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Beste leden, 
De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 18 januari om 14 uur in Talma Hiem. 
Dan wordt de jaarvergadering gehouden met jaaroverzicht, financieel verslag en bingo.  

Na de eerste pauze om half 3 krijgt Katja Vledder van stichting Remedica het woord en gaat ons iets 

vertellen over ‘Leven met diabetes’.  
Na de tweede pauze ± om half 4 volgt het jaar- en financieel verslag gevolgd door bingo met mooie 

prijzen.  
 

Woensdag 7 december Fries Museum 
Met 41 personen zijn we er met de Museum Plus Bus naar toe geweest. Het verliep allemaal 
naar wens. Het was echt de moeite waard. We hopen hier vaker gebruik van te maken. 
 

Nieuwe leden: 
Pytsje Groenhof-Cusveller en Jan Bruinsma zijn lid geworden. Hartelijk welkom. 
 

Contributie:  
Het contributiejaar loopt van januari t/m december 2023.  
Het bedrag graag overmaken vóór 1 februari op bankrekening  

              NL43 RABO 0305 2672 05 t.n.v. penningmeester PCOB, Balk  
Voor echtparen is dat € 50 en voor alleenstaande, -gaanden € 30.   
Degenen die het bedrag al hebben overgemaakt eind 2022 hoeven dit niet opnieuw te doen. 
Ook de leden niet die dit bedrag via de incasso laten afschrijven. 
 

Verslag bijeenkomst 14 december 
De Adventsviering werd flink bezocht. Het thema dit jaar was ‘Engelen’. 
De voorzitter belichtte het thema engelen. Zij had het over: ‘Hemelse engelen en om zelf een 
engel te zijn’. 
Aan deze viering waren geen kosten verbonden. Tot slot wenste de voorzitter allen gezegen-
de kerstdagen toe. 
 

Tot besluit, 
Aan het slot van deze Nijsbrief willen we u namens het bestuur een mooi en gezegend 
nieuw jaar wensen. We weten niet wat er dit jaar op ons af zal komen. Het voorbije jaar was 
vol met spanningen en moeilijke tijden. We hopen op vrede voor Oekraïne en andere 
gebieden, waar geweld heerst. We mogen zelf goede dingen proberen te doen in onze 
omgeving samen met medemensen. Proberen de wereld toch een beetje beter te maken. Wat 
een voorrecht hebben we, dat we hier in het mooie vredige Gaasterland mogen wonen! 
Maar ook zullen we fouten maken, dat zien we toch steeds weer gebeuren bij ons mensen. 
Een spannende tocht, zo zou je het nieuwe jaar ook kunnen zien.  
Zoals het gezegde is: we hebben geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Dat 
mag de basis van ons leven zijn, ook in 2023. 
Deze regels, die ik onlangs las vond ik heel mooi en wil ik aan u doorgeven: 
 Wij mensen zijn slechts van voorbij, 
 Wij gaan en komen als 't getij. 
 Wij bidden: God, die eeuwig zijt, 
 wees ons een haven in de tijd. 
We hopen elkaar te zien op de bijeenkomst van 18 januari. Met hartelijke groet namens het 
bestuur, 

Yde Jan van de Lageweg en Yvonne Slik 
 


