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Van de Secretaris. 
 
Er is weer informatie in overvloed en daarom hebben we het 
lettertype teruggebracht tot het absolute minimum dat op onze 
leeftijd nog te ontcijferen valt. Het lijkt er nu wel echt op dat we 
weer van wal kunnen steken en vaart kunnen maken richting 
2022. Over kaarten en kienen is er nog geen nieuws helaas, 
maar het is wel te begrijpen dat de verzorgingshuizen geen 
risico’s willen nemen met willekeurige bezoekers van buiten het 
huis. We zullen nog wat geduld moeten oefenen. 
 

Activiteitenprogramma. 
 

De “opstapper ” op dinsdag 5 oktober gaat, zoals het nu lijkt, 
definitief door in de Schuttersheuvel om 14:30 uur. Voor de 
herhaling op 14 oktober zijn er weinig aanmeldingen. Daar gaat 
een streep door. Aan wie voor die dag had ingeschreven wordt 
verzocht om op 5 oktober naar de Schuttersheuvel te komen. 
Ook de herhaling van de “gulden snede” op 18 november zal 
gaan vervallen. 
 
Op 12 oktober is de KBO ledenvergadering om 14:30 in het 
Martinushuis. We sturen de vergaderstukken per e-mail aan 
degenen van wie wij het e-mailadres in de administratie hebben. 
Het bestuur is druk met de voorbereidingen. We leggen 
verantwoording af voor twee boekjaren omdat in 2020 door de 
coronamaatregelen geen ledenvergadering kon worden 
gehouden. 
 
Ook de Ledendag op 10 November in Joure brengen we graag 
onder uw aandacht. In het Skeakeltsje leest u daar meer over. 

 
Een inspirerend bezoek 

Op donderdag 19 augustus jl. vertrok een groep van 14 KBO-ers 
(m/v) vanaf Sneek-Centraal naar Jorwert, om deel te nemen aan 
een bezinningsmorgen, georganiseerd door Stichting Nijkleaster 
te Jorwert. We werden gastvrij ontvangen en welkom geheten 
door dominee Saskia, vrijwilligster Albertsje en pianist Hille. Na 
een korte kennismaking namen wij corona-proof plaats in de 
prachtige en zeer authentieke Redbad kerk. Hille verzorgde op 
piano een rustig en rustgevend begin, waarna Saskia de korte 
bezinningsdienst opende. Haar openingsgebed hielp ons meteen 
op weg naar de bedoeling van deze bijeenkomst: 

IEPENJE MY, 

Iepenje my foar jo goedens, en reitsje my oan, 

Iepenje myn eagen foar jo goedens, en reitsje my oan, 

Iepenje myn ferstân foar jo goedens, en reitsje my oan, 

Iepenje hert en siel foar jo goedens, en reitsje ús oan. 

Na het lezen van enkele teksten uit o.a de bijbel (Paulus), die 
werden afgewisseld met een passend lied (o.a. Laudate 
Dominum) was er ruimte voor stilte. De bijeenkomst werd 
afgesloten met gebeden en tenslotte de zegenbede. Toen was er 
tijd voor koffie, koek en een kort voorstellingsrondje, waarbij 
gevraagd werd antwoord te geven op de vraag: “Waarvoor ga jij 
op de knieën”. Prachtige antwoorden en een kleine herinnering 
van Ida…….rozenkrans bidden op blote knieën en een gratis 
afdruk van de cocosmat! Saskia informeerde ons vervolgens over 
de ontwikkeling en doelstelling van “Nijkleaster”, die veel 
gelijkenis vertoont met de katholieke kloostertraditie. Ook de 
voortgang van de plannen voor de bouw van een heus klooster 
met gastenkamers in de buurt van Jorwert werd door haar met 
ons besproken. Het programma van de ochtend werd door 
Saskia toegelicht: na de koffie een korte thematische wandeling 
in stilte, vervolgens overdenken van een thema (hoe bepalend is 
voor jou het godsdenken binnen hoogte- en diepte-, en lengte- en 
breedte-grenzen). Op de terugweg naar Jorwert gingen we in 
groepjes van 2 over dit thema in discussie. De wandeling duurde 
een klein uur. Ondanks de gestaag neervallende regen, 
ervaarden we dit tripje als zeer leerzaam, temeer daar praten 
over dit soort thema’s geen gemakkelijke opgave is. Het is 
zoeken naar betekenis, woorden en ervaringen. Degenen, die 
opzagen tegen deze voettocht bleven achter in de kerk en gingen 
daar aan de slag met dit onderwerp o.l.v. Albertsje. Terug in de 
kerk namen we weer plaats. Het was de bedoeling om 
gezamenlijk ons meegebrachte brood te nuttigen, maar 
sommigen waren te rap, zodat de gezamenlijke lunch wat in 
byten en brokken plaats vond. Ondertussen werd door Saskia 
gelegenheid gegeven reacties weer te geven op het onderweg 
besprokene. Dit was een zeer bijzondere ervaring, waarin ook lief 
en leed met elkaar gedeeld kon worden. Saskia wist in haar 
bezielende commentaar op hetgeen passeerde de juiste snaren 
te raken. De gehele groep was het zeer eens over de 
slotconclusie en sprak daarover zijn dankbaarheid uit jegens 
Saskia en Albertsje: een fantastisch geslaagde 
bezinningsmorgen …….wij voelden ons mede dankzij het 
vele hemelwater rijk gezegend. 

Tot slot, Homme wil jullie graag nog een hem intrigerende vraag 
voorleggen: “Geloven jullie in engelen……..?” 

De activiteitencommissie. 

 

Hulp nodig bij een WMO-aanvraag? 
 
U kunt iedere dinsdag van 13:00 tot 15:00 uur 
Paula Silvius bellen  0611249781 


