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Aan onze trouwe PCOB-leden,
Dit keer is er weinig nieuws te melden.
We hebben of hadden onze ledenmiddag op 29 november 2016.
Die is dus net voorbij of het staat voor de deur.
Op dinsdag 24 januari 2017 hebben we dan de eerstvolgende ledenmiddag
met als spreker de heer Dekker.
Hij komt met een lezing over het oude Rome. Het Romeinse Rijk heeft een
sterke invloed gehad op Europa en heeft herkenbare sporen achtergelaten in
ons maatschappelijk gedrag. Dit wordt vast een boeiende presentatie.
Zoals altijd: van 13.30 uur tot 16.30 uur in de Gandhiflat. Iedereen welkom!
Maar noteert u dit toch maar in uw agenda.
Anders vergeet u het misschien. Het is nog ver weg . . . .
Als u e-mail hebt krijgt u een berichtje. Als u geen berichtje krijgt, dan is uw
e-mail onbekend bij ons.
We nemen ook afscheid van bepaalde mensen
Nico en Nora Hijszeler hebben hun lidmaatschap opgezegd per 31 dec. 2016.
Zij behoorden bij de oprichters van de lokale afdeling. Helaas . . .
De heer en mevr. Liefhebber, evenals Mw. Van Strien hebben eveneens hun
lidmaatschap opgezegd, per 31 december 2016. Ook helaas . . .
Mw. Bergman-Flier woonde in de Beatrix en zij is op 2 november overleden.
Wij condoleren de familie.
Helpende Hand nodig?
Huishoudelijk klusje? Iemand heeft begeleiding nodig bij een wandeling?
Voor al dit soort vragen voor hulp, ondersteuning kunnen Culemborgers vanaf
14 november bij het Team van de Buurt terecht. Daarbij kun je ook denken
aan begeleiding bij een bezoek aan de dokter of het ziekenhuis, boodschappen
doen, een wandelingetje, de hond uitlaten, gezelligheid.
€ 4 per keer. Een klus duurt 1 à 2 uur inclusief de reistijd. Beschikbaar op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Tel. 0800 – 77 33 444 of mailen naar teamvdbuurtculemborg@stzdv.nl
Veranderingen
Lineke Dirkse is onze voorzitter. Nog wel, maar ze stapt uit het bestuur per 1
januari 2017. We uiten onze dank op de ledenmiddag van 29 november. Ze
heeft veel werk verzet. Elsfried Koelman verzorgde het programma van onze
ledenmiddagen. De ledenmiddag van 29 november is nog door haar gepland.
Dat is dan de laatste. Ook aan haar onze dank! Hannie Hanhart werkte al enige
tijd samen met haar en zal haar vervangen.

Kerst… Waartoe? Waarom?
Een jochie gaat bij zijn grootvader op bezoek. Het is in de kersttijd. Opa is
bezig een kerststal te maken. Hij zaagt een figuur uit om bij de kribbe te
staan. Hij heeft al een paar figuren klaar en die staan op de tafel. De jongen
wordt moe en legt zijn arm op de tafel en terwijl hij zijn opa aan het werk ziet,
slaapt hij in. In zijn droom gaan de poppetjes leven en hij wordt een van hen.
Hij gaat met ze mee in de stal van Bethlehem en ziet ook het kindje Jezus. Het
Jezuskind ziet hem en spreekt hem aan: ‘ Zou je mij drie dingen willen
geven?’, zegt het Jezuskind. De jongen reageert enthousiast en vraagt: ‘Mijn
nieuwe jas, mijn elektrisch treintje en dat mooie boek met die mooie plaatjes?’
‘Nee’, antwoordt het Kindje, ‘dat is niet wat ik wil, ik wil graag iets ander
hebben van jou. Ik wil graag je laatste opstel van school.’ – De jongen schrikt:
‘Maar daar heeft de meester ‘onvoldoende’ onder geschreven!’ ‘Daarom wil ik
het graag hebben. Breng me alles waar ‘onvoldoende’ onder staat. ‘Graag’,
zegt de jongen. – ‘En mag ik van jou ook je melkbeker hebben?’ ‘Maar die heb
ik kapotgemaakt.’ ‘Wil je me elke keer brengen wat kapot gemaakt is?’ vraagt
het Jezuskind. ‘En nu mijn derde wens: Vertel mij het antwoord dat je aan je
moeder gegeven hebt, toen ze je naar de melkbeker vroeg.’ Toen ging het
jochie bitter huilen en vertelde: ‘Toen heb ik gelogen. Ik vertelde haar dat de
beker gevallen was, maar ik had hem zelf kapot gegooid.’ ‘Ja, je moet me al je
leugens brengen, je hoogmoed, alle kwade dingen die je gedaan hebt, zodat ik
je helpen kan en je vergeven, je nieuw maken kan en veranderen.’
Toen werd de jongen wakker en plots wist hij waarom God mens geworden
was, en waarom Jezus als Redder geboren was: om al het onvolmaakte,
verbroken en boze te genezen en vernieuwen.
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