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Debuutroman
Marianne Grandia
Met haar debuutroman
“Witter dan sneeuw” zet
Marianne Grandia zich
definitief op de kaart als
christelijke romanschrijfster.
Het aangrijpende verhaal
gaat over liefde en vergeving.

u Door Annemarie Biljard
U Ede
Grandia is met haar boek moeiteloos toe te voegen aan het rijtje
van Lynn Austin en Francine
Rivers. Bovendien onderscheidt
ze zich van Amerikaanse auteurs door de typisch Nederlandse stijl. Haar gedetailleerde
beschrijvingen en herkenbare
hoofdpersonen komen ontroerend dichtbij.
Grandia was afgelopen dinsdagavond te gast tijdens een koffieavond voor vrouwen in Ede; 24
september presenteert zij haar
debuut in de Reehorst tijdens
de Lees- en Luisterbeurs.
Marianne Grandia (Alphen a/
d Rijn, 1965) schreef al eerder
voor regionale media, houdt
zich nu onder meer bezig met
het vertalen van boeken en
schrijft voor het christelijke
vrouwenblad Eva. Het schrijven
van een eigen boek stond al jaren op haar verlanglijstje en drie
jaar geleden ontstond het idee
voor “Witter dan sneeuw”.
Grandia koos voor haar debuutroman het thema van vergeving.
Want vergeven betekent volgens
haar dat je verder kunt, zelfs als

Lees-en Luisterbeurs
Elly Zuiderveld las het boek
en werd er zo diep door geraakt dat ze er een lied over
schreef dat ze tijdens de
boekpresentatie zal zingen.
De officiële presentatie van

iemand die je moet vergeven al
overleden is, zoals in het boek.
“Het verleden kun je niet veranderen maar door te vergeven
kunnen open wonden genezen.
Door het verschijnen van haar
roman ziet Grandia een lang
gekoesterde wens in vervulling
gaan. Toch was dit tijdens het
schrijven niet haar doel. “Mijn
boek is een middel. Een middel
om vrouwen te laten zien wie
God voor hen wil zijn en ook
hoe het leven met God kan zijn.
Ik hoop dat lezers dat meenemen na het lezen van “Witter

Roman met
vragen die
vragen mogen
blijven
dan sneeuw”.

Jezelf vergeven
“Witter dan sneeuw” schetst op
een bijzondere manier hoe haatgevoelens in een familie wortel
kunnen schieten en hoe moeizaam het is om anderen maar
vooral jezelf te vergeven. Hoofdpersoon Kathy heeft jarenlang
geen contact met haar vader.
Een onverwachte ontmoeting
en zijn plotselinge overlijden
brengen een enorme worsteling
met zich mee en dwingen haar
om de confrontatie met dingen
uit het verleden aan te gaan.
Ook blijkt dat haar vader het
moeilijk heeft gehad omdat hij

“Witter dan sneeuw” is zaterdag 24 september om
12.30 uur tijdens de Leesen Luisterbeurs in de Reehorst in Ede. De toegang is
gratis.

Het
Binnenveld

Schrijfster Marianne Grandia.

Ontbijten bij Effe Anders
Ede
Maak kans op een heerlijk ontbijt bij Effe Anders. Kom naar
de winkel aan het Maandereind
15 en vraag een “Effe Anders
ontbijt” button. Draag deze
zichtbaar links op de kleding.
Op zaterdag 24 september en 1
oktober loopt Mister X van Effe

Anders in het centrum van Ede.
Als je dan gespot wordt met de
button, krijg je een heerlijk ontbijt aangeboden. Ontbijten bij
Effe Anders van di t/m za van
9.30 tot 12.00 uur, op zondag
van 12.00 tot 14.00 uur. www.
effeanders-ede.nl

Slaan en schoppen op het plein

Uitvaartbegeleiding

Bewust afscheid nemen

Ede

Liesbeth Wieringa

Voorbereiden en uitvoeren
van uitvaarten; informatiegesprekken, stervensbegeleiding en nazorggesprekken.
Grietha Rijlaarsdam

zichzélf niet kon vergeven. “Jezelf vergeven, van jezelf houden
is het moeilijkst”, zegt Grandia,
“en ik spreek uit ervaring. Volgens mij kan je jezelf vergeven
niet zonder God. Je moet met
Gods liefde naar jezelf leren
kijken.”
Ondanks het zware thema blijft
de roman goed leesbaar en onderhoudend. De hoofdpersonen zijn uit het leven gegrepen
– niet in de laatste plaats omdat
ze niet alle antwoorden hebben
op ingewikkelde levensvragen.
Ook voor Grandia was dat een
keerpunt tijdens het schrijven.
“Op een gegeven moment zat
ik zo vast dat ik bijna gestopt
was met het boek. Ik dacht dat
ik alle antwoorden moest hebben. Maar dat is niet zo.” Het
resulteerde in een roman met
eerlijke, herkenbare beschrijvingen van moeilijke situaties
en vragen die vragen mogen
blijven.
Het schrijven van haar debuutroman was voor Grandia
“doodeng”.
Drie jaar geleden stond het boek
al in de steigers, een klein jaar
geleden begon ze concreet met
het aanleveren van hoofdstukken bij haar uitgever: “Als ze
daar dan enthousiast zijn en
vragen om meer… Dat is geweldig en heel spannend tegelijk!” Grandia overhandigt het
eerste exemplaar zaterdag 24
september in Ede aan zangeres,
schrijfster en theatermaakster
Elly Zuiderveld.
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Op het Museumplein in Ede
heeft de politie in de nacht van
zaterdag op zondag drie mannen aangehouden wegens openlijke geweldpleging. Rond drie
uur zagen agenten een groep
mensen op het Museumplein
met daarbij een 22-jarige Ede-

Rituelen rondom geboorte, huwelijk en overlijden
Op uitnodiging van Yarden Vereniging neemt Thea Kroese belangstellenden mee langs
tradities en rituelen bij geboorte, trouwen en rouwen. Thea Kroese, televisiepersoonlijkheid van RTV-Oost, laat zien dat veel dingen die we nu kennen en meemaken hun
wortels hebben in het verleden en vol zitten met ontroerende symbolieken. Zo heeft
pepermunt alles te maken met begraven. Verrassend is ook dat een doodshemd alles te
maken heeft met de liefde en dat veel spreekwoorden en gezegden tegelijkertijd gaan
over geboorte, huwelijk en overlijden.
U krijgt het die avond allemaal te horen en gaat naar huis met het gevoel toch iets
nieuws geleerd te hebben en ook amusante dingen te hebben gehoord.
Kortom: een interessante en gezellige lezing voor iedereen.
De lezing is op woensdag 21 september in het Yarden
Crematorium Slingerbos, Slingerboslaan 15,
6718 ZA Ede van 20.00 tot 21.45 uur.
De toegang is gratis. Ontvangst vanaf 19.30 uur met
koffie, thee of fris. Iedereen is van harte welkom.
Voor aanmelden en/of informatie
tel. 0318.610953 of cre.slingerbos@yarden.nl

naar die om zich heen aan het
slaan en schoppen was. Agenten
zagen dat een 20-jarige Lunterenaar ook betrokken was bij
de vechtpartij en mensen sloeg.
Volgens getuigen zou een 18jarige Edenaar ook geslagen
hebben.

Geitjes gedumpt
Vorige week werd de Kinderboerderij de Oude Hofstede ‘s
ochtends verrast met 2 nieuwe geiten gedumpt door de oude
eigenaar. Omdat de kinderboerderij al overvol zat zijn de geiten naar het asiel gebracht. Voor de geitjes, Jipke en Janneke
genaamd, werd al snel een nieuw thuis gevonden.

Alzheimer Cafe
Ede

Het Alzheimer Café Ede is donderdag 15 september weer geopend. Het thema deze avond
is: ‘Wat is dementie?’ Als gast is
dhr. Andre Janse, klinisch geriater Ziekenhuis Gelderse Vallei
uitgenodigd. Hij zal vertellen
over de diverse ziektebeelden
van dementie. Voor de pauze
zal dit onderwerp uitgebreid
worden besproken onder leiding
van de gespreksleiders Janny
van Heumen en Marian van
Loo. Na de pauze is er voor alle
bezoekers ruim de gelegenheid
tot het stellen van allerlei vragen
rondom Alzheimer. Het Alzheimer Café Ede wordt gehouden
in ‘de Brink’, Padberglaan 18 te
Ede. Het café is geopend vanaf
19.00 uur. Het programma start
om 19.30 uur. Gratis toegang.

LeerWerkTeam
Ede-west heeft haar eigen LeerWerkTeam. Een team bestaande uit Mbo studenten zal onder begeleiding van een
Hbo student het komende jaar verschillende projecten gaan
ondersteunen in Ede-west. Het LeerWerkTeam richt zich op
de bestaande projecten van Welstede.

