Ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het
hele volk met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is voor jullie een Redder geboren.
Hij is de Messias, de Heer!

Dat deze Kerstboodschap ook voor u licht moge laten
schijnen over heel het komende jaar

2022!
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Kalender
We hebben een nieuwe kalender. Een scheurkalender met op elk
blaadje een week. Zo heb je snel overzicht wat er die week op staat.
En gelijk een vooruitblik op de volgende week als je een blaadje optilt.
Gelijk al een aantal dingen ingevuld, verjaardagen, afspraken,
vergaderingen enz.
13 december hadden we onze bestuursvergadering. Hoe gaan we verder?
De persconferentie van dinsdag nog niet gehoord, maar wel al kennis
genomen wat er “gelekt” werd. De lockdown zou
Tussen de regels
zeker nog tot 8 januari duren. Reden genoeg onze
ledenbijeenkomst in januari te schrappen.
O God,
Daar kon het eerste al doorgestreept worden op
Er zijn momenten
onze scheurkalender. Ook de verjaardagen - en die
waarop de geschiedenis
hebben we nogal veel in januari - konden geschrapt
ons voorkomt
worden. Niet echt geschrapt, de verjaardagen gaan
als een gesloten boek.
wel door, maar we hoeven er niet heen.
Dan begrijpen wij
En zo begint 2022 al veel te lijken op 2021. Maar er
de zin niet
is ook goed nieuws. We hebben al een afspraak
van de donkere bladzijden
kunnen maken voor onze boosterprik. We hopen
dat we daarbij meewerken om het virus in bedwang die eraan worden toegevoegd,
in elke tijd opnieuw.
te houden. Dat we op korte termijn weer langer
Mag de geboorte
dan tot 17.00 uur bij elkaar kunnen komen. En
van Jezus uw Zoon
daarom hebben we wel plannen gemaakt voor de
ons oog geven
volgende maanden in de hoop dat het dan wel door
voor het wit tussen de regels
kan gaan.
dat het verhaal van de wereld
Voor nu wens ik u gezegende Kerstdagen, Goede
bij elkaar houdt –
jaarwisseling en een Voorspoedig en Gezond 2022.
het licht van uw liefde.
Amen
Hartelijke groet,

Margreet Klokke

Lou Waterman
Voorzitter

Bijeenkomst 11 januari
- gaat niet door
Tot onze spijt heeft het bestuur moeten
besluiten de nieuwjaarsbijeenkomst niet te laten doorgaan. Het corona-virus waart
nog steeds rond in de wereld en dus ook op Walcheren.
Catering - nieuwe taak voor Loe van Lomwel
Loe van Lomwel heeft aangeboden met ingang van het nieuwe jaar de catering van
Jopie over te nemen.
Jopie heeft alle werkzaamheden voor de catering en de namen van de leden die de
catering verzorgen aan Loe doorgegeven. Loe geeft de namen van de leden die aan
de beurt zijn door aan Jopie. En Jopie plaatst die in de nieuwsbrief.
Verhindering voortaan dus tijdig doorgeven aan Loe: 0616117789
Meezingmiddag 26 januari 2022 - helaas gaat die niet door
De diaconie van de Protestantse Gemeente heeft besloten dat deze middag helaas
niet doorgaat i.v.m. besmettingsgevaar. Hopelijk kan de zomerse meezingmiddag
wel plaatsvinden.
Contributie 2022
Het bestuur heeft besloten de contributie voor 2022 niet te verhogen. Het blijft 34
euro voor alleenstaanden en 49 euro voor een echtpaar of samenwonenden.
In januari of februari ontvangt u de acceptgiro om de contributie over te maken.
Archief van Kees van Oosten
In de kast van Kees van Oosten (oud-penningmeester) zijn nog een paar dossiers
gevonden die betrekking hadden op belasting en andere administratie.
PCOB leden van wie Kees de administratie en belastingaangifte verzorgde wordt
verzocht contact op te nemen met zijn familie in verband met eventuele teruggave
van de stukken.
Zij kunnen daarvoor in de ochtenduren bellen met 0118-850750.

Nieuwe felicitatiekaart
Er is weer een nieuwe verjaardagskaart gemaakt en verspreid naar de bezorgers. Nu
met mooie plaatjes van de gemeenten waar onze leden wonen.
Als u in het nieuwe jaar uw verjaardag viert, valt de kaart bij u in de bus.
Volgende bijeenkomsten - onder voorbehoud
Dinsdag 8 februari - snertmiddag en bingo
Dinsdag 8 maart
- Jaarvergadering
Wij hopen u te ontmoeten dinsdag 8 februari 2022.
Namens het bestuur,
Lou Waterman, voorzitter, tel. 06 49740646

Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand,
Verlegt de grens van water en van zand.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht,
Dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht.
Soms lijkt het of de wereld is vergaan,
Geen hand voor ogen en geen weg te gaan.
Je valt en bent te moe om op te staan.
De toekomst lijkt niet langer te bestaan.
Je kunt niet verder met je ogen dicht.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht!
Wie zich verliest in droefheid en gemis
Vergeet wat was en bleef en komt en is.
Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed,
Geloof in “ooit is alles héél en goed”.
Steeds slaat en nieuw golf stuk op het strand.
Er is nieuw leven aan de overkant.

Joke Verweerd

TOEKO MST

Zie ook www.pcob.nl/afdelingen/souburg-ritthem

