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Beste deelnemer of medewerker van
het PC,

En dan missen we ook nog het maandelijkse PC.
Ik kan me voorstellen dat de vaste bezoekers er
naar uitkijken om weer bij elkaar te komen. De
pastores en de gastvrouwen doen dat zeker. We
missen het. De zoom contacten zijn maar
beperkt, en kunnen de bijeenkomsten niet
vervangen. We hopen dan ook echt dat we in juli
weer bij elkaar kunnen komen. Ook al zal dat
waarschijnlijk anders zijn dan anders, denk
daarbij aan de 1,5 meter regel. Maar daar vinden
we wel wat op.

8 juni GEEN PC
De verwachting is dat er pas in juli meer
ruimte komt om als groep bij elkaar te
komen. Daarom ook in juni nog geen PC. Om
toch een beetje contact met elkaar te
hebben hierbij weer een extra
Nieuwsbrief.

TERUGBLIK 4 mei:

Evenals 6 april zijn er op 4 mei enkele
medewerkers van het PC in een zogenaamde
‘zoom’ meeting bij elkaar gekomen. Om
daaraan deel te kunnen nemen moet je een
PC, Laptop, Tablet of IPhone hebben.
Ikzelf leidde deze bijeenkomst. Als thema
hadden we “herdenken en gedenken”.

Het thema was gezien de datum van 4 mei,
herdenken en gedenken.
Na een woord van welkom steek ik een kaars aan
zoals we gewend zijn in het PC en spreek daarbij
uit dat dit licht symbool staat voor de
aanwezigheid van G’d in onze wereld, ook al is
het voor velen een donkere en angstige tijd. Met
elkaar zongen we ieder op onze eigen plek in ons
eigen huis Ubi Caritas.
Inleiding op de tekst: Vandaag, 4 mei, is bij
uitstek een dag waarbij de woorden herdenken en
gedenken centraal staan. We zullen ons in het
gesprek daar ook op richten.
Het zijn 2 woorden die veel op elkaar lijken maar
die toch inhoudelijk erg van elkaar verschillen.
Wat ze gemeen hebben is dat ze herinneringen
oproepen. Nu leven we inmiddels 75 jaar na het
einde van de 2e wereldoorlog en er zijn nog maar
weinig mensen die dat hebben meegemaakt. Zij
kunnen bij het herdenken hun herinneringen niet
meer delen met anderen. Zij die het niet hebben
meegemaakt kunnen wel gedenken.

Voor 8 juni staat een volgende Zoom sessie
op het programma. Anne-Mieke vd Plaat zal
deze leiden. Wil je ook deelnemen, geef je
dan op via pcngein@hotmail.com
We zitten nog steeds gevangen in een lockdown
situatie. Gelukkig zijn er een aantal
versoepelingen mogelijk, maar contact blijft
minimaal. De nieuwste verwachting is dat per juli
in de kerken weer bijeenkomsten met 100
mensen mogen worden gehouden. Dat zou
kunnen inhouden dat er ook meer andersoortige
bijeenkomsten georganiseerd kunnen gaan
worden. Maar alles blijft afhankelijk hoe de
besmetting met het virus zich ontwikkeld.
Iedereen heeft last van de maatregelen en we
staan allemaal onder de druk van een
onzichtbare vijand. Niemand ontkomt eraan en
we hoeven elkaar er niet op aan te kijken als we
anders reageren. We worden erbij bepaald dat
het leven kwetsbaar is. Voor de een nog meer
dan voor de ander.

Ook de Joden gedenken jaarlijks op hun
paasfeest de uittocht uit Egypte. Daarover gaat
de volgende bijbeltekst:
Exodus 13 vs 1 - 10
1
2
3
1

De HEER zei tegen Mozes:
‘Wijd alle eerstgeborenen aan mij; alles wat
bij de Israëlieten of bij hun vee als eerste de
moederschoot verlaat behoort mij toe.’
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Mozes zei tegen het volk: ‘Blijf deze dag
gedenken, de dag waarop u weggetrokken
bent uit Egypte, dat slavenland, want met
4
krachtige hand heeft de HEER u daaruit
5
bevrijd. Er mag dan niets gegeten worden
dat zuurdesem bevat.
Deze dag, de dag van uw uittocht, valt in de
maand abib.
6
Als de HEER u eenmaal in het gebied van de
Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten,
7
Chiwwieten en Jebusieten gebracht heeft, in
het land dat hij onder ede aan uw voorouders
8
beloofd heeft, een land dat overvloeit van
melk en honing, neem dan steeds in deze
9
maand het volgende gebruik in acht:
Eet zeven dagen lang ongedesemd brood,
en vier op de zevende dag feest ter ere van
10 de HEER.
Niet alleen moet u die zeven dagen
ongedesemd brood eten, ook mag er in het
hele land geen gedesemd brood of
zuurdesem bij u te vinden zijn.
En vertel uw kinderen die dag: “Zo gedenk ik
wat de HEER voor mij heeft gedaan toen ik
wegtrok uit Egypte.”
Laat dit gebruik zijn als een
herinneringsteken om uw arm en op uw
voorhoofd, zodat de wetten van
de HEER voortdurend op uw lippen zijn.
De HEER heeft u immers met sterke hand uit
Egypte bevrijd.
Ieder jaar opnieuw moet u dit gebruik op de
vastgestelde tijd in acht nemen

doen wat zouden willen. Er is nu een onzichtbare
vijand, die in iedereen kan schuilen. Als we elkaar
ontmoeten moeten we afstand houden, met een
boog om elkaar heen gaan, je kunt niet weten wat
die ander voor gevaar in zicht heeft. Met een
vraag wat je je zult herinneren over deze tijd
gingen we met elkaar in gesprek. De een vond
het een tijd dat je met aandacht naar elkaar keek,
waar je anders elkaar zo voorbijgelopen zou zijn.
De ander vond de maatregelen erg ingrijpend en
voelde zich daardoor erg beknot in persoonlijke
vrijheid.
Het gesprek sloten we af met muziek van Fiet, die
voor ons de muziek van een lied van Claudia de
Brey speelde; “mag ik dan bij jou?” Het gaat over
schuilen in onrustige tijden. En wie wil nou niet af
en toe schuilen om te ontkomen aan de
beslommeringen van alle dag?
We sloten de bijeenkomst af met een
gebed, gezamenlijk Onze Vader en het leid
“Vrede voor jou”.
Vooruitblik:

8 juni geen PC
De volgende PC bijeenkomst staat
gepland voor 6 juli. Afhankelijk van
de maatregels rondom corona.
Reserveren jullie al wel alvast je
agenda?

Wij weten alleen van horen zeggen en van de
verhalen van onze ouders en grootouders van de
2e wereldoorlog en de bezetting. In Exodus staat
duidelijk dat elk jaar herdacht moet worden dat ze
bevrijd zijn, en dat het de kinderen verteld moet
worden. Zo krijgt de bevrijding uit het verleden
een toekomst. Vrijheid is niet vanzelfsprekend,
maar een verkregen goed. We gedenken dan ook
deze dagen de mensen die met hun leven
betaald hebben dat we vandaag de dag in vrijheid
mogen leven. Ook al lopen er nu geen bezetters
door onze straten, toch zijn we niet vrij om te

Mocht je willen praten, bel dan één
van onze luistervinkjes!
Telefoonnummers van de “luistervinkjes” zijn:

06-10407850, 06-19692843, 06-46082305
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Om de tijd door te komen nu je
niet naar het PC kunt hierbij een
woordzoeker. Zoek de woorden
op die onder aan de puzzel
staan.
Woorden uit het PC
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