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Nhid Sirdaghiana geeft een lezing over de Iraanse leefwijzen. Haar vertrek uit 
Iran en de gevolgen die dat heeft gehad voor haar leven. 
  
Het beloofd een boeiende middag te worden. 
 

Afdeling Meppel Nieuwsbrief 
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Nummer 1 

Jaargang 31 

Alvast  Noteren Wie Waar 

21 september Nhid  
Sirdaghiana 

Kruiskerk  
Thorbeckenlaan 73 

Alle activiteiten beginnen om 14.30 uur (tenzij anders aangegeven)  

Wilt U iets melden in de nieuwsbrief? 
 
Dan kunt U Uw kopij inleveren voor 19 september a.s. bij 1 van de bestuursleden of 
mailen naar: 
 
redactie-pcob@jawebo.net 
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Nu de vakantieperiode op zij eind loopt, wan-
delen we, of gaan we het nieuwe wintersei-
zoen weer in. 
 
 
 
 

Hoe gaan we dat doen? Welke plannen hebben we? Gaan we onze eigen gang 
of laten we ons leiden door de Heer? Ik hoop en bid dat Hij ons ook nu de weg 
zal wijzen. 
 
 
Soms moet je, als je onderweg bent iemand de weg vragen. Je moet dan alle 
aanwijzingen onthouden. Dat is best lastig, was het nu de eerste straat rechts of 
de tweede? Of juist bij het derde stoplicht. 
 
Het fijnste is als je achter iemand aan kunt rijden die de weg weet. 
Je hoeft er dan alleen nog maar voor te zorgen dat je de ander niet uit het oog 
verliest. 
 
Gelovigen vragen God “naar de weg”. Dan gaat het niet om de weg van A naar B, 
maar om de weg van hun, ons leven. 
Wij hebben een grote Wegwijzer. 
Psalm 25 zegt: Heer laat mij zien hoe ik moet leven, wijs mij de goede weg (vs. 4) 
We mogen erop vertrouwen dat God ons de weg wijst, soms over bergen, soms 
door diepe dalen, elke dag opnieuw. 
 
Een oud gezang zegt het zo: 
 
Wandel maar stilletjes achter Hem aan. 
Achter de Heiland, Hij wijst u de wegen. 
Zijn die niet altijd zo lieflijk gelegen 
Als je zou wensen: wil ze toch gaan: 
Hij gaat vooraan, hij gaat vooraan. 
 
Laten we ook dit seizoen weer met goede moed verder gaan op de weg die Hij 
ons leidt. 
 
 
 

Joke 

Van de voorzitter 
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 Voorlopige agenda seizoen 2022 / 2023 

Mutaties 

Nieuw lid: 
 
Mevr. T. Weidema-Bos Comm d Vos v Steenwijklaan 32  
 
Verhuisd : 
 
Mevr. Heinen-Heijs  van Meerkoet 35  naar Zuiderlaan 105 7944 EC Meppel 
Mevr. De Boer - Keizer van Biezenveld18  naar Reestlaan 52 7944 BC Meppel 
 
In memoriam: 
 
Mevr. A. Docter-Zwerus     Overleden 23-07-2022 
 
 

21 september 
 

Nhid Sirdaghiana 
Een lezing over de Iraanse leefwijzen. 
De lezing wordt ondersteund met een 
aantal hapjes uit de Iraanse keuken. 
 

19 oktober 
 

Karla Leeftink 
Zij toont een diaserie, het thema daar-
van is “De Waddenzee”. (Met de KBO) 
 

16 november 
 

Emmy Jansen 
Lezing over ‘de Wilde Ganzen’ 
+ Collecte 
 
21 december Kerstmiddag 
 
Jan Wiersma  
Kerstverhaal over vadertje Panov. 
Met in de pauze een hapje en een 
drankje. 
 

18 januari 
 

Wietske Kooijker 
Nieuwjaarsmiddag. Met een hapje en 
een drankje 
 
 

15 februari 
Jaarvergadering (met bingo) 
 
 
 
 

15 maart (Pasen) 
 

Gerda Kloek 
Geloven met je handen 
 

 
19 april 
 

Joke Verweerd 
Lezing over van Pasen tot Pinksteren 
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Ochtendgebed 
 

Heer, in de stilte van deze ontluikende morgen 
verzoek ik om vrede, wijsheid en kracht. 
 

Ik wil vandaag de wereld zien met liefdevolle ogen, 
geduldig zijn, begrijpend, wijs en zacht. 
Zonder te oordelen naar de schijn, 
uw kinderen te zien zoals U zelf ze ziet, 
en zo alleen het goede in ieder te zoeken. 
 

Leg in mijn handen, Heer, één klomp geluk, 
dan zal ik die in duizend stukken breken, 
en ieder stuk zal van uw liefde spreken 
als ik ze uitdeel, ieder mens een stuk. 
Als alles dan zal weggegeven zijn, 
zal ik mijn lege handen in de uwe leggen, 
en dan heb ik niets anders meer te zeggen 
dan dat ik zoek naar U; de rest is schijn. 

 

Pierre Teilhard de Chardin sj (1881-1955) 
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Puzzel / raadsel van de maand  
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OPROEP!! 
 

In het verleden hadden wij 3 organisten/pianisten, die ons begeleidden bij de  
ontmoetingsdagen/contactdagen.  
Intussen is dat gereduceerd tot 1, dat is een heel wankele basis voor het geval de-
ze persoon een keer ziek is. Dat is tot op heden nog niet voorgekomen, maar de 
kans is aanwezig. Wij, als bestuur, zouden het daarom fijn vinden als wij weer wat 
uitbreiding van muzikanten zouden kunnen krijgen. 
 
Is er iemand, of kent u iemand die kan (en wil) pianospelen, of op een andere ma-
nier onze samenzang kan begeleiden tijdens onze contactmiddagen? Laat het we-
ten aan het bestuur, dan nemen wij contact op om één en ander door te spreken. 
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