High Tea met vrijwilligers van de Caritas Betuwe West (PCI H. Suitbertus) van 9 april 2022

foto van de aanwezige vrijwilligers

Na de fusie van alle toenmalige parochies die nu samen de huidige H.Suitbertusparochie vormen, is
op 7 september 2011 onze huidige Caritas formeel van start gegaan. Het bestuur Caritas Betuwe
West wilde dit al in 2021 gedenken maar helaas lieten de corona maatregelen dit niet toe. Gelukkig is
het toch nog gelukt om dit op 9 april 2022 te doen in de vorm van een High Tea voor de vrijwilligers
in Brasserie Poelzicht in Kapel-Avezaath. Het bestuur heeft daarbij de 30 vrijwilligers in het zonnetje
gezet om ze te bedanken voor alle werkzaamheden die ze verrichten voor alle mensen die een
beroep doen op de Caritas. De leden van de werkgroepen van de locaties Buren/Geldermalsen,
Linge, Varik, Maurik, Culemborg en Tiel staan altijd belangeloos klaar!
Op de High Tea heeft pastor Ed van de Moosdijk de bijeenkomst geopend met gebed na een grote
kaars aangestoken te hebben. De kaars was speciaal voor ons gemaakt door de Kaarsenmakerij te
Buren. Kees Aben, de voorzitter van de PCI, heeft een korte toespraak gehouden. Daarna hebben we
genoten van hartige en zoete lekkernijen met koffie en thee te midden van een gezellige ambiance
onderling. De partners, als stille steun voor de vrijwilligers, waren ook aanwezig.
Bij vertrek kreeg ieder lid van een werkgroep een kaars met het embleem van de Caritas erop als
dank van het bestuur. Ook is er eenzelfde maar grotere kaars gegeven die de werkgroepen binnen
hun locatie kunnen gebruiken als ze samen zijn.

Mocht u ook interesse hebben om als vrijwilliger de werkgroep van uw locatie te helpen, neem dan
contact op via de site https://caritasbetuwewest.nl . U kunt dan onder het kopje ‘over ons’
doorklikken naar werkgroepen.
Ina Kroeze, secretaris bestuur Caritas Betuwe West

