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Gezien de ontwikkelingen van de coronapandemie dit jaar geen 

bijeenkomsten.   

Wel iedere maand een mededeling met een oppeppertje. 

 

 

 

Met de schoonheid die je ziet, 
met de geestdrift die je wekt,  
met de ruimte die je laat, 
met de vrede die je brengt, 
met het gevoel voor humor, 
met de zorg voor het geringe, 
met de troost van aandacht, 
met de kracht van eenvoud 
ben je in staat bergen te verzetten! 
Kris Gelaude 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Nabijheid kan men niet verpakken. 
Nabijheid is een wederzijds verstaan 
waarbij woorden onbelangrijk zijn. 
Nabijheid is geen binnengaan 
maar een eerbiedig wachten 
op de drempel van elkaars gevoelens." 
Kris Gelaude 
 

 
 

December Alle leden hebben een kerstkaart ontvangen met daarin een passende tekst; 

 
Zegen ons 
 
Zegen ons in deze tijd 
op weg naar het feest 
van uw geboorte. 
Zegen ons verlangen 
ook zelf herboren te worden 
tot mensen van verwachting. 
Zegen het verlangen 
van alle mensen 
er te mogen zijn 
als gewaardeerde mensen. 
Zegen de duisternis van  
deze tijd 
met het licht van uw 
menslievendheid. 
In de Naam van Jezus Christus, 
uw Zoon en onze Heer. 
Amen. 

  Marinus van den Berg 
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01-01 2021 84 
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Engelen van mensen 

ze blijven onopvallend 

maar zijn er op het juiste ogenblik 

met heilzame stilte 

met luisterende aandacht 

met de gepaste vraag 

met oog voor het nodige 

met een schitterend idee 

met handen uit de mouwen 

met een troostend woord 

met warme melk en honing 

met de waarborg van vriendschap 

met ontzag voor het onzegbare. 

Kris Gelaude 

 

We proberen optimistisch te blijven, 

maar blijven ook voorzichtig….. 

 

We zien net als u uit naar een 

feestelijke bijeenkomst… 

 

We wensen u een Zalig Kerstfeest 

En een gezond 2022! 

 

 Bestuur KBO OLDAMBT 

 

 


