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De Wandeling
Palm, palm, pasen!
Ei, koer - ei
Over ene zondag
Dan hebben wij een ei!
Een ei is geen ei,
Twee ei, is een half ei
Drie ei is een Paasei!

L

ekker zingend zitten wij op de fiets en zijn wij van Berkel
onderweg naar onze ‘andere’ parochie in Enschot. Wij hebben er
zin in: De Wandeling! Een gezinsactiviteit, georganiseerd voor
mensen van de parochies van Willibrordus en Caecilia. Het is ook wel een
beetje spannend, want wij weten niet precies wat wij kunnen verwachten.
Op de pastorie worden wij hartelijk ontvangen door Els en Walter. Als
iedereen binnen is, blijkt dat ons groepje niet groot is: ongeveer tien
volwassen en twee kinderen (onze twee meiden van 5 en 7 jaar). Met een
kopje koffie, een glaasje limonade en een paaskransje wordt het meteen
gezellig.
Na een welkomstwoord van onze herder Pieter en een introductie op het
thema door zuster Augusta gaan we op pad. In groepjes van twee of drie
gaan wij samen op weg en laten ons inspireren door het Emmausverhaal.
Onderweg discussiëren wij over het geloof en delen ons ideeën daarover.
Ondertussen amuseren de kinderen zich op de pastorie met het maken van
leuke paasversieringen.
Bij terugkomst wisselen wij onze ervaringen met elkaar uit en de kinderen
vertonen hun kunstwerkjes. Samen besluiten wij deze fijne middag met
een kopje soep. Dank voor de leuke middag! Jammer dat we maar met een
klein groepje waren. Hopelijk gaan wij volgende jaar weer wandelen. Het
zou leuk zijn om dan nog wat meer mensen en gezinnen te ontmoeten.
Familie Hernando
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Wilt u reageren op een van de artikelen in dit nummer? U kunt uw
reacties per e-mail sturen naar het parochiesecretariaat:
st.caecilia@planet.nl of bezorgen bij het parochiecentrum,
Kerkstraat 2.

