Na de Storm

Na de storm
De storm, eigenlijk de valwind, trilt nog steeds na, in ons hoofd maar ook op de grond door
het leger aan bosbouwmachines die de grote hoeveelheid omgevallen bomen rooien en
versnipperen.
In deze rubriek “Na de Storm” vindt u informaAe van het College van Kerkrentmeester over
de toestand van het Johanneskerkgebouw maar ook spontane reacAes en fotoimpressies die
de plotselinge verandering van onze leefomgeving beschrijven en verbeelden. Hieronder
ziet u twee keer de Johanneskerk, voor en na de storm.

Valwind tre, ook onze Johanneskerk

De valwind, die afgelopen vrijdag ons dorp trof heeF ook de Johanneskerk niet
ongeschonden gelaten. Hoewel de kerk midden in het rampgebied staat, valt de schade aan
het gebouw nog mee. De wind heeF vanaf de klokkentoren de daklijst en de dakbedekking
opgeAld. De zinken daklijst is totaal van de kerkzaal afgeblazen en lag achter de kerk en hing
in de bomen. De opgewaaide dakbedekking hebben Hans SAjn en George Tempelaar weer
plat kunnen duwen, zodat er verder geen lekkage kon optreden.
We hebben voor reparaAe al een prijsopgave van de ﬁrma Zwolsman, die als het lukt deze
week nog het dak zal herstellen.
Onze ﬁetsenstalling met aangebouwd schuurtje is getroﬀen door twee omgewaaide bomen
en een zware afgerukte tak. We moeten het geheel als verloren beschouwen. Een oﬀerte
aanvraag voor vervanging is al gedaan bij de oorspronkelijke leverancier.
Hetzelfde geldt voor de vlaggenmast, die ﬁnaal afgebroken is. Onze vlag is ter bemoediging
aan de voorgevel van de kerk opgehangen!
We zijn voor deze schade wel verzekerd, maar er geldt een eigen risico van € 750,-per
gebeurtenis en per gebouw en erfafscheiding. Hierbij geldt de ﬁetsenstalling als apart
gebouw, omdat die niet aan de kerk vast zit.
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Verder is aan de tuin nog de meest zichtbare schade te zien. Vrijwel alle bomen zijn
omgewaaid, of moesten omgezaagd worden om achter de kerk bomen van de huizen van de
achterburen te verwijderen.
Tot en met woensdag zijn kranen en ander zwaar materiaal ingezet om de bomen weg te
halen. Inmiddels heeF een aantal vrijwilligers het gazon al schoon geharkt en heeF Arie van
de Bilt zijn rozen alweer vertroeteld. Proﬁciat voor deze acAviteiten.
Tot zover de informaAe vanuit de kerkrentmeesters.
Nico Torenstra, secretaris

Helpers aan het werk en gevraagd:
Wie heeF er een paar uurtjes Ajd deze week om mee te helpen de tuin van de kerk weer
tuin te maken? ( en eventueel de tuin van iemand die het niet meer kan)

Neem je grashark mee en wij zorgen voor thee/koﬃe!
De Ajden zijn:
vrijdagmiddag tussen 2-4
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zaterdagochtend tussen 1- en 2
Woensdagmiddag werd de tuin al door vrijwilligers onder handen genomen:

Regenboog

Tijdens ons rondje Leersum - Nood werd de
lucht wat donkerder en leek er regen op
komst. Op de Burg. van der Boschlaan kwam
er zelfs ook nog een regenboog in zicht. De
reusachAge, mooie rode beuk voor een
groot deel geveld. Dit beeld vind ik wel
iconisch op de een of andere manier. Zelfs de
twee grote zijtakken, die overgebleven zijn:
zegende armen over de twee huizen en de
regenboog op de achtergrond. Hopelijk zijn
de huizen onbeschadigd.
Epko Smit
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VRAAG

Het doet zo’n pijn
om in de rouw te zijn
om mensen
om dieren
om bomen
zal ik er ooit overheen komen.
Anneke Torenstra

ReacAes van lezeressen lezers van de nieuwsbrief

Wat een ravage, hopelijk valt het te herstellen, sterkte en succes met alles ,groet van Henk
en Diny Amstelveen
Beste leden van de Johanneskerk,
Wij leven vanuit Utrecht met jullie mee. Veel sterkte met de gevolgen van de storm- en
waterschade.
Hartelijke groet
Marieke Smids-de Jong
Utrecht
foto’s: Ward Logtenberg, Epko Smit, Truus Visser en Hans Neecke

Indrukken van natuurgeweld
Leersum, vrijdag 18 juni 2021 - 17:22
Uit het niets kleppert en klappert
alles aan en rond het huis.
In de tuin waaien spullen om en weg.
De wind is machtig angstaanjagend.
Knikkers worden tegen het raam gesmeten?! Ineens is alles wit.
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Oorverdovende stilte volgt, voor eventjes maar.
Leersumers komen uit hun huizen - als dat al lukt. Vol ongeloof staart men naar de ravage:
boomloze straten met dakpanloze huizen
en acuut lege luchten.
Net ontsnapt aan ongelukken
staan mensen na te trillen
naast gevallen bomen, afgerukte takken
op hun geplette auto’s en kapotte woningen.
Het wegdek is groen, of onzichtbaar.
Klimmend en klauterend vinden buren elkaar.
Geen plek is ongemoeid.
Verkeer staat vast:
rechtsaf een straat vol gesneuvelde bomen
linksaf een straat vol gesneuvelde bomen.
Hulpverleners zagen zich langzaam een weg het dorp in. Steeds meer en meer sirenes
schreeuwen om het hardst door elkaar heen.
Helikopters vliegen alsmaar rondjes boven ons gehavende dorp. Waar je ook kijkt - groene
puinhopen.
De geur van gas maakt de chaos compleet.
Inwoners komen en masse in actie:
wie materieel heeft gaat meteen aan de slag. Buiten worden ‘s avonds bergen hout verzet.
Schouder aan schouder
met hulp uit de hele provincie.
De saamhorigheid is groot
terwijl het nog twee keer hevig hoost.
Binnen worden kamers ontdaan van water, glas en bladeren.
Met negen gewonden,
zeven gaslekken en
heftige beelden is Leersum intussen trending in het Nederlandse nieuws.
Het dorp is aardedonker zonder straatverlichting. We gaan slapen bij het geluid van
motorzagen.
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Hoe zal Leersum er morgen uitzien?
19 juni: Calm after the storm
5:45 de krantenbezorger doet zijn ding in een veranderde wereld. Leersum-Noord oogt als
een rampgebied,
uit elkaar gestort in luttele seconden.
Vogels fluiten eindelijk weer
nietsvermoedend in horizontaal groen.
De heerlijke geur van vers hout voelt misplaatst.
6:16 de postcommandant van de brandweer
komt slaapdronken zijn huis uit voor alweer een oproep.
6:21 De eerste kettingzaag klinkt ver weg.
6:30 De kerkklok slaat geruststellend zoals al eeuwenlang.
Mensen op weg naar het werk wisselen hun verhalen uit.
Oranje vlaggetjes liggen verregend in bloedeloze wirwar op de grond.
6:41 Een vroege wielrenner doorkruist het dorp op zijn zaterdagse rondje. Life goes on.
door Edith Hazelzet

Zicht richting Leersum vanuit Doorn 18 juni 2021 - Liam Hildebrand

Zicht richAng Leersum vanuit Doorn 18 juni 2021 - Liam Hildebrand
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