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ONS OKRA-NTJE 

               Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet! 

Beste leden, dag Iedereen, 

Even dachten we dat Corona onder controle kwam, we mochten naar de kapper, buiten 

meer mensen zien … We werden voorzichtig hoopvol … Maar helaas, nog even geduld.  

En toch, onlangs is de lente begonnen. Maartse buien hebben we gehad, misschien straks 

nog aprilse grillen, maar het is Pasen, de natuur ontluikt, de narcissen bloeien volop …  

Deze worden niet toevallig ‘paasbloemen’ genoemd. Hun gele kleur verwijst naar de zon en 

tegelijk zijn ze symbool van nieuw begin, nieuw leven. We kijken er met zn allen naar uit! 

 

 

Hartelijke Groet, Martine Vandecandelaere 
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April 2021 

Alle activiteiten plaatselijk en Regionaal voor april, gaan NIET door. 

De regiowandeling in Gits zal van 21 april tot 5 mei uitgepijld blijven.  

(zie Magazine December 2020) 

In Dadizele is er van 1 tot 30 april een gratis fotozoektocht. Info bij Toeristische dienst of bij 

Henriette Vanryckeghem. mail: h.vanryckeghem@skynet.be 

De middelste pagina van het magazine voor april is een raamaffiche.  

Mag ik aub vragen om die uit het boekje te halen en goed zichtbaar op te hangen. 

Het is een dankjewel aan iedereen die het voorbije jaar het verschil heeft gemaakt, laten 

zien dat senioren er zijn voor elkaar, een duwtje in de rug om, zodra het ‘veilig’ kan, opnieuw 

te starten. Okra, dat ben jij! En dank zij jou is Okra ‘BINGO’ en dat mag iedereen weten. 

Op 22 april is er een digitaal reiscafé gepland, waar je informatie kan vernemen over reizen 

met Okra in coronatijd. Inschrijven tot 19 april via 051/265307 of mail roeselare@okra.be 

Dank aan Noël B, zingevingsverantwoordelijke van ons trefpunt, om een toepasselijke tekst 

te schrijven. 

Data voor het najaar 

- 12 oktober 2021: nm optreden van Frank Galan in de Spil (organisatie Stad Roeselare) 

- 28 oktober 2021: Juvenalis – Melodieën Lage landen 

- 11 november 2021: Circusspektakel Rijsel 

 

 



 

 

Vrienden en vriendinnen in Okra, 

We beleven de paastijd.  

Voor de tweede keer op rij, zonder de intensiteit van de vieringen in de Goede Week. 

Anders dan anders. Geen paaswake op Stille Zaterdag. Zonder het solidariteitsontbijt voor 

Broederlijk Delen op paasmorgen. Geen plechtige jubelviering om 10.00 uur op de hoogdag 

van Pasen. Zonder de eierraap voor de kinderen in de tuin van ‘t Grachtje… Je zou er 

ontmoedigd kunnen bij worden… 

… EN  TOCH … 

HET IS PASEN ! 

“ TE WETEN DAT HIJ LEEFT 

IS DE KRACHT  

DIE ONS DOET LEVEN” 

Wij zullen opstaan 

       uit het graf van onze angsten 

       uit alles wat ons verlamt 

       uit alles wat leven tegenhoudt 

       en ons tot minder mens maakt. 

Wij zullen opstaan 

       uit de donkerte van het corona-leven 

       uit de leegte van het eindeloze wacht 

       uit de tunnel van het zwartkijken 

       en ons tot minder mens maakt. 

Wij zullen opstaan 

       en afrekenen met de doemgedachte 

       dat corona het laatste woord heeft 

      die doemgedachte is erger dan de dood 

       en maakt ons tot minder mens. 

We zullen opstaan 

      vanuit het vertrouwen, vanuit de liefde 

      van onze God en medemensen 

      die maken ons tot meer mens. 

 

 

 

 

 

 

              

 

“TE WETEN DAT HIJ LEEFT 

IS DE KRACHT  

DIE ONS DOET LEVEN “ 

Aan elk van jullie, jullie kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen: ZALIG PAASFEEST! 

                                                                                                                           Noël Bossuyt 



 

 
 


