Die vertel-
de hem dat de meeste men-
sen deze tocht begonnen als 
wandelaar en eindigden als 
pelgrim. Zo voelt hij zich nu 

ook. Hij weet nog steeds niet 
wat hij moet denken van een 
leven na de dood, maar de 
onbevreesde manier waarop 
Sara haar einde tegemoet is 
gelopen, heeft grote indruk 
op hem gemaakt.

Nu zijn vrouw is overleden, 
komen ze er bij het ver-
lenen van de laatste zorg 
achter dat er per ongeluk 
geen sokken voor haar zijn. 
Omdat de bejaarde moeder 
van Sara vindt dat begraven 
worden met blote voeten 
niet kan, trekt Frans zijn 
eigen sokken uit om ze bij 
zijn vrouw aan te trekken. 
Als hij na een tijdje met blo-
te voeten in zijn schoenen 
naar huis gaat, kan het niet 
anders dan dat de herinne-
ring aan hun tocht op het 
Franciscus-pad hem weer 
hevig ontroert.  �  Erik van Zadelhof.   
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De weg en het doel

 O Naam aller namen, aan U alle eer.
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn H!!":
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

                      

Wil Kreuning - van Ekeris
 27 maart 1943   * Hilversum †    5 december 2017

de 
liefde 
blijft...

 

Wij zijn bedroefd en toch dankbaar dat aan haar lijden

een einde is gekomen.
 

Nu heeft zij haar rust gevonden en nemen wij afscheid

van onze moeder, schoonmoeder, oma

en overgrootmoeder
 

Maaike van den Brink-Oord
 

sinds 2003 weduwe van Dirk van den Brink
 

12 april 1940      Hilversum      28 november 2018
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