Verslag PCOB contactmiddag woensdag 21 september 2022.
Theatergroep Vrij met een voorstelling over "Jaar in jaar uit" door acteurs Wim en Trudy.
Op deze 1e contactmiddag in het nieuwe seizoen heet voorzitter Dick Schoneveld ons
welkom. Fijn dat er zoveel leden gekomen zijn. Ook de nieuwe leden van harte welkom.
Hij geeft door dat er een acceptgiro van het hoofdkantoor komt, met de vraag om een gift.
Als u iets wilt doneren, dan graag aan onze eigen afdeling.
We beginnen met het zingen van "Groot is Uw trouw o Heer" 2 coupletten. Daarna gaat hij
voor in gebed.
Na de 1e pauze heeft Dick een inleiding over het thema "Jaar in, jaar uit", ook het thema van
de theatergroep die vanmiddag optreedt. We vieren de Christelijke feestdagen. Jezus laatste
woorden op aarde waren: "Zie ik ben met u/jullie tot de voleinding van de wereld". Omdat
God van ons houdt. Hij gaat met ons mee en voorziet in al onze noden. Die woorden houden
ons staande, vol hoop en vertrouwen. Hierna krijgt "Theatergroep Vrij" uit Maassluis
gelegenheid op te treden. Wim en Trudy zijn bijna 40 jaar getrouwd maar een gelukkig stel is
het niet. Hij zit de hele dag om haar heen en zij wil dat hij huishoudelijke taken doet voor
haar. Dan belt Annie, haar vriendin. Die heeft de postcode loterij gewonnen en nodigt Trudy
uit om een week mee te gaan naar Ibiza. Wim en Trudy, acteurs, speelden vroeger Romeo en
Julia. Nu na vele jaren later gaan ze het weer spelen en blijken nog steeds verliefd door deze
scene. Er passeren veel komische dingen de revue. Aan het eind zegt Trudy, je hebt in geen
40 jaar zulke mooie dingen gezegd, waarop Wim zegt, lieve Trudy, gaan wij nog een poosje
door als man en vrouw? Waarop Trudy zegt, natuurlijk, omdat ik zoveel van je houd. Ze
werden bedankt met een groot applaus en bloemen.
Hierna is de 2e pauze met de collecte. Janneke Wolvers sluit de middag af met een gedicht:
"Een nieuw seizoen ligt voor ons, wij weten niet wat komen gaat". Daarna gaat zij ons voor
in dankgebed.
Zij wenst iedereen wel thuis en tot ziens op 12 oktober 2022. Dan komt iemand vertellen
over de MAF, een redding vliegdienst.

