Maandblad december 2014
Open – Kristelijk – Respectvol - Actief

Aan al onze leden een zalig, liefdevol en vredig Kerstmis

Kerstfeest 20 december
Een vredig kerstfeest is het mooiste wat er bestaat.
Dat gaan wij zeker proberen te vieren in onze vereniging.
Om 11 u begint de gebedsviering waarbij ons koor weer
het beste van zichzelf zal geven.

Daarna genieten we van dit heerlijke menu :
Duo van wildpaté met garnituur
Bospaddestoelensoep
Eendenborst met appelsientjes, gestoofd witloof
en kroketten

1.

Appelstrudel met vanillesaus, koffie of thee.

Nadien krijgen we op aanvraag van velen weer een optreden van Just2.
Ook is er natuurlijk een tombola!
Tenslotte zetten we een aantal mensen in de bloemetjes of beter in de kerstrozen.
August De Loose werd het afgelopen jaar 95.
Germaine Marissen en Gerarda Perceval werden 85 jaar.
Robert Wybo, Lucia Bevers, Simone Symons, Lieven Mannaerts, Henri Nuyens,
Jo De Tree en Emerentia Dictus zijn 80 geworden.
Inschrijven kan bij uw wijkverantwoordelijke tot 13 december.
Leden : 18 € en 21 € voor niet-leden.

†

Op 23 november overleed Gaby Gielis
Zij was 21 jaar lid bij ons. Wij bieden haar familie onze christelijke deelneming aan.
Op 29 november is haar uitvaartdienst in O. L. Vrouw Koningin.

Nieuwtjes
 Op 3 december is er een beurs van de OKRA-reizen in Zandhoven.
 Op donderdag 2 april 2015 kunnen we naar de Seniorenshow gaan in De
Kaekelaar. Inkom 10,- €
 .Op 3 februari 2015 is het Winterconcert “Muziek voor Miljoenen” in De Singel
om 14u30. Inkom 22,- € voor leden en 27,- € voor niet-leden. Inschrijven kan
nog tot 10 december bij Maria.
 Paasmaandag 6 april 14u30 : “Op de purp’ren hei” in de Arenbergschowburg,
Arenbergstraat, Antwerpen. Inschrijven tot 23/02/2015 bij Maria. Inkom 23,- €
voor leden en 29,- € voor niet-leden.

Lidgelden
Spoedig zullen onze wijkverantwoordelijken zich bij u aanbieden om de lidgelden te
innen. Hier de bedragen :
- Lid (hoofdlid) :
23,- €
- Gezinslid :
15,- €
- Rusthuisbewoner : 10,- €
- Bijlid :
6,- €
- Sportzegel :
8,- € - vergeet niet : als u een sportzegel neemt, wordt die
door de meeste ziekenfondsen terugbetaald.

Kerstsfeer aan zee
Er zijn nog plaatsen in Nieuwpoort van 21 tot 26/12/2014 in het gekende hotel Sandeshoved.
Verblijf in vol pension, met kerstbanket op kerstavond en een lekkere brunch op kerstdag.
Aarzel niet maar schrijf nu in want de plaatsen zijn beperkt!
Verblijf : Hotel Sandeshoved
Verplaatsing : autocar of eigen vervoer.
Met eigen vervoer : - 8,00 euro
Voorschot : 100,00 euro
- 2-pers.kamer of studio 3-4 pers. : 446,00 euro p.p.
- studio 2-pers. : 474,00 euro p.p.
- ruime 1-pers.kamer : 550,00 euro

Vier Nieuwjaar aan zee
Van 29/12/2014 tot 2/1/2015 verblijf mogelijk in het vakantiecentrum Ravelingen tussen
Mariakerke-Bad en Raversijde.
Eten kan in het zelfbedieningsrestaurant ‘De Grote Rede’.
Op oudejaarsavond feestelijk buffet, dranken inbegrepen. Nadien is er een spetterende
dansavond.
Verplaatsing : autocar of eigen vervoer.
Met eigen vervoer : - 8,00 euro
Voorschot : 100,00 euro
- 2-pers.kamer : 435,00 euro p.p.
- toeslag 1-pers.kamer : 60,00 euro

Voor inschrijvingen, telefoneer naar het secretariaat 03 / 220 12 80.

Academie voordrachten
Praktisch : Zaal De Stroming, Nationalestraat 111 om 14 uur, deuren 13u30.
Prijs leden : 5,- €, niet leden 7,- €.
 Maandag 1 en vrijdag 5 december :
Sociale media
Seniornet Vlaanderen
 Maandag 8 en vrijdag 12 december
Maatschappij, gezondheid en zorg :
Bernadette Van Den Heuvel
Vlaamse ouderenzorg in de toekomst
 Maandag 15 december
De mooiste nationale parken van USA tot Canada Guido Vervoort

Onze wekelijkse activiteiten
Rummicub, kaarten en koorrepetities gaan door in de pastorij.
Het bestuur heeft vernomen dat Crea verplaatst is naar woensdag.
Neem contact op met Wieza (kaarten, rummikub) of met Micheline (Crea, rummikub).



Maandagen 1 – 8 – 15 – 22 – 29 december
 13.00 tot 17.00 : pétanque in het Dienstencentrum Schijnparklaan
Contact François De Koninck tel. 03 / 658 41 86.




Woensdag 10 december : zangrepetitie
Donderdagen 4 – 11 – 18 december (25 is Kerstmis)
 09.00 tot 10.00 : zwemmen in het “Park van Merksem”. Senioren +65 à 1,5 €.
Liefhebbers worden verzocht een seintje te geven aan Wieza tel. 03 / 658 97 85.



Zondag 14 december :

Misviering verzorgd door ons koor.

Wij danken alle medewerkers voor hun inzet!
het Bestuur

secretaris Maria Vandebroek, tel. 0494 / 04 58 45

Ik ben niet van jou
Ik ben er voor jou.
(Bond zonder naam)

DE GEBOORTE VAN JEZUS
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten
laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over
Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij
vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van
David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven
samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de
dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was
in de herberg.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun
kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het
stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen : "Wees niet
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal
vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias,
de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een
doek gewikkeld in een kribbe ligt." En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels
leger dat God prees met de woorden : "Eer aan God in de hoge en vrede op aarde voor alle
mensen die hij liefheeft."
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar : "Laten
we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons
bekend heeft gemaakt." Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind
dat in de kribbe lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug,
terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het
hun was gezegd. Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij
de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was
ontvangen.

KORT VOOR KERSTMIS
-------------------------Al wordt het buiten nergens wit en stil,
het maakt den ingekeerde geen verschil
als tegen Kerstmis maar binnen zijn ogen
de stilte langzaamaan weer sneeuwen wil.
ADRIAAN ROLAND HOLST

