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Dag beste lezer

U merkt het, onze Ruysteraar van april ziet er anders uit dan

anders.

In deze tijden van coronacrisis worden alle middelen aangewend

waar ze het meest nodig zijn.

Het schrijven van teksten is hierdoor wat op de achtergrond

geraakt.

Toch wilden we ervoor zorgen dat jullie het maandelijkse "boekske"

niet moeten missen.

Vandaar een kortere editie met wat meer spelletjes dan gewoonlijk.

Veel lees-en spelplezier!

#samentegencorona
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Pastoraal

nieuws

De maand maart ligt alweer achter ons.

De vastentijd is al een heel eind gevorderd en we zijn

stilaan op weg naar Pasen, dat dit jaar op 12 april valt.

’t Wordt Pasen…

’t Wordt Pasen

als de jonge zonnestralen van buiten

ook bij mensen zichtbaar worden.

’t Wordt Pasen

als de naam van de mens naast je

met liefde wordt uitgesproken.

’t Wordt Pasen

als de woorden die mensen spreken

elkaar meer vertrouwen geven.

’t Wordt Pasen

als de nieuwtjes die we te vertellen hebben

vreugde brengen bij medemensen.

’t Wordt Pasen

als het oude verhaal van Jeruzalem

een gebeuren van vandaag mag worden.

DE PASTORALE WERKGROEP WENST JULLIE ALLEN

EEN ZALIGE PASEN!

We namen de voorbije maand afscheid van

14 maart

20 maart

Marc Demeulemeester

Yolande Mannekens
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Terugblik

In deze "coronatijden" doen onze medewerkers er alles aan om onze

bewoners nabij te zijn en hen te omringen met de beste zorgen.

Er ontstonden verschillende spontane initiatieven om hen het contact met

familie en buitenwereld te laten behouden.

En ook de buitenwereld laat massaal zijn steun blijken.

Kinderen komen tekeningen in de brievenbus steken, Aveve Kortrijk bracht

bloemen voor alle bewoners en medewerkers en buurtbewoners laten zien

dat ze denken aan iedereen die in deze tijden zijn uiterste best doet om het

dagelijkse leven zo normaal mogelijk te laten verlopen.

Dank je wel.

Samen staan we sterk!
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Jarigen

Zeggen wat je denkt

kan ook iets aardigs zijn.

April

Medewerkers

06 Lieve Tertooy

06 Monique Vanwijnsberghe

12 Sherly Vanoosthuyse

13 Alixy Depaepe

19 Jasna Vansteenkiste

19 Cathérine Moeykens

24 Pascal Vanden Berghe

26 Neta Lulaj

27 Marijke Baert

Welkom

Welkom aan

Margaretha Ruberecht

Ghislain Messiaen

Agnes Dejaeghere

Bewoners

03 Denise Dusselier

06 Jenny Vanden Broucke

10 Norbert Dhoop

16 Annie Gouw

17 Jeanne Rogghe

17 Georgette Decraemer

20 Alice Lezeure

21 Maria Taillieu

25 Ernestine Faillie

28 Illiana Deblaere

30 Georgette De Buck
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