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Het Licht is uitgezaaid en niet door weer en wind te doven.
Hoe diep het donker ook, wij zullen in zijn kracht geloven.

Het Licht is uitgezaaid in ons, opdat wij zullen stralen.
In onze liefde wil het zich in duizendvoud herhalen.

Maak ons tot lichtjes in de nacht voor al wie met ons adem halen.
Sytze de Vries

Advent en Kerst

Het einde van het jaar hult zich steeds meer in het donker. In deze ti jd
bereiden wij ons voor op de komst van Gods Zoon.
“De intocht is ophanden van Hem die wonderen doet”, zo zijn wij in sti l le
afwachting van het heil , de echte vrede die Christus ons zal brengen.
Hij , het Licht der wereld, de Vredevorst.

Het bestuur wenst u gezegende kerstdagen,
een mooie jaarwisseling

en heil en zegen in het nieuwe jaar.



Ledenmiddag op 6 februari met een reisverslag over Myanmar

De heer Martin Idema gaat graag op reis naar verre oorden. Op dinsdag-
middag 6 februari neemt hij ons mee naar Myanmar, het voormalige Birma.

Myanmar is een oude Engelse kolonie,
een prachtig land met bergen aan de
randen met als hoofdstad Rangoon.
De meeste mensen zijn boeddhist; het
boeddhisme is geen godsdienst, maar een
levensbeschouwing.
Bezienswaardig is de Shwedagon pagode;
deze staat bekend om zijn enorme beel-
den, gebouwd in de 1 1 e tot de 1 3e eeuw.

Hier bl inkt en schittert al les van het goud. Ook zien we nog iets van het
gewone leven van de mensen, o.a. het weefwerk van prachtig zi jde in
Mandaly.
Martin Idema vertèlt niet al leen over dit land, hi j vertoont ook een mooie fi lm.
Het belooft een interessante middag te worden; vanaf 1 4.30 uur in De Brink.
Inloop vanaf 1 4.00 uur. Ú komt toch ook?

Bestuursinformatie
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Nieuw: Dhr. B. Verschoor
Mevr. J. Verschoor-de Bruin

Verhuisd: naar Barneveld Dhr. G. van Geerenstein
Mevr. J. van Geerenstein-Hasselaar

Ledenmutaties



Theater Cultura – Speciale korting voor PCOB leden

1 .

2.

Meer informatie op www.cultura-ede.nl
U ontvangt de korting op vertoon van uw ledenpas
bij de kassa van Theater Cultura, Molenstraat 45 te Ede.

Toneelvoorstel l ing King Lear met Fred Delfgaauw en Ida van Dril op
donderdag 1 6 januari om 20.1 5 uur.
Een sprookjesachtig koningsdrama van Wil l iam Shakespeare in een
vri jzinnige bewerking . Speciale pri js voor PCOB-leden € 1 6,- .

Theaterconcert "Ik loop" van Gerard van Maassakkers op zondag 8
december om 1 5.00 uur.
Nieuwe liedjes èn klassiekers; Frank Cools en Mike Roelofs komen weer
met hem mee. Speciale pri js voor PCOB-leden € 1 8,50.
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Edesche Concertzaal

Op vrijdag 24 januari kunt u vanaf 20.20 uur een prachtig
concert bi jwonen van pianist Severin von Eckardstein. Hij
speelt werken van Chopin, Schumann, Debussy en Dupont.

Als PCOB-l id kri jgt u 1 5% korting op de normale verkooppri js met code
PCOBLEDE. U kunt deze kortings-code invoeren op de website of bij de
kassa tonen d.m.v. de nieuwsbrief. Ook moet u uw ledenpas meenemen naar
het concert.
Meer informatie kunt u vinden op de website www.edescheconcertzaal.nl

Hulp voor inwoners met een laag inkomen

De gemeente Ede vindt het belangri jk dat mensen met een laag inkomen ook
mee kunnen doen aan allerlei activiteiten, waaronder het l idmaatschap van
de PCOB. Zij heeft daarvoor verschil lende regelingen gemaakt.
Zie minimaregelingen bij de gemeente Ede via internet:

https://socialekaart.ede.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen

Op www.ededoetmee.nl vindt u informatie over kortingen op het
gebied van sport, cultuur en recreatie.
Via www.ede.nl/berekenuwrecht kunt u een aanvraag indienen
voor de inkomens-ondersteunende regelingen.



Bello, elektrisch vervoer voor ouderen

Dit wagentje, bestuurd door vri jwil l igers, gaat oudere Bennekommers over
korte afstanden vervoeren; bi jv. naar de huisarts
of naar een plek om samen met anderen de
maalti jd te nuttigen.
Deze buurtbus heet Bello, vernoemd naar het
oude treintje dat vroeger tussen Wageningen en
Ede door het centrum van Bennekom reed .
Bel één dag van te voren tussen 1 0.00 uur en
1 3.00 uur de Bellol i jn. Dit kan van maandag tot
en met vri jdag op 06 1 300 2763.
Een retourtje kost € 2,50. Koop een strippenkaart bi j De Broek Akker; er is
een 5 rittenkaart (€ 1 2,50) en een 1 0 rittenkaart (€ 25,00).
Per rit kunnen maximaal drie personen worden vervoerd. In de achterbak is
plaats voor twee inklapbare rol lators.

Info: https://www.malkander-ede.nl/ontmoeten/bello-in-bennekom.aspx

Kerstconcert Urker Mans Formatie

Op vrijdag 1 3 december a.s. geeft de Urker MANS Formatie een kerst-
concert in de Oude Kerk in Veenendaal; aanvang 20.00 uur.
Het programma vermeldt aansprekende advents- en kerstl iederen. Van het

ingetogen Sti l le Nacht van Frans
Gruber tot het uitbundige Cantique
de Noël van Adolph Adam.
De mannen van de Urker MANS
Formatie zingen vol overgave en
worden versterkt door de heer
Mark Brandwijk aan het orgel.
Dirigent Martin Mans is sinds de
oprichting de dri jvende kracht
achter de Urker Mans Formatie.

De luisteraar heeft heel wat te zien en kan genieten van een afwisselend
programma met zang en instrumentale muziek.

Toegang: € 1 8,50 Kinderen t/m 1 1 jaar € 5,-
Bij reservering € 1 7,- via www.martinmans.nl of tel. 06-25391 903
Leden van PCOB, KBO en ANBO: € 1 4.- (op vertoon van uw ledenpas).
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