Lieve allemaal,
Hoewel de meesten van ons nog binnen zitten, begint de natuur buiten al flink te
ontluiken. De zon schijnt en dat zal de komende week ook zo blijven.
Toch zal Pasen er dit jaar heel anders uit komen te zien....

Afgelopen zaterdag was er een mooi concert in de
binnentuin van Kevin Nuyten en Danny Staneke.
Ik denk dat iedereen daarvan heeft kunnen genieten,
want ik hoorde zelfs achteraf nog reacties van
bewoners van de Haagdijk.
Een heel klein filmfragmentje van dat optreden is
ondertussen al door meer dan 3000 Bredanaars
bekeken.

Deze traditie van muziek op zaterdag proberen we nog even voort te zetten zolang
het weer en de regels dit toelaten.
Evert van Huygevoort en Rowin van Fessem zijn twee jonge zangers die zich het
lot van de ouderen aantrekken.

Gewoonlijk hebben zij hun optredens, maar die gaan door dit virus allemaal niet door.
Dan is er tijd over en zingen doen ze sowieso graag. Dan kunnen ze dat net zo goed
bij ons in de tuin doen! Om 14.00 kunnen de ramen weer open!
Tot dan en blijf gezond.
Tjerry
ZATERDAG 14.00 UUR VANUIT DE BINNENTUIN ELSIABETH EEN OPTREDEN
VAN:
EVERT VAN HUYGEVOORT EN ROWIN VAN FESSEM

Pasen in jouw leven
In het verhaal van ons leven zit soms een knik.
Het gaat anders dan je gedacht had.
Een verlies treft je, je raakt je werk kwijt, je komt alleen te staan, je moet je huis
verlaten, je geliefde wordt ziek.
Op de weg van je leven ligt een steen die onbeweeglijk lijkt.
Wie zal de steen wegrollen?
Op diezelfde weg kan een ontmoeting plaatsvinden;
Iemand spreekt je aan, iemand tikt op je schouders, een woord raakt je hart.
De steen komt in beweging Je kijkt niet meer in een donker gat, maar je ziet licht.
Je voelt je uitgenodigd Je voelt nieuwe kracht komen.
Het litteken blijft, maar de wond heelt.
Je bent opnieuw aanwezig
Marinus van den Berg

Een woordzoeker voor de liefhebbers
Welke zin vormen de overgebleven letters?

