Ontmoetingsdag 2017 in Lemelerveld.
Het aantal deelnemers was weer iets naar beneden bijgesteld.
Zoals altijd werden we vriendelijk welkom geheten.
Ook de rode loper was niet vergeten.
Alle stoelen waren wit bekleed.
Daar was zeker werk aan besteed.
Herma Bremmer mocht als invaller ons welkom heten. Dat deed ze heel bedreven.
Het thema voor vandaag was - Deel je leven –
Een mooi gedicht dat zij voordroeg, sloot daar prachtig op aan.
We kregen het allemaal mee bij het naar huis gaan.
Deel je eten en het zal beter
smaken.
Deel je blijdschap en ze zal groter
worden.
Deel je zorgen en ze zullen minder
zwaar zijn.
Deel je enthousiasme en je zult
elkaar aansteken.
Deel je kennis en ze zal aangevuld
worden.
Deel je liefde en je zult liefde
krijgen.
Deel je leven en je zult mens
worden.
Pastoor Hermens ging voor in de H. Mis met assistentie van Pastor Ton de Ruiter en
Marga Klein Overmeen.
Voor begeleiding van zang en muziek kwam het koor van Vilsteren op de been.
Daarna was er koffie en cake en een gezellig praat uurtje om nieuwtjes te delen en
oude koeien uit de sloot te halen.
Voor de Caritas ’n mooie gelegenheid om onze bijdrage op te halen.
Na ’n drankje om te proosten op ‘n mooie dag en weer ’n goed jaar,
stond onze middag maaltijd al weer klaar.
Heerlijke soep, belegde broodjes en lekkere krentenbollen om de honger te stillen.
Koffie, thee, melk en karnemelk, en water voor onze pillen.
Voor wie dat nodig had stond er daarna nu ‘n bed gespreid.
De rest had tot 2 uur vrije tijd.
Veel dames zijn voor ’n frisse neus aan de wandel gegaan.
Een groepje mannen zat in ’n rustig hoekje te kaarten, daar had je geen kind meer aan.
Om 2 uur was het middag programma gepland.
Dat waren Erik en Andre uit Medler bij Vorden, voor niemand nog bekend.
Alles ging op zijn boeren fluitjes in het achterhoeks dialect.
Niet iedereen snapte alle uitspraken direct.
’n Voorbeeld: - “wie hadden dit jaor zovulle roepen in de moes”Je kon in de zaal de hersenen horen kraken.
Zo wisten die 2 mannen ons veelal gezellig te vermaken.
Erik had al ’n plan bedacht de ark van Noë na te bouwen,
om bij de opwarming van de aarde de voeten droog te houwen.
Toen hij bedacht bij hoeveel instanties en gemeenten hij vergunningen aan moest
vragen,
begon zijn idee al snel te vervagen.

Ook de partij van de dieren en de dierenbescherming kwamen op zijn pad.
Hij kwam tot de conclusie dat Noë het vroeger ’n stuk gemakkelijker had.
Ook kwam er ’n stukje over dat tegenwoordige moderne gedoe.
Foto’s maken van de bevalling van de eerste wee tot aan de geboorte toe.
Dat afdraaien op breedbeeld TV voor het kraambezoek.
Geef ons maar ’n beschuit met muisjes of desnoods ’n plakje koek.
De zaal lachte hier ook niet uitbundig voor,
evenmin als Mijnheer pastoor.
Deze jongens stelden dit wel aan de kaak,
maar vonden het zelf ook niet in de haak.
Na de theepauze kwamen ze nog met ’n gevoelig lied.
Hoe Nederland de vluchtelingen ziet.
We moeten deze mensen wel een kans geven.
Ons thema van vandaag is immers – deel je leven -.
Als Billy-Joe uit Canada en Bertus als keuterboer,
gingen ze tot slot op de vrolijke toer.
De hele zaal zong uitbundig mee en ik weet niet meer elke letter.
Maar de slotregel was:“Het wordt allemaol wel weer better “.
Tot slot was er ’n plechtig lof met dezelfde voorgangers als vanmorgen.
Het herenkoor uit Dalfsen kwam in vol ornaat de lofzang verzorgen.
Bij zijn dankwoord had Pastoor Hermens ook ’n opdracht klaar.
“Breng volgend jaar wat jongere ouderen mee, zo rond de 70 jaar”.
Herma Bremmer sprak als laatste, evenals de Pastoor
’n dankwoord uit vooral voor alle vrijwilligers en voor
alle medewerkers die deze mooie dag voor ons hebben verzorgd met elkaar.
En hopelijk allemaal tot volgend jaar.
Nellie Eijkelkamp

