11 april 2020

Klik op de LINKS in deze Nieuwsbrief.
Daar wordt het pijltje een handje.
Zo krijg je nog meer informatie!

De Communicatiegroep

Het nieuwe normaal: Anderhalve meter Samenleving
We hebben Mark Rutten tijdens de persconferentie op televisie horen
zeggen dat we na 28 april nog steeds zullen moeten vasthouden aan de
anderhalve meter afstand van elkaar. Ook gaat men bekijken hoe we de
economie heel langzaam kunnen gaan opstarten binnen die ‘anderhalve
meter samenleving’.
Als iedereen zich aan de regels houdt, en vooral langdurig volhoudt,
dan kunnen we de trend voortzetten dat de crisis iets aan het afvlakken
is. Daarom: Houd vol! Des te sneller kunnen we elkaar weer ontmoeten
en leuke dingen gaan doen met elkaar.

Dagje uit met Pasen

Wim, Yvonne, Joost, Marian en
Huub wensen alle leden van SVRijen fijne Paasdagen.

Gilze en Rijen Helpt

06-57 34 51 82
Ben je eenzaam of heb je wat hulp
nodig? Bel Gilze Rijen helpt! Er staan
heel veel vrijwilligers voor je klaar
voor een praatje, om boodschappen
te doen of bijvoorbeeld je medicijnen op te halen.
Alle 7 dagen van 8.00 - 20.00 uur.

Helaas, dit jaar kunnen we geen paasshows of meubelboulevards
bezoeken. Ga in plaats daarvan een keer gezellig naar de Efteling in
Kaatsheuvel of naar de Beekse Bergen in Hilvarenbeek.
Geen lange rijen voor de kassa want je bekijkt het hele park gewoon
vanuit je luie stoel thuis. Hoe dat kan? Via Google Street View kun je via
je computermuis lekker rustig en in je eigen tempo door het hele park
wandelen.
Je kunt natuurlijk ook een kijkje over de grens nemen. Misschien heb je
al plannen gemaakt om op vakantie te gaan? Via Google Earth kun je je
vakantieadres alvast van dichtbij bekijken.

Uit de grond van je hart

Passiespelen in Tegelen
De geplande busreis in mei naar de
Passiespelen in Tegelen komt te
vervallen. De spelen zijn uitgesteld
tot volgend jaar. Nader bericht
hierover volgt nog.

Vaart naar Hakendover
Elk jaar ga ik op Tweede Paasdag met
een groep pelgrims uit West Brabant
naar het Belgische Hakendover, nabij
Tienen. De bedevaart naar Hakendover
bestaat uit alle vaste momenten:
rozenkransgebed, eucharistie en lof en
tussendoor een kleurige processie. Cees
Marcelissen, commissaris van de
bedevaart voor Rijen en Molenschot,
had de organisatie voor Rijen en
Molenschot al rond. Op de boekjes die
bij hem thuis klaar liggen, staat de intentie van dit jaar: "Uit de grond van je
hart groeit altijd iets moois". De bedevaart gaat niet door, maar deze
intentie houd ik vast, want ik zie die bloei overal om me heen. Mensen
doorbreken de isolatie door te telefoneren (steeds vaker met beeld).
Anderen maken op afstand muziek met en voor elkaar, doen boodschappen
voor een ander, enz. Zoals bisschop van den Hende zei: De lockdown van
ons land betekent nog geen lockdown van ons hart.

De dertiende werkman

Geschilderd door Ad van der Meijs

Hakendover is een bedevaartsplaats met mooie verhalen. Voor de bouw
van de eerste kerk in Hakendover, in de tijd van de kerstening van onze
gebieden (+ 690), werden twaalf bouwlieden in dienst genomen. Toch
zagen de dorpelingen steeds dertien mannen aan het werk. Bij de afrekening stonden vervolgens weer twaalf man in de rij. Het verhaal maakt duidelijk dat Jezus Christus de dertiende werkman was. Deze oude geschiedenis
is daardoor een illustratie bij de woorden van psalm 127: "Als de Heer het
huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers". Deze oude woorden lijken
een les voor ons: in deze tijd van corona merken we tot onze schrik dat we
het leven niet in de hand hebben. De wereld is slechts beperkt maakbaar.
Daarom is het goed voor je geestelijke gezondheid om je werkhanden af en
toe te laten rusten, te vouwen en te vertrouwen op de dertiende werkman.

Consumeren

Rob van Uden heeft, i.s.m. Wessel
van Wanrooij, een mooi toepasselijk
filmpje: bij de kruisweg gemaakt.

Op YouTube is een prachtige video
van Rob te zien over de Paaswake.
Op de website en facebookpagina
van de parochie, staan ook enkele
fraaie korte films.

Hoogtepunt van de bedevaart is voor veel mensen het moment dat meer
dan honderd paarden over de akkers met het jong opgroeiend graan
galopperen. Het jonge graan wordt vertrapt, maar elk jaar groeit het weer
prachtig op en draagt volop vrucht. Ik zal dit jaar vaart hebben naar de
bedevaart van Hakendover, maar ik denk ook aan het moment vlak voordat
de paarden los gaan: ruiters en toeschouwers ontvangen de zegen met het
allerheiligst sacrament. Het is een moment dat we de communie niet
consumeren, maar op een innige manier ondergaan. Op dit moment is het
ook niet meer vanzelfsprekend om de communie te ontvangen. Nu hoop ik
wanneer ik naar de Paasviering op TV kijk, eenzelfde innige communie te
ontvangen, eigenlijk zoals in de heuvels van Hakendover. En de beperking
reikt veel verder. Ze geldt voor de communie, maar ook onze bewegingsvrijheid, ons sociale leven, ons werk en onze ontspanning. Kwetsbare
groepen worden nog kwetsbaarder. Plots is onze consumptiemaatschappij
minder vanzelfsprekend en worden we gedwongen met nieuwe ogen naar
de wereld om ons heen te kijken. Wat zou het mooi zijn als we na deze
crisis socialer en dankbaarder in het leven kunnen staan. Ik wens u allen
een mooi feest van verrijzenis, nieuw leven.
Rob van Uden

Algemene Ledenvergadering

De kleinkinderen missen opa Joost en oma Ingrid

De Algemene Ledenvergadering
van SV-Rijen kon niet doorgaan op
19 maart. Alle jaarstukken staan
op www.sv-rijen.nl zodat je die
online kunt bekijken.
De ledenvergadering zal op een
nader te bepalen datum alsnog
gehouden worden.

De impact van de coronacrisis op onze kleinkinderen

Soldaat van Oranje
De busreis naar de musical
Soldaat van Oranje gaat, zoals
eerder vermeld, helaas niet door.
Alle deelnemers krijgen het reeds
betaalde geld binnenkort retour
gestort op hun rekening.

1.5 mtr afstand volgens BNdeStem

Wat gaat er in deze verwarde coronatijd om in kinderhoofdjes? Joost en
Ingrid Scheifes hebben 4 kleinkinderen. Aafke van 8 en Baukje van 6 zijn
inmiddels wel een beetje gewend aan hele dagen thuis zijn. Als ze zouden
moeten kiezen tussen thuis of op school zijn, verschijnen er grote vraagtekens op hun gezicht.
Ze missen hun klasgenootjes, de glijbaan en waarschijnlijk ook de daarbij
horende levendigheid. Maar het thuis zijn is ook prettig. Lekker knuffelen
overdag met papa en mama. ’s Morgens hoeven ze zich niet zo te haasten
om op tijd op school te zijn.
Hun ouders hebben wel een ritme in hun leventjes aangebracht. Door de
week is de afspraak: om half 9 beneden zijn, aangekleed en wel. In het
weekend ligt dat anders. ’s Morgens wordt er schoolwerk gemaakt. Aafke
(groep 5) heeft onder meer rekenen, taal en de prehistorie. De interesse
hierin is matig. Baukje (groep 3) heeft naast rekenen, letters leren schrijven.
Nu is ze aan het oefenen die letters aan elkaar te leren schrijven.
Brechje en Jordi, hun ouders, werken nu allebei thuis. Best lastig, want er is
weinig rust. Maar het is ook wel weer gezellig. Zij wisselen elkaar af bij de
begeleiding van hun span. ’s Middags spelen Aafke en Baukje. Als ze samen
zijn met hun neefje Melle en nichtje Oona, of met een vriendinnetje, dan
spelen ze vaak buiten. Want er kan nu niemand binnen komen spelen.
Ze missen opa en oma heel erg. Als ze in deze coronatijd naar opa en oma
gaan, houden ze een soort raamvisite. Opa is erg ziek en daar mogen ze niet
bij in de buurt komen. Hij heeft een stok gemaakt van 1,5 m en zover
moeten ze afstand bewaren. En 1,5 m is meer dan je denkt! Ze vinden het
wel jammer dat ze nu voorlopig niet naar de verhalen, die opa zelf bedenkt,
kunnen luisteren. Hij kan ook heel goed lekkere pannenkoeken bakken en
pizza’s. Soms helpen ze dan mee. Oma heeft een spannend apparaat
waarmee je spaghetti maakt. En taarten en koekjes bakken kan ze erg goed.
Het opeten is natuurlijk een feest.
Opa en oma WhatsAppen nu heel vaak. Opa heeft onlangs de postzegel
herontdekt. Als Aafke en Baukje echte brieven schrijven, worden die door
opa en oma beantwoord. De postbode brengt ze dan thuis. Heel spannend.
Zo gauw ze weer naar opa en oma mogen, zullen ze als eerste aan opa
vragen of hij kleurplaten wil printen. Die platen zijn erg mooi en opa en
oma hebben ontzettend veel kleurpotloden.
Maar het meeste missen ze toch het knuffelen. Daarom zouden ze het liefst
weer eens willen logeren bij opa en oma. Aafke hoopt dat zij opa en oma
héél gauw weer zal zien en Baukje hoopt dat die vervelende corona gauw
weg zal gaan.

Tekenen en Kleuren maar!

Wat is het woord in de blauwe vakjes?
1

F

2

B

3

E

4
5
Klik op de afbeelding voor de
kleurplaat, of om je eigen paasei te
tekenen en te kleuren.
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1. De schilder zei: “pas op dat je die … niet omstoot”
2. Wat een … idee!
3. Wil je een … bij de koffie?
4. Als het regent trek ik mijn … aan.
5. De stakers zeiden: “Wij … voor onze rechten”
6. Die kleine kippen… zijn erg schattig om te zien.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vogelhuisje maken

WIN EEN JUMBO CADEAUBON
Kun jij de oplossing vinden van deze drie puzzels? Mail je antwoorden dan
naar redactie@sv-rijen.nl en maak kans op een Jumbo cadeaubon ter
waarde van 10 euro.

De lente is weer begonnen en de
vogeltjes zijn al aan het zoeken
naar een geschikte nestkast.
Maak nu je eigen vogelhuisje en
geniet straks van zingende vogels
in je tuin. Bovendien eten mezen
graag eikenprocessierupsen. Twee
vliegen in één klap dus.

Weekblad Gilze en Rijen
Houd komende week het
weekblad Gilze en Rijen in de
gaten en lees onze speciale SVRpagina.

