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De voorzitter schrijft:

Voorjaar - Vooruit
Weet u het nog? Wintertijd – zomertijd. Alle
klokken weer een uur vooruit. Vooruit en zo voelt
het ook. We gaan weer vooruit. (Bijna) alle
coronamaatregelen zijn vervallen. We mogen
weer in grote groepen bij elkaar komen. Voor
sommigen voelt het als bevrijding dat we op
bezoek mogen en weer kunnen ontvangen. Dat
we weer kunnen uitgaan. Naar concerten, film en theater. Twee jaar is een lange
periode.
Maar met onze bevrijding denken we ook aan de inwoners van Oekraïne. Zij hebben
nog een lange weg te gaan. Wij mogen 5 mei gedenken dat we 77 jaar geleden
werden bevrijd. We hopen dat met een bevrijdingsmaaltijd te vieren. De mensen in
Oekraïne zijn nog niet zo ver. Ik kan niet vooruit kijken, maar ik vrees dat als u deze
nieuwsbrief ontvangt de oorlog daar nog niet voorbij is. In ieder geval niet de
verwoestingen die dit met zich mee bracht. Er zal een lange weg te gaan zijn om
alles weer op te bouwen. Het land zal onze steun hard nodig hebben. Evenals de
vele vluchtelingen die nu in ons land zijn.

Gebed voor wie op de vlucht is
Meer dan ieder ander kent U de ervaringen van mensen
op de vlucht, zonder veilig thuis.
Uw Zoon vond ook geen onderkomen,
maar slechts gesloten deuren in Bethlehem.
Hij vluchtte naar Egypte en had geen plek
om zijn hoofd te rusten te leggen in Galilea.
God, wees met ieder mens die vandaag geen plek heeft
om het hoofd neer te leggen.
Met hen die zichzelf vreemdeling voelen,
onderweg naar een onbekende plek én toekomst.
En geconfronteerd worden met afwijzing, wantrouwen,
onverschilligheid en gesloten deuren.

Zegen hen met hoop te midden van alle uitzichtloosheid,
met mensen die naast hen staan en met een veilige plek.
God, open onze ogen, onze oren, onze harten voor onze medemens in nood.
Help ons open te staan voor de ander,
gastvrij te zijn en te volharden in onze roep en ons gebed om recht.
Hartelijke groet, Lou Waterman.

Uitnodiging voor de bijeenkomst dinsdag 12 april 2022
in de Kwikstaart
Aanvang 15 uur
Aansluitend Paasmaaltijd
Presentatie door
ds. Eeuwout Klootwijk,
predikant van de
Prot. Gemeente te Oost-Souburg

“De kruisweg van
Siegfried Köder”
Priester-schilder Sieger Köder (1925-2015)
combineerde zijn roeping als priester met
zijn werk als kunstenaar en hij maakte talloze schilderijen, altaarstukken en
gebrandschilderde ramen voor kerken in en buiten Duitsland.
Hij is gefascineerd door het lijden van Christus en het menselijk lijden en kwaad.
Prachtig voorbeeld daarvan is zijn Kruisweg. We gaan deze kruisweg niet alleen
bekijken, maar ook op ons in laten werken. Deze kruisweg kan ook over ons gaan:
hoe kun je rechtop blijven staan? Wat doe je als je valt? Wie droogt je tranen? Hoe
vind je een weg verder?

Van de leden

Begin maart was onze penningmeester Loe van Lomwel 55 jaar getrouwd met Diny
Jasperse.
Het bestuur heeft hen gefeliciteerd met deze mijlpaal en wenst hen nog vele jaren
samen toe.

Ledenvergadering

Tijdens de ledenvergadering is tijdens de bestuursverkiezing in de functie van
secretaresse gekozen mw. Ineke Wijkhuijs-van den Driest. Zij begint haar taak per 1
juli. Per deze datum stopt mw. Jopie Poppe haar bestuurstaak. Tevens is mw. Diny
Janse benoemd als notuliste.

Paasmaaltijd - gratis

Let op: middag begint om 15.00 uur

Na de presentatie wordt u weer een Paasmaaltijd aangeboden. Zoals u in het
jaarverslag hebt kunnen lezen, is onze kas nog goed gevuld. Dat is fijn, maar de
reden is natuurlijk dat door corona een groot aantal bijeenkomsten niet kon
doorgaan.
Aan de maaltijd kunt u dit keer gratis deelnemen. Wel willen we weten op hoeveel
deelnemers we moeten rekenen. Opgave is dus nodig.
U moet zich opgeven bij Loe van Lomwel. Uiterlijk: woensdag 6 april
Telefoon: 06 16 11 77 89 of per e mail: lvlomwelpcob@kpnmail.nl

Catering 12 april 2022 – aanwezig zijn om 14.00 uur
Betty de Jong, Cor en Ploni Dekker, Loe van Lomwel

Bij verhindering tijdig afbellen naar Loe 06 16 11 77 89

Betaling contributie – herhaalde oproep

Vijftien leden hebben nog steeds de contributie voor 2022 niet overgemaakt naar de
penningmeester. Rekeningnummer PCOB is NL70RABO 0138 4713 39.
34 euro voor een alleenstaande en 49 euro voor echtparen/samenwonenden.

Volgende bijeenkomsten
5 mei
10 mei
14 juni

Vrijheidsmaaltijd - organisatie St. Oorlogsveteranen Vlissingen
presentatie Leo de Visser uit Ritthem over zijn reis naar de Amish
barbecue

Wij hopen u te ontmoeten dinsdag 12 april
Namens het bestuur,

Lou Waterman, voorzitter, tel. 06 49740646

