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25 jaar De Ark met Sikko Kranenborg
In een ver en grijs verleden
Nu al 25 jaar geleden
Waren er al lieve Barneveldse mensen
Met mooie en goed bedoelde wensen.
Ze wapperden driftig met hun handen
Voor hulp in verre ontwikkelingslanden.
Ook in de Gemeenteraad
werd over Ontwikkelingswerk gepraat.
Die mannen van de Gemeenteraad
overlegden druk, zoals dat gaat.
Men stelde voor: “Het is nu tijd
voor een meer gestructureerd beleid”
Burgemeester Labree en Sikko samen
gingen toen een plan beramen:
“Het wordt Barneveldse Werkgroep voor Ontwikkelingswerk
samen met de Gemeente staan ze dan heel sterk.
En de Gemeente gaat het geld verstrekken
om de kosten ervan te kunnen dekken”
Zo gezegd en zo gedaan,
de werkgroep zal als BWO door ’t leven gaan.

Ze nodigden uit alle Barneveldse lieden
die hulp aan medemensen bieden.
Zo kwamen samen hier ter plaatse
allen die hulp boden aan hun naaste.
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Het samenwerken was veel wikken, wegen,
sommigen waren voor en anderen tegen.
Maar spoedig was de kogel door de kerk,
“Samen staan we immers sterk!”
[Wie waren die organisaties die vanaf het begin er bij waren?]
Na verloop van enkele jaren,
kwam de Ark ’t toneel op varen.
De werkgroep stapte zonder dralen
aan boord, want…”De Gemeente zal betalen!”
Er moet, opdat De Ark niet zal vergaan
aan ’t roer een goede stuurman staan.
Nou, dat was voor de Ark geen zorg
Er was toch Sikko Kranenborg!
En nu al 25 jaar staat hij
op de brug, en zonder averij!
Zijn stuurmanskunst op de Barneveldse baren
is door geen ander te evenaren.
Even dreigde het mis te gaan
bij het beëindigen van zijn baan.
Gelukkig kwam hij toch weer terug
en staat weer vrolijk op de brug.
Sikko,
we willen duidelijk verklaren
dat we je zeer waarderen, al die jaren.
Met jouw speciale ambtenaar manieren
wist jij de Ark uitstekend te bestieren.
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Met wat flegmatiek en onderkoeld
hebben we je leiding toch gevoeld.
Met een andere pet op dan gewend
zijn we blij dat jij er toch nog bent.
Bij de Gemeente mag je niet meer komen
Je keypas, bureau en computer zijn je afgenomen.
ik zou zeggen: Laat die gasten in hun sop maar garen,
jij zult bij De Ark je klus wel klaren!
Allen hier, van groot tot klein
vinden het geweldig fijn,
als je, zoals we allen hopen,
vaak de Ark komt binnenlopen.
Sikko, speciaal om jou te eren
was ik dit aan ’t memoreren.
Hopelijk voel je je vereerd
Als de Ark je met dit jubileum hartelijk feliciteert!

Dick Groeneveld, Barneveld, oktober 2016

