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Societyjournalist Daniëlle Verweij loopt alle bruisende bijeenkomsten
af. Binnenkort ook een feestje, opening of gezellige bijeenkomst in het
Groene Hart? Nodig haar uit via e-mail: gh.redactie@ad.nl

DANIËLLE VERWEIJ

Indonesisch kerstfeest

WAT: Pesta Kawanua, Noord-Sulawees kerstfeest WAAR: Triomfaterkapel Alphen aan den Rijn WANNEER: Zaterdagavond LEUK? 500 feestgangers bidden, eten en dansen en iedereen mag, naar goed Indonesisch gebruik, meedoen WAARDERING:★★★✩✩

Ongedwongenbidden,etenendansen
In de propvolle kerk heerst een ongedwongen sfeertje. De dienst is nog
in volle gang, maar in- en uitlopen
mag best. Niemand die ervan opkijkt of zich er aan stoort.
Achter de schermen, in de gang,
roeren de koks nog een paar keer in
de grote schalen met eten. Zij zijn
klaar om de vijfhonderd aanwezigen
met inmiddels ﬂinke trek van een
authentiek Indonesische maaltijd te
voorzien.
Voorzitter van het feest Roland
Engelen geeft achter de kansel nog
even tekst en uitleg over de avond.
Het koor zet het laatste lied in; We
are the world wordt verre van zuiver, maar wel met volle overgave gezongen.
Op het programma staat nog een
gebed waarna de dienst, die al ruim
een uur uitloopt, echt ten einde is.
,,Het gebed zou een kwartier duren,’’
zegt de spreekster. ,,Maar God weet
alles. God weet ook wat wij nodig
hebben en dus gaan we nu naar het
diner.’’ De kerk lacht en maakt zich
op voor het buffet. De delegatie van
de ambassade van de republiek Indonesië mag samen met de voorzitter als eerste langs de heerlijk geurende gerechten. Daarna is het de
beurt aan de ouderen.

Want bij een Indonesisch feest
hoort eten, veel en kwalitatief altijd
hoogstaand. ,,Gewoon bami en saté
maar ook atjar tjampoer en ajam
pedis, dat is hete kip,’’ legt Stien
Vermeulen uit. Samen met haar
echtgenoot Leo is ze verantwoordelijk voor de coördinatie van de maaltijd. ,,Iedere organisatie die deelneemt, kookt iets. De gerechten zijn
dus in keukens in heel Nederland
gekookt.’’
Voorzitter Engelen begeleidt de

Z Annis Lekransy (l) en Jacob
van der Meer tellen de opbrengst
van collecte en verkoop.

Z Rima Kawuwung en Johanna Takarbessy: ‘We zijn net zusjes.’
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Z Zaakgelastigde Adji Witjaksono, zijn vrouw Utami, Meidy Watung en

luchtmachtattaché Donald Kasenda (vlnr).

vertegenwoordigers van de ambassade. Ook zij eten gewoon uit de
plastic bakjes. ,,Wij zijn vereerd dat
de delegatie hier aanwezig is,’’ zegt
de organisator.
Zaakgelastigde Adji Witjaksono
en echtgenote Utami zijn op hun
beurt weer dankbaar te zijn uitgenodigd. ,,Indrukwekkend om deze
kerkdienst mee te mogen maken.
Het is goed dat Pesta Kawanua ook
in Nederland zo uitbundig wordt gevierd,’’ aldus Witjaksono.
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Ook ambassade-collega luchtmachtattaché Donald Kasenda en
zijn vrouw Meidy Rilya Watung
vermaken zich uitstekend. ,,We
wonen nu een jaar in Den Haag,’’
zegt Kasenda. ,,Een stukje Indonesië
in Nederland beleven wij hier in Alphen aan den Rijn.
,,Iedere gast is op één of andere
manier verbonden met Minahassa,
een streek in Noord-Sulawesi,’’ legt
Engelen uit. ,,Ze komen er zelf vandaan of anders hun voorvaderen. De
verschillende organisaties in Nederland komen één keer per jaar bijeen.
Dit is ons grootste feest en uiteraard
de kerstviering.’’
De twee hartsvriendinnen, ‘we
zijn net zusjes’, Rima Kawuwung en
Johanna Takarbessy uit Alphen
aan den Rijn hebben ook een aandeel in het feest. ,,Ik zing in het
koor,’’ zegt Kawuwung. ,,Toen de
voorgangers binnenkwamen, mocht
ik O Holy Night zingen.’’
Takarbessy heeft ﬂink wat uurtjes
in de keuken doorgebracht. ,,Ik heb
allerlei Indonesische snacks gebakken.’’
Alle inkomsten uit de verkoop van
drankjes en snacks gaan naar een

Z Stien en Leo zijn verantwoordelijk voor de maaltijd.

aantal goede doelen. ,,Hulp aan studenten in Manado die wel de capaciteiten hebben maar het collegegeld niet kunnen betalen,’’ zegt voorzitter Engelen. ,,En er gaat ook geld
naar een weeshuis en naar een
woonvoorziening voor ouderen in
Minahassa.’’
De bewakers van de inkomsten
zijn de penningmeesters Annis Lekransy en Jacob van der Meer. In
een kantoorruimte zijn zij druk de
inkomsten van de collecte en de verkoop aan het tellen. Veel munten en
biljetten van vijf en tien euro vliegen
door hun vingers. Alles wordt nauwkeurig op papier gezet. ,,Fijn om op
deze manier met ons kerstfeest iets
terug te kunnen doen voor ons land
van herkomst,’’ zegt Lekransy.
Wanneer de buiken vol zitten, is
het tijd om te dansen. De Indonesische krakers van weleer brengen de
halve zaal op de been, rij aan rij dezelfde pasjes makend. Wanneer
even na half elf de muziek is afgelopen, waaiert iedereen weer uit over
den lande. ,,Franeker,’’ zegt penningmeester Van der Meer. ,,Maar het is
het dubbel en dwars waard hoor.
Volgend jaar weer!’’

EndemachtigstevanGouda heet...Nico Voogt
WAT: Bekendmaking ‘Machtigste van Gouda’ WAAR:
Brasserie IJsselweide, Gouda WANNEER: Donderdagmiddag LEUK? Feestelijk netwerken, met een
spannende bekendmaking WAARDERING: ★★★★✩
De bubbels vloeien rijkelijk onderaan de Sluisdijk. Al bij binnenkomst in de pagodetenten bieden
de charmante serveersters alle 150
ondernemers een feestelijk glaasje
aan. ,,Welkom, ﬁjn dat je er bent!’’
zegt Werner van den Bosch, uitgever van het zakenmagazine Into
Business én organisator van het
evenement. ,,De winnaar is er nog
niet maar geniet lekker van de hapjes en de drankjes,’’ vervolgt hij.
Dat is niet tegen dovemansoren
gezegd. De bediening loopt af en
aan met dienbladen vol lekkernijen. Probeer dat maar eens af te

slaan aan het eind van de middag.
De ruimte is stampvol Goudse
ondernemers, geanimeerd met elkaar in gesprek. Dat netwerken
niet saai hoeft te zijn, wordt hier
bewezen. Aan een tafeltje in de
brasserie genieten Peter Grol en
Jan van Stijn van een kopje
smaakvolle snert mét roggebrood
en spek. De ondernemers blijken
zich naast hun professionele carrière vooral in te zetten voor sociale
projecten. ,,Lunchcafé Juuls aan de
Markt, gerund door mensen met
een beperking,’’ aldus Grol. ,,En
Vorsman Atelier, een beschermde

werkplek voor vrouwen met een
beperking.’’
Mensen met een afstand tot de
reguliere arbeidsmarkt hebben
speciale aandacht van de ondernemer. ,,Mijn boterham verdien ik
met Dukaat, ﬁnanciële diensten.
Maar daarnaast wil ik meer doen
en juist voor de zwakkeren in de
arbeidsmarkt.’’ Onlangs werd
Stichting ’t Lichtpunt toegevoegd
aan zijn sociale imperium.
Van Stijn is op uitnodiging van
Grol ook bij het feest aanwezig. In
zijn binnenzak zit een cd van
Opera Familia. ,,Bekend van Holland’s Got Talent,’’ verduidelijkt
Van Stijn. ,,Het lijkt mij fantastisch
om een concert te organiseren voor
eenzame ouderen in de Goudse
Schouwburg.’’ De cd overhandigt
hij later die avond aan de directeur

van de schouwburg, Nel Oskam.
Deze ‘machtigste’ van afgelopen
jaar staat even later op het podium
om haar titel over te dragen aan de
nieuwe nummer één. ,,Wat een
aandacht krijg je zeg, als je de
machtigste bent,’’ verklaart Oskam.
,,Maar je mag nog steeds niet fout
parkeren hoor.’’
Werner van den Bosch is opgelucht, de nieuwe nummer één is
binnen. ,,Hij kwam iets later, het is
tenslotte een drukbezet man.’’
Na het tromgeroffel komt het
hoge woord eruit: Nico Voogt is de
nieuwe machtigste. Bloemen,
champagne en de glazen award
worden hem overhandigd. ,,Ik ben
erg trots en hoop met deze titel
veel te kunnen bereiken voor de
ondernemers in Gouda,’’ zegt de
winnaar in een eerste reactie.

Z Nel Oskam en Gouda’s nieuwe
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Voogt is directeur van het gelijknamige verzekeringskantoor, maar
ook voorzitter van de Raad voor
Handel, Industrie en Dienstverlening (RHID Gouda). ,,Samen kunnen we zakelijk Gouda een ﬂinke
duw in de goede richting geven.’’

