
 

Het is bijna zover!  

Mistral komt weer samen! 

Donderdag 1 juli om 18.45 uur 

 

Wat fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en onder het genot 

van een kopje koffie of thee bij kunnen praten. En wellicht ook even 

samen zingen. 

Wij zijn welkom bij Mariëlle de Bruin 

Adres:Langstraat 1, te Reek 

Routebeschrijving:  https://goo.gl/maps/ELF87vwsN3mJexJ79 

Auto’s kunnen achter het huis geparkeerd worden. Met mooi weer zitten 

we buiten, maar indien nodig kunnen we ook overdekt zitten. Als je 

verzekerd wil zijn van een zitplaats, breng dan zelf een (klap)stoel mee. 

Wij zorgen voor een natje en een droogje! 

Natuurlijk is het gezellig (en beter voor het milieu) als je samen rijdt. 

Neem zelf even contact op met iemand in de buurt of met wie je zou 

kunnen meerijden, of met  een van de bestuursleden. 

 

https://goo.gl/maps/ELF87vwsN3mJexJ79


Mededelingen: 

Zoals bekend, zijn de corona maatregelen versoepeld. Wat betekent dit 

voor ons koor? De nationale korenbond adviseert om 1,5 meter afstand 

in acht te houden. Volgens voorschriften van de gemeente is dat niet 

nodig als iedereen volledig gevaccineerd is, of een negatieve coronatest 

kan overleggen. Het bestuur stelt voor om in juli de 1,5 mtr regel toe te 

passen. Na de zomervakantie bekijken we of deze ook kan vervallen. Wij 

willen donderdag graag met jullie overleggen hoe en wanneer we gaan 

repeteren. Denk er alvast overna. 

.

schaapskudde op de Maashorst 

 
Mistralviering: Zondag 18 juli 2021 
 
Als je in je leven slecht nieuws krijgt, is er vaak eerst ontreddering en 
twijfel, maar daarna volgt bijna altijd de hoop. 
Soms tegen beter weten in, blijven we hoop houden op een uitweg uit  
de problemen, een oplossing bij conflicten en bij ziekte 
houden we hoop op genezing. Of een verbetering van de situatie. 
Hoop geeft ons kracht en doorzettingsvermogen. 
Wat lezen we hierover in de Bijbel?  
Wat horen we tijdens de Mistralviering over de kracht van hoop? 
U bent van harte welkom om met ons het leven hoopvol te vieren. 
 
 
 



Lief en leed: 

 

Beste Mistrallers, 
 
Wat fijn dat we elkaar weer mogen en kunnen ontmoeten.  
Coronaregels zijn versoepeld en samen zingen wordt weer mogelijk. 
Goed nieuws voor ons als koor. 
Helaas heb ik persoonlijk verschrikkelijk slecht nieuws te vertellen. 
In mijn mond blijkt na 16 jaar weer kanker te zitten. Afgelopen week heb 
ik verschillende onderzoeken gehad en is de tumor in beeld gebracht. De  
conclusies zijn zeer slecht. 
Operatief zijn er geen mogelijkheden omdat de risico’s te groot zijn. Blijft 
over immunotherapie en/ of bestralingen. Deze twee mogelijkheden 
gaan we deze week met de oncoloog en radioloog bespreken om te 
kijken of ik hiervoor nog in aanmerking kom. 
Al met al het meest ongunstigste, slechtste en onzekerste nieuws voor 
ons. Nu kan ik alleen maar hopen dat er nog behandeling mogelijk is. 
Hoop geeft kracht om tegenslagen aan te kunnen. Ik zal er weer voor 
gaan en hopen op betere tijden. 
Ik vertik het om met aftellen te beginnen. Ik stel het uit tot morgen,  
overmorgen en volgende week en volgende.... zo kan ik vandaag en 
morgen hoop blijven houden! 
 

Als hoop vrees wordt 
en vrees wordt werkelijkheid 

weet dan dat hoop blijft groeien 
met het verstrijken van de tijd. 

Groetjes 
 
Frans 

 
 



Stefanie de dochter van Carola is vorige week 2 keer geopereerd. De 
eerste operatie maandag, leidde helaas niet tot het gewenste resultaat. 
Daarom volgde vrijdag een nieuwe poging. Gelukkig is die wel gelukt. 
Stefanie wordt momenteel nog in het ziekenhuis behandeld maar 
gelukkig zijn de vooruitzichten nu positief.  

 
Lieve mensen,  
 
Donderdag 1 juli zien we elkaar gelukkig weer. Ik kijk er naar uit. Graag 
wil ik jullie laten weten dat het erg goed met me gaat. Maandag heb ik 
een CT-scan en echo gehad en daarna ben ik bij de  hartchirurg 
geweest. Alles ziet er perfect uit. Dinsdag ben ik aan mijn 
revalidatieprogramma begonnen. (2x per week onder begeleiding 
wandelen/fietsen, op termijn licht krachttraining 
Heel veel groeten en tot donderdag 
 
Rianne. 


