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Afdeling Meppel Nieuwsbrief 

2022 November 

Nummer 3 

Jaargang 30 

Alvast  Noteren Wat Wanneer Waar 

Elly Jansen Lezing over de Wil-
de Ganzen 

16 nov. Kruiskerk  
Thorbeckenlaan 73 

Alle activiteiten beginnen om 14.30 uur (tenzij anders aangegeven)  

Van het bestuur: 
 

Het bestuur vraagt nogmaals om na te denken, of u iemand in uw omgeving kent 
die ons kan begeleiden op de piano, tijdens onze contactmiddagen. De oproep is 
al eens eerder gedaan, omdat 1 persoon wel een heel wankele basis is, als door 
ziekte een keer afgezegd zou moeten worden. 
 
En heeft u eens iets te melden, laat het ons weten. Onderaan de eerste pagina 
staat tot wanneer u dat kunt inleveren bij 1 van de bestuursleden, of gewoon bij de 
redacteur. 
 
En bent u ook wel eens zoekende naar antwoorden op prangende vragen? Of be-
nieuwd naar wat positieve en handige berichten, waar u misschien wat mee kunt, 
om, of zelfstandig te blijven, of in ieder geval minder afhankelijk. Op 
www.seniorenjournaal.nl, staan regelmatig berichtjes waar tips gegeven worden 
en weetjes die het leven (financieel) aantrekkelijker maken. 

 

Kopy voor de volgende uitga-
ve kunt u inleveren voor:  
 

22 november 



2 

  
 
 
Wat gaat de tijd snel, dit is alweer de een na 
laatste nieuwsbrief van het jaar 2022. En 
kerst komt alweer dichterbij. 
 
 
 
 

Wat hadden we een mooie middag bij onze collega’s van de KBO. 
Gezellige mensen, prachtige natuur dia’s met een mooi verhaal erbij van Karla 
Leeftink. Verwonderd keken we naar de natuur van en op de wadden. 
We sloten af met een gelezen psalm 104, ondersteunt met prachtige plaatjes 
over God’s schepping. We waren daar met de meerderheid van onze leden aan-
wezig, en een aantal hadden zich keurig afgemeld. 
 
Onthoud haar naam maar even, want u zult haar waarschijnlijk wel een keer ont-
moeten op één van onze contactmiddagen D.V. in 2023. 
 
Onze volgende middag zal een heel ander thema hebben, namelijk .de Wilde 
ganzen, wat zij allemaal doen, welke projecten in welke landen, dat zal ons ver-
teld worden door Emmy Jansen, zij stond voor de coronagolf al op de agenda, en 
nu is het straks zo ver. 
 
Omdat zij dit alles belangeloos doet, wil ik u vragen om wat extra geld mee te 
brengen voor de Collecte die we aan het eind van de middag houden, om aan El-
ly mee te geven 
 
We hebben een uitje uitgezocht nl het museum in Fredriksoord, maar nu de coro-
na toch weer in opmars is vragen we ons af of het op dit moment wel verstandig 
is bij elkaar in de auto te kruipen. 
Op de contactmiddag zullen we de meningen peilen, en als iedereen mee durft 
prikken we meteen en datum, en kunt u zich opgeven. 
Anders stellen we het uit tot het voorjaar. 
 
Ik wil afsluiten met een spreuk: 
 
Christenen zijn niet beter dan anderen. 
Ze vertrouwen op iemand die beter is dan zij. 
 
Ik wens u allen Gods zegen, 
 
 

          Joke 

Van de voorzitter 
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 Voorlopige agenda seizoen 2022 / 2023 

Mutaties 

Opgezegd:  
 
Mevr. E. Voogt-Vollendam   Ferdinand Bolstraat 28  
 
 
 
Verhuisd : 
 
 
 
 
In memoriam: 
 
 

21 september 
 

Nahid Sirdaghian 
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 
 

Elly Jansen 
Lezing over ‘de Wilde Ganzen’ 
+ Colletecte 
 
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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Gebed om stilte 
 
 

IK ZOEK NAAR STILTE 
IN MEZELF, 
NAAR RUST EN RUIMTE 
OM TE BIDDEN. 
MAAR WAT IK VIND 
IS ZORG EN ONRUST, 
EEN BEZIG ZIJN 
MET DUIZEND DINGEN, 
KRAKEEL IN MEZELF. 
 
U DIE ALTIJD 
EEN LUISTEREND OOR HEBT 
VOOR MIJ, 
HEB IK EIGENIJK WEL 
EEN LUISTERNED OOR 
VOOR U? 
 
VERGEEF MIJ, 
DRUKTEMAKER DIE IK BEN, 
EN BRENG MIJ TOT BEDAREN, 
LAAT MIJ DE STILTE VINDEN 
DIE IK ZO BEHOEF, 
DE ENE STEM 
DIE MIJ VERTROUWEN GEEFT 
EN EENVOUD, 
DE HECHTHEID 
VAN DE VRIENDSCHAP, 
DE DAGELIJKSE WANDELING 
MET U, MIJN GOD, 
MIJN DEELGENOOT, MIJN 
VADER. 
 
 
 
AUTEUR ONBEKEND 
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Puzzelpagina 
 

Oplossingen  vorige maand                                             

Puzzelpagina 
 

Oplossingen  vorige maand                                             

Puzzel / raadsel van de maand  
Omdat ze zo leuk zijn deze maand weer eens een paar ‘droedels’. 

 
Kunt u ze deze keer oplossen zonder aanwijzing?? 

Regels zijn regels Geen ruzie maken, gewoon oplossen 

De G staat rond het woord wet. 
Dus G Rond Wet, maakt: 
Grondwet  

Er staat een kleine o, zeg maar... een 
'ootje' op de S T. Dus op ST een ootje: 
Opstootje  
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