PERSATUAN ANAK-ANAK WAAI DI BELANDA
Secretariaat
Zandrak 19, 2924 BC Krimpen aan den IJssel
telefoon +31 6 243 101 43
http://www.PAWI.nu - e-mail: P.A.WI@hotmail.com

WAAI PANGGIL PULANG
Een terugblik……… en hoe nu verder……..
Afgelopen december 2018 was het dan eindelijk zover: De nieuwe gereja Damai werd officieel ingewijd.
Bovendien werd er vanuit Waai zelf een oproep gedaan naar alle Waainezen in de verre buitenlanden om
terug te keren naar het land en het dorp van de (vóór-) ouders. Vanuit Nederland vertrokken vele mensen
en ook gezinnen naar Waai om dit persoonlijk mee te maken, mede door de oproep vanuit Waai.
Uiteraard werden er vele foto’s en video’s genomen, die wellicht ook met anderen zijn gedeeld. In de
afgelopen maanden is er de wens uitgesproken om nog eens terug te blikken naar wat er is gebeurd,
foto’s en videobeelden met elkaar en met anderen te delen.
Het PAWI-bestuur geeft de mogelijkheid om deze wens gestalte te geven:
Voor degenen die het hebben mogen meemaken, maar ook voor de ‘thuisblijvers’ organiseert het PAWIbestuur in samenwerking met diverse betrokken leden een “terugblik-dag”.
Een ieder die zijn/haar foto’s en/of video’s voor die dag beschikbaar wil stellen wordt verzocht contact op
te nemen met het secretariaat (Telefoon: 06-24310143 @:p.a.wi@hotmail.com) liefst vóór 19 maart a.s.,
zodat het één en ander kan worden geprogrammeerd.
Graag tot ziens op zaterdag 13 april 2019.

WAAI PANGGIL PULANG
Menéngok kebelakang ………… Dan bagaimana maju terus
Pada akhirnya bulan Desember 2018: Rumah-gereja DAMAI yang baru dengan resmi ditahbiskan. Selain
dari itu negeri Waai panggil pulang semua anak-cucu di seluruh dunia untuk kembali ke tanah dan negeri
dari pada nenek-moyangnya.
Dari negeri Belanda banyak orang pun juga keluarga berangkat ke Waai untuk sendiri mengalaminya, juga
karena panggilan dari Waai.
Pada sendirinya dibuat banyak foto dan video yang mungkin sudah dibagi dengan orang lain. Bulan-bulan
akhir telah disampaikan keinginan untuk menéngok kebelakang atau melihat kembali.
Bestir PAWI akan memberi kesempatan untuk keinginan ini, bukan saja untuk mereka yang sudah pulang
dari Waai, tapi juga untuk mereka yang tak sempat ke Waai:
Mereka yang punya foto / video tersedia untuk dipertunjukkan, harap menghubungi Sekertariat: telpon 0624310143 atau e-mail: P.A.WI@hotmail.com, sedapat boleh selekas mungkin (dimuka tgl. 19 Maret 2019)
agar supaya kesemuanya dapat disusun dalam sebuah acara.
Harapan kami: kita akan jumpah tanggal 13 April nanti!

Op zaterdag 13 april 2019, van 11.00 uur tot 16.00 uur,
In het MKC, Oud Wulfseweg 1 te Houten

