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Together we’re one

Beste Lezers,
Het voorjaar komt eraan. We merken het aan de natuur om ons heen die opbloeit en weer tot leven komt. We
wensen iedereen gezegende Paasdagen toe.
Hartelijke groet
Marrie Boshuis
Lt. Kol. Ine Voorham
Linda Bos

De Verbinding in ‘lockdown-tijd’
Al twee maanden is de Verbinding dicht. Een situatie die we hoopten
niet meer mee te maken sinds het ons overkwam vorig jaar. Helaas is
het door de huidige ontwikkelingen van het Corona virus nog niet
mogelijk om op de oude voet door te gaan. De Verbinding blijft dus
voorlopig gesloten.

‘t Praatje’
Vanaf maandag 29 maart starten we met een nieuwe activiteit als
aanvulling op het online koffie-uur. Bij ’t Praatje’ kun je bijpraten
onder het genot van een kopje koffie aan het Hofveld 21. Deze
activiteit is op maandag, woensdag en donderdag van 10.00-11.00
uur. In verband met Corona hebben we aangescherpte maatregelen.
- Je komt maximaal 1x/week.
- De deur is open tussen 10.00-10.15 uur. Daarna gaat de deur
weer op slot (de Verbinding is gesloten).
- Als je naar buiten gaat, mag je niet meer naar binnen.
- Inschrijving is verplicht.
- Maximaal 10 bezoekers. Vol is vol.
- We werken met een kleine vrijwilligersbezetting.
- Inschrijven bij Marrie, M 06-25761765.

Palmpasen traditie
De zondag voor Pasen wordt wel Palmpasen genoemd.
Van oudsher is het een rooms-katholieke traditie, maar
in de 21e eeuw wordt de symboliek ook in protestantse
en evangelische kerken gebruikt. Kinderen maken vaak
een Palmpasenstok, deze bestaat uit twee stokken in
de vorm van een kruis.
Er zijn bepaalde vaste items bij, die elk een eigen betekenis hebben:
• Het kruis staat symbool voor de manier waarop Jezus stierf.
• De palmtakken staan symbool voor de intocht in Jeruzalem op
Palmzondag, de zondag voor Pasen. In Nederland wordt deze
vaak vervangen door buxustakken.
• Het haantje van brood staat symbool voor het breken en
verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal. De
haan staat symbool voor de haan die kraaide nadat Petrus had
gezegd dat hij Jezus niet kende.
doen wat we geloven

De Verbinding is momenteel gesloten voor
ontmoeting. De volgende activiteiten gaan
door:
’t Praatje’ is elke maandag-, woensdag- en
donderdagochtend van 10.00-11.00 uur.
Inschrijven verplicht via 06-25761765
Het Online koffiemoment is elke maandag-,
woensdag- en donderdagochtend van
11.00-11.30 uur via skype met de volgende
link https://join.skype.com/eEJPTn1jOcJ7
Ons Spreekuur voor verlengen van
voedselbankpas is op afspraak.
T 055-5223287
De Voedseluitgifte is op woensdagmiddag
13.00-15.00 uur. Informatie bij Marrie
M 06-25761765
De Maaltijdservice ophalen van maaltijden
kan donderdagmiddag tussen 16.30 en
17.30 uur. Aanmelden kan tot woensdag via
korps.apeldoorn@legerdesheils.nl of bel
06-25761765.

Houdt verder Facebook en onze website in
de gaten.
https://www.facebook.com/LegerdesHeilskorps
Apeldoorn
https://www.legerdesheils.nl/korpsapeldoorn

Pannenkoekenkunst
Maak je eigen ‘broodhaantje’ met pannenkoekenkunst. Het is heel eenvoudig: je maakt vormen met het beslag
door een knijpfles of een flacon met een spuitmondje te gebruiken. Wil je graag wat kleurverschil? Laat
bepaalde delen of vormen wat bruiner bakken dan andere. Nog een tip: begin altijd met de rand van de vorm.
Zo kun je in voorbereiding op het paasfeest je eigen haantje maken. Gebruik dit voorbeeld om je eigen
pannenkoek na te maken. Welke pannenkoek lijkt het meest op onderstaande vorm. Gebruik bijvoorbeeld
rozijnen om een oog te maken in de pannenkoek. Wie maakt de mooiste pannenkoek? Stuur je foto voor 8 april
op naar korps.apeldoorn@legerdesheils.nl

De verbinding is verbonden met jou….

Ine Voorham M 06-25152176
Korps.apeldoorn@legerdesheils.nl
De Verbinding, Hofveld 21-23,
7331KB in Apeldoorn

Marrie Boshuis M 06-25761765
marrie.boshuis@legerdesheils.nl

Linda Bos
linda.bos3@legerdesheils.nl
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