Verslag van de contactmiddag van 9 maart 2022.
Voorzitter Dick Schoneveld heet iedereen van harte welkom. Fijn dat we na lange tijd weer bij elkaar
kunnen komen. Voor de dagtocht naar de Broekerveiling op 20 april a.s. hebben zich tot nu toe 41 leden
opgegeven.
Hij staat stil bij het feit dat het ook Biddag voor gewas en arbeid is. We zingen Psalm 136 vers 1 en 8.
Achter het orgel Piet Verheij als vervanger van Kees van Delft. Kees moet het even rustig aan doen. Zijn
geplande operatie is uitgesteld naar 5 april a.s.
Vanmiddag is de gast Cees Smit uit Voorschoten, belangenbehartiger, schrijver en blind. Samen met zijn
hulphond Lenno geeft hij lezingen, over hoe zijn visuele beperking hem tot schrijven bracht.
Een uitdrukking van vroeger is hondenbaan. In Rijnsburg een bekende bijnaam, hondenslager. Die verjoeg
de honden in de kerk, vanwege hun geblaf. Een tekst over hulp, betrouwbaarheid staat in Jesaja 41 vers
10: "Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet want ik ben je God, ik zal je sterken, ik zal je helpen, je
steunen met mijn bevrijdende rechterhand".
We leven in angstige en onzekere tijden. Corona lijkt voorbij, oorlog in Oekraïne, maar de Bijbelse woorden
"Ik zal je steunen en beschermen blijven tot in eeuwigheid bestaan. Dick gaat ons voor in gebed."
We hebben pauze met koffie / thee. Hierna is het woord aan Cees Smit. Vanaf zijn 19 e jaar is hij visueel
beperkt en vanaf zijn 40e blind. Hij heeft een avondstudie HBO gedaan. Hij werd personeelsfunctionaris bij
het GAK in Den Haag, is in 2005 gestopt met werken en hij is nu 75 jaar. Hij ging boeken schrijven over
Hospice, opbrengst voor het KNGF € 40.000,00 en de tafel van 85, opbrengst € 6.600,00.
In 2018 schreef hij het boek Nieuw leven, een biografische roman over een vlucht uit Vietnam. Hij heeft
verschillende hulphonden gehad. Allemaal lief en betrouwbaar, op één na, die moest na 7 weken weg. Vrat
alle poep van de straat en 's avonds spugen. Toen hij blind werd wilde hij invulling geven aan zijn leven
door te doen wat mogelijk was.
Vrijwilligerswerk voor goede doelen. De betekenis van het leven ligt in het 2e gebod, n.l. het verschil dat je
kunt maken in het leven van de ander. Een hulphond krijgt een opleiding en mag daarna 8 jaar bij hem
blijven. Lenno is een kruising tussen een herder en een golden retriever.
We hebben pauze met de collecte. Hierna kunnen er vragen gesteld worden zoals: mag je helpen bij het
oversteken van een drukke weg, mag je de hond aaien. Kan iedereen een hulphond aanvragen. Dat mag
allemaal. Hij zegt, ik bid om begeleiding onderweg. Er is altijd hulp, daar vertrouw ik op. Cees Smit is een
gelovige, positieve man. Er wordt € 105,00 opgehaald voor Giro 555. Cees Smit stuurt het namens de PCOB
door. Hij eindigt met: "Toeval is een teken van God dat Hij over je waakt". Wees er voor een ander. Een
hartelijk applaus en bloemen voor Cees Smit, die met zijn beperking zoveel betekent voor anderen.
Prijna Wessel sluit de middag af. Boven haar stukje staat: Je zult toch blind zijn en acteur, je tilt jezelf op uit
de negativiteit naar het mogelijke. God zegt ons goed te doen in ons leven, want Hij is rechtvaardig. Een
goed gevoel wordt bewerkt door goed gedrag. Zo geef je doel en betekenis aan je leven. Ze gaat ons voor
in gebed en wenst iedereen wel thuis.
Secretaris Tineke van Delft.

