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Van het bestuur
Wij hadden met elkaar niet verwacht toen in maart de coronavirus uitbrak
dat we er in de herfst nog midden in zouden zitten. Maar helaas is dat
wel het geval dus voorzichtigheid is geboden. Zoals u begrijpt is de situatie nog niet veel veranderd. Het is daarom helaas nog niet mogelijk om
onze KBO bijeenkomsten en spelochtenden weer op te starten. We moeten allemaal nog geduld hebben maar mogen onze hoop niet verliezen.
Er komen heus wel weer betere tijden aan.
Het voornaamste is dat we gezond blijven en daar doen we allemaal ons
best voor.

In de les met Jezus
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In de les zit ik alleen in de klas. En natuurlijk, daar baal ik van. Maar dan
komt Jezus de klas binnen lopen. Verbaasd kijk ik toe als hij naast me komt
zitten. Hoi, zegt hij simpel. Hoe gaat het ermee. Even weet ik niet wat ik
moet zeggen. Raar, denk ik, zit opeens Jezus naast me. Ja, ik weet het, dit
moet raar voor je zijn. Hij weet wat ik denk. Gelukkig begint de docent met
de les. Halverwege de les begin ik het saai te vinden. Ik teken wat in mijn
boek en speel wat met mijn mobiel. Doe dat maar niet joh! zegt Jezus. Maar
ik negeer hem. Ik mag toch zelf weten wat ik doe? Lever maar in. Ik schrik
op van de docent die voor me staat. Die ben ik kwijt. Balend kijk ik opzij,
naar Jezus. Sorry, je had gelijk fluister ik hem toe. De volgende dag is Jezus
er weer. En eigenlijk vind ik het wel fijn dat hij er is. Hij leert me veel, en ik
vind hem erg aardig. ‘s Middags komt hij mee naar huis. Samen leren we de
teksten, want morgen is er een toets. Waarom heb ik je eigenlijk nog nooit
eerder gezien?, vraag ik aan Jezus. Je zag me misschien niet altijd, maar ik
was er wel, antwoord Hij. Dan leren we verder. Aan het einde van de dag
snap ik alles. Morgen ga jij die toets maken. Je kunt het, je begrijpt het. Dan
is Jezus weg. Als ik de volgende dag de klas binnenkom is Jezus er nog
niet. Ik ga op mijn plek zitten, en even later worden de toets blaadjes uitgedeeld. Maar Jezus is er nog niet. Aarzelend begin ik aan de toets. Bij alle
vragen zie ik vraagtekens in mijn hoofd. Hoe moet dit nou? Overal vul ik wat
in, maar of het klopt? Ik ben niet erg zeker van mezelf. En waar blijft Jezus
nu? Aan het einde van de les lever ik mijn blaadje in. We zien wel wat er van
komt. Als Jezus er nu was geweest, dan was het vast gelukt. Als ik het lokaal uit loop, is Jezus daar opeens weer. Waar was je nou?, vraag ik hem
verwijtend. Ik heb die hele toets gemaakt en ik snapte er niet veel van. Waar
was je? Jij had me kunnen helpen! Jezus kijkt me aan. Kijk eens terug, naar
het moment dat je begon aan je test. Kijk eens terug, naar het moment dat jij
je toets maakte, zegt hij rustig. Ik was er. Je zag me niet, maar ik was er
wel. Want ik ben er altijd voor jou, en ik zal je altijd helpen. Vergeet dat
nooit. Ik ben sprakeloos. Dank je fluister ik zacht. En vanaf dat moment wist
ik dat Jezus er altijd voor mij zou zijn. En voor die test? Ik had een 10!
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Alle leden die in de maand oktober jarig zijn:
VAN HARTE GEFELICITEERD!

Alle bijeenkomsten, activiteiten etc. gaan tot nader bericht niet door.

