ZATERDAG 23 DECEMBER 2017

10

KEN 25

KEN 24

Regionaal

Beschermengelen. Hebben mensen die? Of zien ze
anderen als beschermengel. Heleen Vink ging voor
de krant op zoek naar beschermengelen in de
IJmond.
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Geloven of niet:
er zijn tal van
engelen te vinden
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Het barst
hier van
de engelen
Heleen Vink

IJmond Q Ze komen uit een familie
met beschermengelen. De moeder
van Ellen en Annemiek de Ruyter,
van Rinus de Ruyter Bloemisten in
Heemskerk, voedde haar kinderen
op met het besef van beschermengelen.
„Mijn beschermengel heet Gerard”,
zegt Annemiek. Soms zit je met
dingen. „Het helpt als je dan een
lichtje opsteekt. Licht en engelen

horen bij elkaar.” En wie van jullie
is het engeltje? Ellen lacht, „Annemiek is zeker de engel.”
Albert Ntirampeba, gastheer gemeente Beverwijk, ontvangt Amber
Koopman en helpt haar op weg
naar het loket. Amber heeft zin in
het nieuwe jaar want er wachten
haar nieuwe uitdagingen, zo vertelt ze. Albert vindt ze een echte
’gemeentehuis-engel’. „Zo vriendelijk en makkelijk in de omgang.”
Paul Brandt, van De Patatoloog in
Heemskerk, bakt met de kerst geen
patat. Dan is de zaak gesloten.
Lekker zit hij dan vredig met hond
Joppe bij de kerstboom. „Laten we
de kerstgedachte van vrede het hele
jaar doorvoeren, voor jezelf en voor
de ander.”, uit hij zijn wens voor
2018.

Druk
Het is druk bij de Albert Heijn aan
de Rijksstraatweg. Jari Allard en
Fiïma Sterenburg rekenen hun
boodschaappen af bij Mijntje
Groen. Nee Jari gelooft niet in
engelen. Al is zijn vrienin er natuurlijk wel een, bedenkt hij zich.

De zusjes Annemiek en Ellen de Ruyter geloven in engeltjes.

Mijntje denkt er net zo over. „Al
zit in elk mens wel een engeltje. Ze
kunnen zich soms alleen zo moeilijk laten zien”, filosofeert ze. En
jij? „Mijn ouders vinden me een
engeltje, maar soms ook wel een
duiveltje”, lacht ze hartelijk.
Alle vier zitten ze een beetje onder

Jari Allard en Fiïma Sterenburg rekenen af bij Mijntje Groen.

het meel: Rineke Omes, Annemie
Kölgen, Tanya Sebrechts en Dominique Omes puffen even uit na een
dag hard werken in bakkerij Bak’m
in Bakkum. De één is bakker, de
ander verkoopster en de twee anderen begeleiden de cliënten van de
dagbesteding. Een stevig team.

„We zijn elkaars engeltje”, legt
Dominique uit. „We hebben elkaar
nodig. Annemie is de grondlegger
van de bakkerij en begeleider. Zij
heeft mij nodig als bakker en ondernemer. Rineke is voor mij uit de
hemel komen vallen voor de verkoop en zo is het ook met Tanya’s

Albert Ntirampeba, gastheer gemeentehuis, wijst Amber Koopman de weg
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aandeel.”
Rineke’s hart is zo groot dat ze
begin dit jaar weer voor vier maanden naar Nepal gaat om mee te
werken aan allerlei projecten om
de leefsituatie voor de mensen daar
te verbeteren. Geloven of niet; de
IJmond barst van de engelen.

Paul 'de Patatoloog' en Joppe in alle rust bij de kerstboom.

V.l.n.r. Rineke Omes, Annemie Kölgen, Tanya Sebrechts en Dominique Omes.

