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Leven in Liefde
Sterven tot Liefde

Ter herinnering aan:
.

Engel Reinhoudt
26 januari 1946 – 11 juli 2020



Ter herinnering
Engel Philippus Reinhoudt werd geboren op 26-1-1946. Hij was het derde kind in het gezin van Flip en Jo 
Reinhoudt-Kaboord te Wolphaartsdijk. 

Warm nest
Na Engel werden nog 3 kinderen geboren. Zijn ouders hadden een klein boerenbedrijfje met wat koeien, Na Engel werden nog 3 kinderen geboren. Zijn ouders hadden een klein boerenbedrijfje met wat koeien, 
akkerbouw en fruit waar hard gewerkt werd en iedereen een handje meehielp. Het was vooral een warm nest 
waarin hij opgroeide. Engel was de gangmaker in het gezin waarin humor en samen plezier hebben de 
boventoon voerden. Engel groeide deels op bij bure Wanne en Teeuw waar hij een speciale band mee had. 
Dat is ontstaan bij zijn geboorte toen Wanne assisteerde omdat zijn vader in het ziekenhuis lag. Pas 6 weken 
later hield hij Engel in z’n armen. 

Het gezin en de sfeer van de gemeenschap waren een 
mooie bedding van waaruit hij zich kon ontwikkelen en mooie bedding van waaruit hij zich kon ontwikkelen en 
zijn eigen keuzes kon, en mocht maken. Op de 
schuurzolder op het Deuldiekje had Engel zijn eigen 
plekje gecreëerd waar zijn ideeënvorm kregen. Vrede, 
rechtvaardigheid en politiek hadden zijn interesse en 
hielden hem bezig. Dit is  altijd zo gebleven. Uit principiële
overwegingen heeft hij de nooit dienstplicht vervuld en 
dat was in die tijd niet gebruikelijk. dat was in die tijd niet gebruikelijk. 

Engel ging naar de kweekschool en daar was hij lid van
 de cabaretgroep Tentakel. Hij kreeg de smaak te pakken van liedjes en teksten schrijven en optreden. Zijn 
carrière als leraar op een middelbare school was van korte duur, zijn hart lag veel meer bij het jeugdwerk 
waarin hij jaren met plezier heeft gewerkt en zijn creativiteit en organisatietalent tot bloei kwamen.

Gezin
Engel leerde Corrie kennen en op 29 december 1969, precies een jaar na de eerste afspraak trouwden ze en Engel leerde Corrie kennen en op 29 december 1969, precies een jaar na de eerste afspraak trouwden ze en   
                gingen wonen in de Aardebolleweg in Wolphaartsdijk. Het was een    
                komen en gaan van  familie, vrienden en relaties uit het jeugdwerk. 

                Het gezin werd gevormd met Jolijn die in 1972 werd geboren, in 1975   
                volgde Anne. Emiel maakte in 1977 het gezin compleet en het knusse  
                huis in de polder iets te klein. 
      
                                Ze vonden een ruim huis in de Werrilaan te ’s-Heerenhoek waar     
                gastvrijheid centraal stond en waar hij tot vorig jaar is blijven wonen.   
                Corrie was creatief in huis, tuin en met naaimachine. Engel had ‘twee   
                linkerhanden’ maar was creatief op vele andere gebieden. 

                                Engel was een warme en betrokken vader die altijd klaar stond voor  
                 de kinderen. Hij bracht ze de liefde voor natuur, cultuur, taal en    
                muziek bij. Op kinderfeestjes bedacht hij uitgebreide speurtochten,   
                toneelstukjes en spellen. Die feestjes werden daardoor echt heel    
                speciaal en onvergetelijk. Met alle drie afzonderlijk maar ook samen  
                ondernam hij wandeltochten, bezocht hij musea en ging naar     
                concerten en theater. 



Kamperen

Vakanties met het opgroeiende gezin waren hoogtepunten in het jaar. Een aantal jaren was Otterlo een vaste 
stek, waar vrijwilligerswerk gedaan werd op camping ‘Beek en Hei’ bij de familie Janse.
 

Toen van daaruit een kampeerreis naar Engeland 
werd ondernomen, was de liefde voor het 
kamperen een feit. Jaarlijks werd nu ook een kamperen een feit. Jaarlijks werd nu ook een 
buitenlandse reis gemaakt. Kamperen bleef tot 
twee jaar geleden een vast gegeven. Engeland 
behoorde tot de favorieten. Bezoek aan musea, 
kerken, kastelen, tuinen hoorden tot zijn favoriete 
bezigheden. 

Liefde en huwelijk

Ze hadden een gelukkig huwelijk, 43 jaar waren ze Ze hadden een gelukkig huwelijk, 43 jaar waren ze 
getrouwd. Hun liefde voor elkaar was puur, en 
van een grote warmte, onuitgesproken 
saamhorigheid en intimiteit. Ze hadden altijd veel 
plezier samen, hielden van gekkigheid. Wanneer 
er buiten muziek klonk, maakten ze samen een 
dansje op straat, vaak onder luid protest van de 
kinderen. kinderen. 

Menigmaal bedachtenze tijdens carnaval een dag 
of uur van tevoren dat ze meededen met de 
optocht. Ze brachten elkaar tot bloei.Tegen alle 
verwachtingen inoverleed Corrie eerder, dat viel 
Engel erg zwaar, zij speelde in de zingeving van 
Engel z’n leven een belangrijke rol. 
  

.



(Klein)kinderen

Tot de absolute hoogtepunten in Engel zijn leven hoort de komst van de kleinkinderen Sarah en Thijs. Samen 
met Corrie genoot hij van de vaste oppasdagen en maakte en vertelde hij verhaaltjes, zong en speelde hij 
met hen.  

Toen Levien bijna drie jaar 
geleden werd geboren was hij 
opnieuw erg verblijd en genoot opnieuw erg verblijd en genoot 
en verwonderde zich over zo’n 
mooi ventje. 

Kleindochter Vera werd 2 juni jl 
geboren en hij heeft haar nog 
kunnen zien. De kinderen en 
kleinkinderen van Tineke zaten 
ook direct in zijn grote hart. ook direct in zijn grote hart. 

 

.



Loopbaan

Na de kweekschool had hij ook nog de sociale academie afgerond en rolde hij na het jeugdwerk, in het Na de kweekschool had hij ook nog de sociale academie afgerond en rolde hij na het jeugdwerk, in het 
vormingswerk voor volwassenen. Typerend voor hem was dat hij een hekel had aan het belerende. Hij wilde 
liever fungeren als stimulator en inspirator waarbij mensen vooral zichzelf vormen. Hij ontwikkelde en gaf een 
verscheidenheid aan cursussen; van assertiviteitstraining, geheugentraining tot speciale themazomerweken. 
Door zijn diverse drukke bezigheden vergat hij regelmatig iets, zelfs een groep cursisten voor de 
geheugentraining. Engel kampte al vroeg met een zwakke gezondheid, daardoor stopte hij op z’n 56e met zijn 
professionele loopbaan.

GezondheidGezondheid

Zo uitgebreid als zijn repertoire van gedichten, verhalen en liedjes zijn, deed zijn medisch dossier daar ook 
niet voor onder. Bijzonder was dat er nooit een klacht over z’n lippen kwam. 



Vrienden

“Vremde bin vrienden mie wie a je nog kennis mô maeke”,  dat was Engel zijn motto. Engel was trouw in zijn 
vriendschappen en maakte vrienden voor het leven, samen met Corrie maar ook alleen. Op de kweekschool, 
vanuit het jeugdwerk, vormingswerk, muziekvrienden, van het kerkje en dat bleef zo doorgaan, ook de familie 
en vrienden van Tineke werden de zijne. 
Hij deelde vele interesses en genoot van de gesprekken, vaak onder het genot van een etentje. Hij deelde vele interesses en genoot van de gesprekken, vaak onder het genot van een etentje. 
Gedenkwaardig waren de bijzondere samenkomsten van vriendenclub “Ons oud verbond”.  

Creativiteit – muziek - verhalen

Het optreden, schrijven van liedjes en verhalen waar hij in zijn studietijd mee was begonnen werd versterkt 
toen hij in 1970 Willem Vermandere ontmoette die hem enorm inspireerde. Hij leerde aan Engel dat zingen in 
dialect niet ‘boerig’ is, maar juist emotioneel veel dichter bij je staat en een grootte waarde heeft. 

Zo ontstond in de loop van de jaren een eigen repertoire aan liedjes, gedichten en verhalen. Eén van zijn Zo ontstond in de loop van de jaren een eigen repertoire aan liedjes, gedichten en verhalen. Eén van zijn 
eerste liedjes, Kôôpventje Flupje, maakte indruk op de Wolphaartsdijkse journalist Gerard van Loo, die er in 
1974 een eerste artikel aan wijdde. Dat was ook meteen het begin van zijn carrière als Zeeuwse troubadour, 
zoals hij vaak getypeerd werd. Hij had standaard repertoire, als hij gevraagd werd voor een optreden schreef 
hij altijd een speciaal lied of tekst die bij de mensen en de gelegenheid paste. Door zijn optredens was hij al 
gauw een graag geziene gast op verenigingsavonden, feesten en Zeeuwse culturele evenementen.

Begin jaren '80 werkte hij mee aan enkele Zeeland Platplaten, in 1988 verscheen een eigen LP 'Vrouwe, Begin jaren '80 werkte hij mee aan enkele Zeeland Platplaten, in 1988 verscheen een eigen LP 'Vrouwe, 
vrouwe kôp toch wat'. Vier jaar later kwam de cd 'Een bolus bie de koffie' uit met tante Tan als blikvanger op 
de hoes. Door de samenwerking met muziekgroep Ambras is vanaf dat moment een waardevolle vriendschap 
ontstaan en altijd gebleven. Zo ook met violist Matthieu van Bellen, zoon van Ambras muzikant. 
In 1996 volgde 'Bel, bel, 't is toch vreêd'. Met het nummer 'Vremd Volk' van deze cd won hij eerder het In 1996 volgde 'Bel, bel, 't is toch vreêd'. Met het nummer 'Vremd Volk' van deze cd won hij eerder het 
nationaal songfestival in dialect. In 2002 verscheen 'Gewoon' met opnieuw Ambras als begeleidingsgroep, 
maar ook met een eigen gelegenheidsformatie en enkele nummers met Champagne Charlie. Voor zijn laatste 
cd 'Geluk' werkte hij samen met James van de Water en Roland Stolk. Het koperkwartet Angels Brass, met 
Huug Steketee op muziek en tekst van Engel, was de laatste muzikale publicatie. 



Hij werkte onder andere mee aan de rubriek 'Streektaal' in de Provinciale Zeeuwse Courant. Hij heeft een 
groot aantal publicaties zoals ‘De Bakfiets’ en ‘Uutstuuksels’. Naar verwachting komt in het najaar zijn laatste 
boek uit . Hij vertaalde verschillende boekjes in het Zeeuws zoals Nijntje, Misjes te kus en te keur en Boer 
Boris.

Voor zijn activiteiten als zanger, betrokkenheid bij 't Kerkje en dialectbevorderaar ontving hij in 2006 de Total 
Cultuurprijs van de gemeente Borsele

GeloofGeloof

Engel deed geen belijdenis, wat wel gebruikelijk was in het gezin, onder andere omdat hij zich niet in het 
instituut kerk kon vinden. De kinderen kregen wel het geloof mee in de opvoeding en zowel de kerk in 
Wolphaartsdijk als ook in ‘s-Heerenhoek werd geregeld bezocht. Na het overlijden van Corrie is hij met meer 
religieuze gevoelens het leven gaan beschouwen. 

Tineke bracht hem op het spoor waar hij toch al zoekend naarwas. Engel schreef december 2019 het volgende: Tineke bracht hem op het spoor waar hij toch al zoekend naarwas. Engel schreef december 2019 het volgende: 
“Ik geloof in vertrouwen. Vertrouwen is de grond van mijn bestaan. Als je het een andere naam wil geven, kom 
je algauw bij god uit, maar daar kleven zoveel ideeën en verwachtingen aan dat ik die naam liever niet 
gebruik. Ik kan er langzamerhand doorheen kijken en meedoen met andere gelovigen, zoals in de kerk 
bijvoorbeeld. Alleen wordt daar de nadruk op Jezus gelegd en dat was niet de man die ervan gemaakt is. God 
is voor mij stilte, eenheid, saamhorigheid, te herkennen in het gezicht van de ander, als je je daar voor 
openstelt”.

‘t Kerkje‘t Kerkje

In het jaar 2000 werd hij medeoprichter van het kerkje van Ellesdiek, een centrum voor levensbeschouwing, 
cultuur en vriendschap en met oa Janus en Joop werd samen een grote betrokken groep van vrijwilligers 
gevormd. De voertaal is er Zeeuws. Oecumenische bijeenkomsten, vertelgroep, dialect, toneel, muziek, zang, 
tentoonstellingen, met ziel en zaligheid heeft hij genoten van alle facetten van wat er in het kerkje ontstond. 
In april 2010 werd hij er door een grote groep muziekvrienden tot zijn grote verrassing in het zonnetje gezet 
vanwege zijn inzet voor de Zeeuwse taal en lied en het bieden van een podium voor Zeeuwse lied.

In december 2019 stopte hij met z’n inzet voor ‘t Kerkje. Zeer verrast en diep ontroerd was hij door het grootse In december 2019 stopte hij met z’n inzet voor ‘t Kerkje. Zeer verrast en diep ontroerd was hij door het grootse 
eerbetoon in ‘t Kerkje waaraan veel artiesten meewerkten. Hij ontving toen ook de Goessche Diep Fondsprijs 
2019, een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt door de Zeeuwse afdeling van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

.



Tineke

Vijf jaar geleden kwam zijn bemindeTineke in zijn leven en 
bloeide hij helemaal op. Vanaf de eerste ontmoeting was 
het direct duidelijk en hoopte hij nog heel lang van hun 
liefde voor elkaar te kunnen genieten. Ze deelden dezelfde 
interesses in levensbeschouwing, kunst, muziek, 
gerechtigheid en vrede. gerechtigheid en vrede. 

Wonen en afscheid

Van het ouderlijk huis aan Oude Kade naar het huisje in de polder in de Aardebolleweg in Wolphaarrtsdijk. 
Meer dan 40 jaar in het fijne grote huis in de Werrilaan en de laatste 1,5 jaar bij het gezin van Jolijn en Peter in 
een mantelzorgwoning in de tuin op ‘s-Heerenhoek. 

Na een ziekteperiode van 2 maanden kwam Engel naar huis waar hij overleed op 11 juli te midden van zijn 
geliefden.

De afscheidsdienst vond plaats op vrijdag 17 juli 2020 in de wei van de familie Rooze- Stouthamer te De afscheidsdienst vond plaats op vrijdag 17 juli 2020 in de wei van de familie Rooze- Stouthamer te 
Ellewoutsdijk. In kleine kring is Engel begeleid op zijn laatste reis om gecremeerd te worden. 

Hij wordt uitgestrooid op dezelfde plaats waar ook Corrie is uitgestrooid.

Dankwoord:

We zijn zeer dankbaar voor iedereen die wat betekent heeft in het rijke en vreugdevolle leven van Engel. 
Teveel om op te noemen of iemand tekort te willen doen. Met speciale dank voor alle betrokkenen tijdens het 
laatste afscheid. 

We kunnen dit boekje eindeloos maken met herinneringen aan Engel.We kunnen dit boekje eindeloos maken met herinneringen aan Engel.
Zie voor meer: https://www.zeeuwsezanger.nl/ 



Testament

 Wees nie verdrietig a d’n tied komt ik bin d’r nie mî bie
’t Leven is groater as een solo in een mooie symfonie
Kom nie om in je verdriet, zit nie te treuren
Zwart is mè eên vlekje op het palet van kleuren.

Ik bin de vlinder, ‘k bin de wind
Ik za een veugel weze, een kindIk za een veugel weze, een kind

Een blommekleêd, een bôôm, een bos
Een glimlach ziengt het leven los

Ik bin de aerde en het vuur
Het zoute, ’t zoete en het zuur
Ik bin de stilte, de muziek

Een klaproze an een blommendiek

Even mocht ik solo spele en dat è me noe ‘ehadEven mocht ik solo spele en dat è me noe ‘ehad
En ons duet dat was het schoanste dat a t’r was m’n lieve schat

De symfonie is nie ten einde, mô j’mè oare
Pak je lier op anders klienk je zô verlore

Lavendel, thijm, basilicum 
Een roze, ’n lelie, je parfum
Rozemarijn, thijm en laurier
‘k Bin je noe en ‘k bin je ier‘k Bin je noe en ‘k bin je ier

Ik bin de bergen en het dal
Een sterre in het groat heêlal
Vereênigd mie wat was en is
Mie oales wat a liefde is

© Engel Reinhoudt, oktober 1999
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.. als een zegel op mijn hart ...

Toen ik ongeveer 7 jaren weduwe was van Jan Huseman, die overleed in 2005, wilde ik uitzoeken of ik genoeg Toen ik ongeveer 7 jaren weduwe was van Jan Huseman, die overleed in 2005, wilde ik uitzoeken of ik genoeg 
geleerd had van de Liefde. Wellicht wilde Liefde me nog diepgaander vormen binnen een nieuwe 
liefdesrelatie. Dat vroeg dat ik me openstelde. Al zoekend vertrouwde ik op de intuïtie van mijn hart. 
Afgestemd op Liefde, zou me de weg gewezen worden. In 2015 werd me bij het spoorzoeken wel een heel 
bijzondere naam aangereikt: Engel. De man die deze naam droeg, die wilde ik leren kennen. We ontmoetten 
elkaar onder de Dom. Want mijn werk was voor kerkelijk Utrecht en daar was juist een tentoonstelling van de 
Groningse kunstschilder Helmantel. Beter kon de onbekende geen beeld van me krijgen.

Ik was ontvankelijk ..zag hem staan..en diep van binnen wist ik: jij, jij bent mij gegeven!Ik was ontvankelijk ..zag hem staan..en diep van binnen wist ik: jij, jij bent mij gegeven!

Zo kwamen Engel en ik in elkaars leven op donderdag 20 augustus 2015.

Zo was het. Zo is het. Zo zal het blijven. Hij, kostbaar liefdesgeschenk uit de hemel.

Een week later was ik bij hem thuis. Een maand later stond hij met mij, middenin de nacht, in het ziekenhuis 
bij de pas geboren Chiem. Gave inwijding in de familie.

Engel bleek zeer welkom in mijn kringen van familie, vrienden en werk. En ik werd hartverwarmend 
ontvangen in alle facetten van  Engels leven.

Onze liefde was een huwelijk waard, vonden we. Toch, de levensomstandigheden leidden ons daar steeds bij Onze liefde was een huwelijk waard, vonden we. Toch, de levensomstandigheden leidden ons daar steeds bij 
vandaan, door zorg en zeer. Tegelijkertijd  werden we gedragen door sprankelend geluk en boeiend leven.

Hoog en diep blijken altijd hand in hand te gaan. We ervoeren steeds intenser dat 'hoog' bestaat dankzij Hoog en diep blijken altijd hand in hand te gaan. We ervoeren steeds intenser dat 'hoog' bestaat dankzij 
'diep'. En andersom. Daartussen ontvingen wij elkaar steeds weer als een geschenk. Zo is een hele handvol 
jaren ontstaan. We deelden elkaars leven. Meestal bleek het naadloos aan te sluiten. Er is gelijkgerichte 
belangstelling: taal, levensbeschouwing en een levenslang actief verlangen naar gerechtigheid, vrede en 
heelheid in de schepping, humor, heel veel muziek en kunst,  vriendschap, lekker eten en drinken, natuur, 
wandelen en kamperen. We hielpen elkaar gevoelig te zijn voor de trilling,  die binnenin ontstaat ..  als de ziele 
luistert. Vanaf dag 1 heeft hij mij zo voor zich gewonnen. Op die eerste dag in Utrecht, in de Dom, kwam hij luistert. Vanaf dag 1 heeft hij mij zo voor zich gewonnen. Op die eerste dag in Utrecht, in de Dom, kwam hij 
even bij me, 'zie je dat..?'  zei hij..en wees naar iets in een schilderij. Dat was een eerste wederkerig saamhorig 
moment.

Nu staat voor mij de amethist, die ik kreeg op mijn tweede verjaardag met hem. Amethist is  de steen van de 
liefde. De liefde waarin je belangeloosheid oefent, het ik-gerichte voorbij, uitgenodigd tot het dienen van 
elkaar. Zo heb ik Engel ontvangen. Door zijn ruime aanvaarding, zijn hand in hand gaan met mij,  heeft hij er 
aan mee gewerkt dat onvolgroeide liefde in mij, kon rijpen. Met hem werd ik nieuw geboren, en 'meer mens'.  
Zo bid ik, mag hij mij wakker en waakzaam houden. Ik hoop op veel verdriet om het missen van hem .. het zal 
getuigen van de durende vreugde die ik in hem ervaar. Hij, liefdeszegel op mijn hart.

Een handvol jaren ..

dat onze liefde vrucht mag dragen,  ter heling op de plek waar ik gegeven ben.dat onze liefde vrucht mag dragen,  ter heling op de plek waar ik gegeven ben.

Tineke
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