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Van het bestuur 
Zoals u ongetwijfeld allemaal weet zijn de positieve corona testen en het 
aantal zieken weer enorm gestegen. De regels van de overheid zijn daar-
om weer strenger geworden.  
 
Helaas moesten wij dus afzien van onze bijeenkomst en spelochtend van 
afgelopen november. Maar omdat we allemaal in een risico groep vallen 
heeft het bestuur besloten om ook onze kerstmiddag en de nieuwjaarsbij-
eenkomst met de eucharistie viering in de kerk af te lasten.  
 
We hopen vurig dat we volgend voorjaar weer kunnen starten met onze 
bijeenkomsten. Dus ook de spelochtenden gaan voorlopig niet door.  
Wij raden u aan om de persconferenties  te blijven volgen voor de maatre-
gelen die de regering ons oplegt.  
We hopen met ons allen er het beste van zodat we weer snel bij elkaar 
kunnen komen.  

TOT NADER BERICHT GEEN AGENDA 

Stille nacht 

Het was een stille nacht 
In Bethlehem heerste een diepe rust 
Mensen waren zich van niets bewust 
Niemand had iets bijzonders verwacht. 
 
Maar in deze nacht is het geschied 
Jezus, Gods zoon werd geboren 
En allen zouden het moeten horen 
Want de mensen wisten het niet. 
 
Ere zij God in de hoge 
En vrede op aarde voor alle mensen 
Die hij liefheeft. 
 
 
 
Het bestuur wenst u allen een zalig Kerst-
feest 
Dat er vrede mag zijn in ons hart, 
Rust in onze geest 
En stilte in het diepst van ons wezen. 
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Alle leden  die in de maand december en januari jarig zijn  

 

     VAN HARTE GEFELICITEERD 
                     


