Geweldig feest in de nieuwe Bron
Samenwerking, saamhorigheid, teamwork, …
zomaar een paar uitgesproken en geschreven
woorden die het succesvolle feest ter gelegenheid
van de 10-jarige nieuwe Bron kenmerken. De
jongste medewerkster was een tweejarige kleuter
met een tamboerijntje en de oudste was rond de
85. De festiviteiten volgden elkaar in een
razendsnel tempo op. Na de intensieve
voorbereiding met o.a. het opblazen van 1000
ballonnen …..
…. volgde de opening met het kinderkoor “de
Bronspettertjes” onder leiding van Mieke
Heukels

Daarna was er een welkomstwoord door de voorzitter van de locatieraad Frie van Os.
.
Omdat de laatste loodjes van de bouwactiviteiten na bijna 20 jaar, deze maand
worden afgerond, zal het parochiebestuur de bouwcommissie décharge
verlenen en een historische plaquette overhandigen.
Verder was er een kinderspeelmarkt,…

…. een voordracht door Cees Loeve
van de Historische Kring Krimpen over
de diverse kerken in Krimpen en
omstreken.
Aandacht werd geschonken aan onze
voorloper, de Ned. Hervormde kerk in
Ouderkerk a/d IJssel, een kerk die tot
circa 1572 een katholieke
dekenaatskerk is geweest. Deze kerk
ressorteerde onder het bisdom
Utrecht. Een oude gevelsteen geeft
zelfs het jaar 909 aan.

Er waren verschillende permanente
beeldpresentaties,

een optreden van het JOKO met uitbreiding van oud-leden,
… met vele toehoorders…

een boeken- en cd-markt, hapjes en
dranken,

een Braziliaanse maaltijd, bereid door leden van de
feestcommissie.

Verhalenvertelster Stella Speksnijder
van “het Zingende Paard” had een
indrukwekkend en ontroerend verhaal
over twee geliefden.

In de avonduren werd het tempo met zang en dans
drastisch verhoogd met het JOKO-combo en
verschillende solisten. Vervolgens was er een
verloting van grote kandelaars en paaskaarsen.

Op zondag was er een feestelijke Eucharistieviering waarin
pastoor Huub Flohr voorging. De viering stond in het teken van het
adoptieproject Comunidade Educacional Para 0 Trabalho in het
Braziliaanse Lins. Opbrengst van het gehele feestweekend en de
collecte op zondag zijn ten bate van Lins.

Het gehele weekend werd opgeluisterd
door een indrukwekkende
bloemenpracht in de Braziliaanse
kleuren.
De totale opbrengst ten bate van LINS
van het feestelijk weekend inclusief de
collecte bedroeg € 1,451,13

