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Van het bestuur 
De december maand is al weer aangekomen en wat is het jaar weer snel 
gegaan. Het was een jaar om nooit te vergeten, want die gaat vast en 
zeker de geschiedenisboekjes in. Niemand had dit durven dromen, de 
hele wereld was in Lockdown. Maar wij laten ons er niet onder krijgen, 
want er komen vast en zeker betere tijden aan. Onze agenda is nog ze-
ker tot maart in 2021 blanco. Zodra we weer samen kunnen zijn, hoort u 
zo snel mogelijk van ons. 

  

   Het bestuur wenst u allen een: 

ZALIG KERSTFEEST  
en een  

GEZEGEND NIEUWJAAR  

Juichend kwam de Hemel neder 
Nooit, nee nooit  is er zo’n nacht ge-
weest, 
Waarin vele engelen vertelden, 
Dat er een Redder was geboren 
Aan de herders in de velden. 
 
Juichend kwam de Hemel neder, 
Vol van heerlijkheid en pracht, 
Engelen spraken van een Redder, 
Een Verlosser, groot van kracht. 
 
En hij was die nacht geboren, 
Als een kindje in een stal, 
Die eens als de grote Koning, 
De Verlosser wezen zal. 
 
En de herders wisten dat de engelen 
spraken, 
Van een belofte eeuwen oud, 
En dat zij als de allereerste, 
Dit grote wonder hadden aanschouwd! 

Jezus, Redder en Verlosser, 
Hij was het die als een kindje klein, 
Voor een verloren, zieke wereld, 
Als een baby wilde zijn. 
 
Zo vernederde Hij zichzelf, 
Legde ál Zijn glorie af, 
Hing voor zondaars aan een kruis-
hout, 
Maar stond als Overwinnaar op uit het 
graf! 
 
En als jij Jezus nog ziet als baby, 
Liggend in een kribje klein, 
Kijk dan verder dan dit Kerstfeest, 
Hij wil voor jou dé Redder zijn! 
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Alle bijeenkomsten, activiteiten etc. gaan tot nader bericht niet door. 
_____________________________________________________________________________ 

VERGEET NIET OP ONZE WEBSITE TE KIJKEN VOOR HET LAATSTE NIEUWS  
 

VAN KBO-PCOB 

Verjaardagen komen en gaan, zonder dat je er stil bij hoeft te staan.  

Het enige wat wij kunnen leren is de komst er van te waarderen.  

Alle leden die in december en januari jarig zijn feliciteren wij van harte! 

MEDEDELINGEN 


