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Onzekere tijden.

75 Jaar Bevrijding.

In deze crisistijd willen we met deze digitale
Piershilse Krant alle inwoners van Piershil en
daarbuiten een hart onder de riem steken.
Vanwege de coronacrisis zijn bijna alle activiteiten
van de dorpsvereniging tijdelijk stopgezet. Alle door
ons en anderen geplande evenementen zoals de
Piershilsche Huiskamer-kwis, de kennismakingsdag
voor
verenigingen
en
organisaties,
de
flippercompetitie, etc. zijn komen te vervallen. Ook
de festiviteiten van de Oranjevereniging rond
Koningsdag en 75 Jaar Bevrijding gaan helaas niet in
de geplande vorm door.
Toch leeft Piershil !

Tijdens deze crisis zijn veel nieuwe initiatieven
ontwikkeld om elkaar te helpen en om de moed erin
te houden.
Zo luiden iedere woensdagavond vanaf 19:00 uur
een kwartier lang de klokken van de dorpskerk als
‘teken van troost en hoop’, zodat iedereen die ze
hoort zich verbonden kan voelen met elkaar, ook al
kun je niet bij elkaar komen.
Welzijn Hoeksche Waard coördi-neert
hulpverlening. Voor wie hulp nodig
heeft, boodschappen, een praatje of
iets anders? Er zijn mensen in de buurt die willen
helpen (kijk op welzijnhw.nl).
De Oranjevereniging heeft
prima
initiatieven
ontplooid
om
Koningsdag
ondanks alle beperkingen
tot een feestelijke en
gezellige dag te maken

met over heerlijke
oranjetaarten die al vroeg
in de morgen huis aan
huis werden bezorgd, een
1,5-meter aubade langs
de straten en stoeptekenen
voor de kinderen.

In de week van 4 en 5 mei zal er op beperkte schaal
aandacht worden besteed aan 75 Jaar Bevrijding.
Op 2 mei zijn in het kader van 75 Jaar Bevrijding
opnamen gemaakt o.a. in Piershil met een interview
met mevr. Hannah Hoepel (vanaf: 2:12:00).
Op 4 mei rond 20:00 uur vindt de dodenherdenking
en de kranslegging bij het monument plaats in
aanwezigheid van slechts enkele mensen. Ook de
dorpsvereniging zal – zo mogelijk - rond die tijd
bloemen leggen.
Op 5 mei Bevrijdingsdag speelt Johan Mourits van
15:00 – 16:00 uur op het
orgel van de dorps-kerk Oud
Vaderlandsche liederen.
Op 7 mei vanaf 20:00 uur
spelen
en
zingen
Jan
Hardlooper, Franny van Genderen en Cathelijn
Oudshoorn in de dorpskerk liederen ter bemoediging.
Bij beide concerten kunnen we helaas niet fysiek
aanwezig zijn, maar ze zijn live te volgen of later
terug te zien via kerkomroep.nl.
We wensen u allen veel sterkte en geduld
en verder …

