
Inmiddels was C. Kisjes lid geworden van het Leger des Heils. 
In de jaren vijftig begon hij op de Vaartweg 44 een pension 
waar Marokkanen onderdak vonden. Niet veel later trad hij toe 
tot de Pinkstergemeente. 

Later verliet hij zijn geboortedorp en 
vestigde zich in Franeker, waar hij een 
meubelzaak opende. De bovenverdieping van 
de zaak richtte hij in als kerkzaal voor 
de Pinkstergemeente. Daar begon hij met 
prediken. 
Dit prediken zat hem blijkbaar in het 
bloed, want daarna predikte en woonde hij 
onder meer in Vroomshoop, Zutphen en 
Lunteren. 
Tenslotte verhuisde het echtpaar naar 
Drente. Hij is daar nog steeds aktief en 
predikt voor de Pinkstergemeente. 

Het echtpaar Kisjes-van Hees geniet - de 
C. Kis jes omstandigheden in aanmerking genomen - 

een tamelijk goede gezondheid. 

Met dank aan de heer C. Kisjes voor zijn medewerking aan dit 
artikel. 

mevrouw M.G. de Leeuw 

LEZERS REAGEREN: koek op de mouw. 

Tijdens de slotmanifestatie van het Europees jaar van de 
ouderen op 20 oktober 1993 in 't Spant was ook de Historische 
Kring Bussum aanwezig. Wij stonden precies bij de ingang van 
de zaal en hadden over belangstelling niet te klagen. 
Bij diverse foto's kregen we de ontbrekende namen van de 
afgebeelde personen en inijn vraag over koek op de mouw in het 
vorige Contactblad werd beantwoord. 
Als er een kind jarig was, dan kreeg het een stuk ontbijtkoek 
met een mooie strik op de arm geknoopt. Zo kon iedereen zien 
dat je jarig was. 
De eerste hap was voor de jarige zelf en de rest van de koek 
ging op aan feliciterende vriendjes en vriendinnetjes die ook 
een hapje mochten nemen. 
Deze informatie kreeg ik van de heer Hoogerhuis, die geboren 
is in Numansdorp, en van mevrouw Bout, geboren in Amsterdam. 
En dit werd bevestigd door veel ouderen. Het was dus een 
gebruik dat overal voor kwam. 
Naar gelang de financiën was het stuk koek groot of klein. 
Alle mensen die hebben gereageerd, worden hartelijk bedankt. 

Joke Vos 


