
 
 

 

DIENSTBAAR EN ONVERMOEIBAAR 

 

 

Voor dit interview rijden we op 12 september richting Amsterdam. Het weer zit mee. In de 

omgeving van Muiden gaan we de snelweg af richting Driemond. Onze Tom Tom is het niet 

met die beslissing eens, maar we hebben in de afgelopen jaren geleerd om die stem op 

bepaalde tijden te negeren. Daar krijgen we dit keer geen spijt van. Via de Gooilandseweg 

rijden we Het Gein Noord op richting Abcoude, onze eindbestemming. Het Gein is een riviertje 

van ongeveer 6 kilometer lang tussen Driemond en Abcoude en loopt ten westen van het 

Amsterdam – Rijnkanaal. Als je een keer tijd hebt, is deze route aan te bevelen. We genieten 

volop van de natuur in dit stukje van Nederland, zo dicht onder de rook van Amsterdam.   

 

We gaan naar Jannie van der Klok-Visser. Jannie is een oud-bewoonster van de 

Rudolphstichting, een uithuisgeplaatst kind. Ze woonde van 1947 tot 1951 bij een 

pachtersgezin op de Ringlaan (Naam bij de redactie bekend). Ze is geboren in 1935, dus ze 

was twaalf jaar toen ze er kwam wonen. Na haar verblijf op de Rudolphstichting heeft ze thuis 

nog twee jaar huishoudschool gedaan in Amsterdam. Daar was ze blij om. Daarna solliciteerde 

ze naar Groot-Emaus in Ermelo. Daar werd ze aangenomen als leerling-verpleegster. Ze heeft 

dat een jaar of zes gedaan. Tijdens haar werk volgde ze een cursus van drie jaar om 

gediplomeerd groepsleidster te worden. Het was zwaar en moeilijk werk met een doelgroep 

met psychische en verstandelijke beperkingen, maar ze deed het graag. Later heeft ze nog 

gewerkt bij de Willem van den Bergstichting, een instelling voor verstandelijk gehandicapten. 

Jannie trouwde daarna en zij en haar man hebben drie kinderen gekregen; twee jongens en 

een meisje. Helaas is haar man overleden, maar zij, haar kinderen en kleinkinderen hebben 

het goed samen. Een zoon is jurist, een werkt bij de post en haar dochter zorgt thuis voor haar 

gezin en ze helpt Jannie veel die vorig jaar een herseninfarct heeft gehad. Het gaat nu weer 

redelijk, maar ze loopt met een rollator en kan en mag niet meer fietsen. Vooral dat laatste 

vindt ze erg, want dat beperkt haar zeer.  

 

Wij kennen Jannie van de tv-uitzending Andere Tijden in maart 2014. In die uitzending vertelt 

ze over haar tijd op de Rudolphstichting. Ze heeft het er niet gemakkelijk gehad, toch spreekt 

ze er genuanceerd over. Naar aanleiding van die uitzending is Gerard de Jong, de huidige 

directeur van de Rudolphstichting, met haar komen praten. Dat heeft ze zeer op prijs gesteld. 

Ze laat ons de brief zien die Gerard heeft geschreven. Het is een gevoelig geschreven brief en 

we snappen dat Jannie er blij mee is. Uit de brief blijkt dat de organisatie de geschiedenis kent 

en recht wil doen aan de ervaringen en verhalen van de kinderen die in De Glind hebben 

gewoond, daarom wil hij graag met haar in gesprek. We begrijpen dat dat gesprek haar goed 

heeft gedaan. 

 

Wij zijn echter niet bij Jannie op bezoek om over haar verleden in De Glind te praten. Toch 

ontkomen we er niet aan, want als je een paar oud bewoners bij elkaar zet komen de verhalen 

spontaan los, maar wij komen voor iets anders. We hebben gehoord dat Jannie een Koninklijke 

Onderscheiding heeft gekregen. Daar willen we wel iets meer van weten. We laten Jannie aan 

het woord:  

 

De Koninklijke Onderscheiding  

 

'Een dag voor Koningsdag werd ik opgehaald door mijn schoonzoon met de woorden: “We 

hebben een verrassing voor jou!” Ik vermoedde dat we op familiebezoek zouden gaan en 

vroeg op een gegeven moment: “Waarom ga je de snelweg niet op?” “We hoeven niet zo ver,” 

zei mijn schoonzoon. Het ritje voerde naar de dorpskerk waar de burgemeester stond te 

wachten. Dat vond ik wel een beetje raar en toen we de kerk binnenkwamen, zag ik mijn hele 

familie zitten. Ik was totaal verrast, want niemand had iets verklapt, dus ik wist van niks. De 

voormalige burgemeester en de kerkenraad hadden me voorgedragen. De volgende dag kreeg 



 
ik ook nog een serenade voor mijn huis! Het was prachtig. Waarom ik ben voorgedragen? Hier, 

lees maar:'  

 

 

“Mevrouw J. Van der Klok–Visser (1935, Abcoude) geeft vanuit haar rol als diaken 

van de Protestantse Gemeente Abcoude sinds 1977 zorg aan leden van de Gemeente. Zij ziet 

al vele tientallen jaren onvermoeibaar om naar mensen die het moeilijk hebben, die aandacht 

of zorg behoeven en die zonder warme aandacht het leven nog maar moeilijk aankunnen of 

dreigen te vereenzamen. Zij beperkt zich niet alleen tot deze leden, maar zet zich ook in voor 

andere mensen. Zij fietst door weer en wind in en buiten Abcoude om de mensen die dat nodig 

hebben een bezoek te brengen. Janny Visser heeft vele malen meer en vaker hulp geboden en 

verleend dan redelijkerwijs van haar in functie van diaken verwacht mag worden. Naast de 

persoonlijke ondersteuning is zij in hoge mate betrokken bij kerkelijke activiteiten. Zij verzorgt 

onder andere de voorbereidingen van de avondmaalstafel en ondersteunt de werkzaamheden 

voor het kerkkoor en de kledingbeurs. Ook bezorgt ze het kerkblad en is ze aanwezig bij de 

openstelling van de kerk in de zomermaanden. Ze wordt omschreven als een bescheiden 

vrouw met grote maatschappelijke betrokkenheid, die zichzelf wegcijfert ten gunste van 

anderen.” 

 

Als we dit zo lezen en we gaan in gedachten terug naar de jaren 1947 tot 1951 en we zien een 

meisje van twaalf jaar dat in een grote zwarte auto naar De Glind wordt gebracht (een 

herinnering  van velen uit die tijd), dan kunnen we alleen maar bewondering en respect 

opbrengen voor deze vrouw die, ondanks haar verleden, zo'n bijzondere vorm en inhoud heeft 

gegeven aan haar leven. 

 

Afscheid als Diaken 

 

Eind 2017 nam ze afscheid van de kerkenraad. Om haar echt te leren kennen hebben we een 

deel van haar speech opgenomen in dit verhaal. Tijdens haar afscheid als diaken sprak ze 

onder andere de volgende woorden. 

 

“Lieve gemeente, 

 

Op 5 mei 1996 werd ik in deze dorpskerk door ds. Frans Willem Verbaas voor de eerste 

keer bevestigd tot diaken. Diaken zijn is een voortreffelijk ambt! Althans, zo heb ik het 

ervaren. Diakenen zijn doeners, die graag de handen uit de mouwen steken. Als diaken kun je 

veel betekenen voor de medemens. Door de vele bezoeken die ik heb afgelegd, kon ik omzien 

naar mensen met wie ik lief en leed mocht delen. Ongeveer 20 jaar mocht ik dit ambt 

vervullen en ik kan u zeggen dat het mijn leven heeft verrijkt. Misschien zult u vragen: hoe? 

Dat zal ik u zeggen. In de kerkdiensten mocht ik zichtbaar zijn tijdens het collecteren. Ook 

mocht ik aanwezig zijn bij rouw- en trouwdiensten. Ik mocht de kerk vertegenwoordigen 

tijdens diensten in de Bijlmerbajes. Een tijdlang mocht ik de classisvergaderingen en de 

diaconale landdagen bezoeken. Steeds waren die voor mij een feest. Ik mocht halverwege de 

week voorbereidingen treffen voor de viering van het Heilig Avondmaal. Dikwijls heeft me dat 

ontroerd. Waarom? Omdat ik dan voor de Heere God bezig mocht zijn. En dan zei ik tegen 

mezelf: wie ben ik, dat ik dit mag doen? Het maakte mij nederig. Vaak hebben mensen mij 

gezegd: Wat maak je je druk. Zet er toch een punt achter. Naar mijn mening zien zij de kerk 

dan teveel als instituut. Voor mij is dat echter niet zo, want ik zei het eerder in 2009 in de 

startkrant van de Protestantse Kerk In Nederland, de kerk is het huis van God. Daar draag ik 

graag mijn steentje aan bij. Niet door het geloof iemand aan te praten maar wel om het geloof 

uit te dragen.” 

 

Haar verleden op de Rudolphstichting heeft haar er niet van weerhouden om zo'n tien jaar lang 

op de Landelijke Diaconale Dag te komen in haar functie als diaken van de PKN kerk te 

Abcoude. Nu wordt daar nog steeds eens per jaar gecollecteerd voor de stichting. Aan het eind 

van ons gesprek zegt ze: “De schooltijd en de kerk op de Rudolphstichting vond ik fijn en 



 
ondanks alles wat ik daar heb meegemaakt, heeft mijn geloof niet geleden onder mijn 

ervaringen.” Daar twijfelen we geen moment aan als we haar afscheidsspeech als diaken 

lezen. Het los moeten laten van die functie heeft haar pijn gedaan. Maar ze kon loslaten en 

ook haar verleden heeft ze een plek gegeven. Ze is een warme vrouw die op haar 

onnavolgbare manier inhoud heeft gegeven aan het logo “100 jaar talenten in ontwikkeling.”  

 

 

Jannie van der Klok – Visser  
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