Vrolijk Paasfeest

Deze begroeting was de gangbare paaswens “in de goede oude tijd”. Maar vandaag
is het andere koek, zonder mededogen.

Net als U wellicht, voel ik mij nogal ontmoedigd in de opgedrongen situaties. Vooral
als ik zie en vernemen moet hoe de wereld er heden ten dage voor staat.
Samen overleefden we al twee jaren een nietsontziende pandemie met dat
hardnekkige coronavirus en aanverwanten. Voor Vadertje Staat bedraagt de
coronafactuur reeds 36 miljard euro. De grootste zorgen maken we ons heden om
Poetins ongenaakbare en onmenselijke gruwel in de vreselijke
oorlogsomstandigheden in Oekraïne. Zonder schroom worden er rode lijnen
overschreden inzake oorlogsmisdaden en onmetelijk menselijk leed. Meedogenloze
operaties. De dreiging is werkelijkheid geworden in tragedies en wanhoop.

Ik sta wel versteld van de overweldigende golf van verbondenheid en de formidabele
steun en het eenheidsgevoel. Dat verzacht onze aangehaalde ontmoediging en
geeft mijzelf een boost van vertrouwen, vriendschap en waardering.
Een beter familiemoment als Pasen kan men zich moeilijk indenken. Samen
genieten van belevenisvolle activiteiten die gepland staan, alhoewel opvallend
besmettingsgevaar nog steeds om de hoek komt loeren.

Van solidaire vriendschap en vertrouwen gesproken, onze hoklijsthouders hebben
meer dan ooit bewijzen geleverd inzake de gepleegde bestuursverkiezingen.
Dankzij de momenten van de versoepelende maatregelen konden we orde op zaken
stellen met geslaagde verkiezingen van onze diverse besturen. Er was een massale
opkomst van de hoklijsthouders die keuzes konden maken uit voorgedragen
kandidaturen. Met meer dan 90% van de geldige schriftelijk uitgebrachte stemmen
van de hoklijsthouders van Verbroedering Obrafo Tienen, werd alle vertwijfeling
weggenomen. Voor mij persoonlijk het ultieme bewijs dat een hechte gemeenschap
van leden is aangetreden, die met elkaar sportief zijn verbonden en al “weldoende “
de handen uit de mouwen gaan steken.

Vrienden, het aanstaande paasweekend kondigt zich vrij zonnig aan. De gegeerde
frisse, blauwe voorjaarslucht staat voor warmte en medemenselijkheid. Met de
glimlach op ons gelaat kunnen ook anderen genieten van onze
welwillendheid. Zichtbaar doordrongen als sportievelingen die om elkaar geven
wegens de betrokkenheid en van elkaar houden als broeders in de

duivensport. Een nieuwe wind die met volgehouden vriendschappen door
Verbroedering Obrafo waait. Verbroedering viert dit jaar immers haar 75-jarig
bestaan.

Zalig Pasen aan Uzelf en Uw dierbaren.
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