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Lieve familie en vrienden,

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde ...
Lente, alles was dood maar
komt beetje bij beetje tot
nieuw leven. Een takje wordt
groen, een bloemetje krijgt
kleur; aan de waterkant
groeten
sneeuwklokjes
verheugd de boom, die ieder
jaar trouw zijn schaduw over hen uitspreidt. Insecten,
net wakker, zoeken zoemend de zon; dartelende
vlinders, net uit hun pop, voegen zich bij het feest.
Ondertussen zijn de vogels, kwetterend, ﬂuitend en
zingend, bedrijvig aan het werk. Een veilig nieuw
nestje bouwen is geen kleinigheid: iedere lente hard
werk ! En elk vogelpaartje herkent op afstand het lied
van z’n partner, zodat ze goed voor de eitjes en de
jonge vogels kunnen zorgen. Als je goed luistert naar
het vogelconcert, dan herken je de stemmen van ieder
paartje. Wat een geweldige Schepper hebben we ! En
hoe verder de wetenschap zich ontwikkelt, biologie,
biochemie, geologie ... hoe meer zijn grootheid me
overweldigt !

‘Wat is het hier toch mooi’ zei mijn moeder ieder jaar,

als ze bij ons kwam logeren in Le Puy en Velay. Dan
gingen we regelmatig ‘buiten’ wandelen. Ze kwam
dan steevast thuis met een mooi veldboeket. Maar
eenmaal los van de wortel overleefden die mooie
bloemen maar kort. Ze waren gedoemd tot sterven
vanaf het moment dat ze los waren van de levensbron.
Een hint naar de eerste hoofdstukken van het eerste
bijbelboek, Genesis.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw;
de hemel en de aarde.
Geen oorlog meer, geen bommen en granaten
meer, geweren, kogels. Geen haat en wantrouwen
meer, vluchtelingen, wezen en weduwen, verminkte
kinderen en bejaarden, gemartelde en gesneuvelde
militairen, vaders en zoons, verkrachte meisjes en
moeders meer ... !
Laten we (blijven) bidden voor de
Oekraïnse
regering en bevolking. Voor de vele christenen daar,
predikanten en zendelingen in en buiten het land,
die zoveel mogelijk hulp bieden aan de bevolking.
Voor bescherming, gezondheid en iedere dag nieuwe
energie en vertrouwen, Heer, hoor ons gebed !
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Wel en wee
Deze keer hebben jullie lang moeten wachten op
nieuws van ons. De dagen vliegen om.
‘Wij vliegen daarheen,’ corrigeerde mijn moeders
vader, wanneer hij die alom bekende uitroep weer
eens hoorde.
Ik kan het leven niet meer bijhouden.
Behalve alles wat er iedere week wéér
klaar moet, blijft er ongeveer nog evenveel
liggen. Dat past dus niet in een week van
7 x 24 uur. Daarin mogen we ook nog een beetje
slapen, liefst zeven tot acht uur per etmaal. Dat gunt
onze Schepper ons; uiteindelijk heeft Hij dat voorzien
voor alles wat leeft, planten, dieren … En ook voor
ons, mensen. Deze korte, ﬁlosoﬁsche overweging is
allereerst voor mijzelf bedoeld, dat geef ik nederig
toe. Maar misschien is er onder wie dit leest nog een
enkeling die er z’n nut mee doet ?
Wanneer je oud bent en je gezondheid al lang veel te
wensen overlaat, kun je dus beter vergeten om zo’n
dag- of weekplanning te volgen. Zoiets lukt gewoon
niet. Voor mij kwam daar onverwacht gordelroos
bovenop. Geen pretje en een langdurige aandoening.
Het waterpokkenvirus (herpes) stak de kop weer op,
en deed een vernieuwde aanval, deze keer op de
rechter oogzenuw en het gebied er omheen. Lezen
was vrijwel onmogelijk, op mijn laptop inbegrepen.
Bovendien is Bram half april
geopereerd. Diep in zijn rechter
neusholte zat het vol poliepen
die er nodig uit moesten, een
vervelende ingreep. Alles is
gelukkig goed verlopen, maar hij kon een paar weken
niet leven en werken zoals hij gewend is. Ondertussen
is hij driemaal teruggeweest naar het ziekenhuis; in
september heeft hij de volgende afspraak. Steeds
heen en weer drie tot vier uur.
De korsten zijn nog steeds niet allemaal uit zijn neus,
ondanks al het druppelen.
Het was een evenement toen hij eindelijk het gras
weer mocht maaien; toen konden we weer door de
tuin lopen, in plaats van er door te waden. Er zitten
hier veel teken, waarvan sommige besmet zijn met
Borelia. In de winter heb je daar geen last van.
Zoals in de vorige jaren heeft
Bram diverse groenten geplant en
gezaaid. De aardbeien bloeien en de

kerstomaatjes zijn uitgeplant. Courgetten
en sperziebonen komen ook op. We
hopen dat de appelboompjes gezond
blijven en meer vrucht zullen dragen
dan de afgelopen jaren. Het heeft hier gelukkig al
verschillende keren goed geregend.
We hebben genoten van het seringenboompje. Dat
is goed gegroeid, en gaf dit voorjaar al meer mooie,
witte bloemen dan eerder. Op het grasveld achter het
huis staan boterbloemen en klavers welig te bloeien.
Onderwijs
In de Evangelische Gemeente van Montceau-lesMines geeft Bram nog ongeveer één zondag per
maand onderwijs. Op een actieve manier reikt hij de
mensen sleutels aan, waarmee ze de Bijbel zelf op
een verantwoorde manier leren lezen en begrijpen.
Hij is begonnen met een keus van boeken in het Oude
Testament.
In de Verenigde Protestantse kerk van Le Creusot
leidt hij iedere twee maanden een dienst. Daar
gebeuren de laatste jaren verheugende dingen. De
huidige voorzitter van de kerkenraad heeft een paar
jaar geleden een ernstig auto-ongeluk overleefd. Hij
was zwaar gewond, en heeft een hele serie operaties
ondergaan. Dat heeft een grote verandering
veroorzaakt in z’n geloofsleven. Al met al worden er
veel meer mooie initiatieven genomen. Een zegen.
Een kleine opwekking ?
Familienieuws
Bram jr. brengt dagelijks de nodige uren door voor
z’n computerscherm, op zoek naar werk. Hij heeft
pas weer een stapel sollicitatiebrieven verstuurd;
daarbij komen dan nog de sollicitaties via het net.
Hij is al jaren gedeeltelijk afgekeurd. Dat betekent
dat hij geen werk hoeft te accepteren, dat niet past
bij z’n lichamelijke handicap. Hij is ‘hyperlax’, heeft te
‘l osse’ gewrichten. Daar zijn in de loop van de jaren
nog andere lichamelijke problemen bij gekomen. Dat
maakt het nog moeilijker om werk te vinden. Hij en
wij stellen jullie gebed voor hem op prijs.

deze mensen te stimuleren. Hij heeft het erg naar
z’n zin. Het past goed bij hem, maar is erg intensief;
‘s avonds heeft hij geen energie meer over.
Al maanden lang zijn er regelmatig collega’s van
Marylène afwezig door corona. Eerst deed zij hun
werk erbij, maar ze kreeg veel te hoge bloeddruk
zodat de huisarts haar een poosje rust voorschreef.
Nu werkt ze weer, maar weigert gelukkig om het werk
van haar collega’s ook op zich te nemen.
Met Pasen konden ze gelukkig toch naar Nîmes,
om Séphora te verhuizen. Die woont nu dichter bij
de gebouwen van de kunstacademie. In juni moet
ze nog een paar eindprojecten presenteren, en sluit
daarmee haar eerste studiejaar in Nîmes af. Ze hoopt
dat haar werk positief wordt beoordeeld, zodat ze in
september in het tweede jaar verder mag.
Naomie gaat na de vakantie over naar Première, de
voorlaatste klas van het vwo, maar eerst moet ze nog
een paar weken hard blokken (=te ouderwets ?) De
zomer staat voor de deur. Zoals vorig jaar zal Séphora
een groot deel van haar vakantie als serveerster
werken, in hetzelfde restaurant.
Bedankt voor de positieve reacties op de terugblik in
de vorige brief. Een vervolg is voorzien als de Heer wil

en wij leven.

Dank voor jullie meeleven. Ieder van jullie heel
hartelijk gegroet,
Bram en Anne-Marie Markusse.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde...
Heer kom snel alstublieft !
Maranatha

Timothée heeft net gebeld. Tot eind mei valt hij in op
een dagopvang voor bezigheidstherapie, bij lichamelijk
en geestelijk gehandicapte volwassenen. Samen met
hen tekenen en schilderen ze, om de creativiteit van
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Bram en Anne-Marie Markusse zijn financieel deels afhankelijk van giften. U kunt hen steunen door een gift over te maken via
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