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NIEUWSBRIEF 
28 januari 2020 

Op 17 december hebben wij het jaar afgesloten met onze traditionele Kerstviering.  
Een gezellige bijeenkomst die om 15.30 uur begon met een H. Eucharistieviering.  
Celebrant was pastor Joost de Lange, Frans Rademakers begeleidde als pianist de gezangen.  
De viering werd gevolgd door een feestelijke bijeenkomst, een “borrel” met wat lekkers en een 
koud buffet dat door een van de leden met een professionele achtergrond is samengesteld. Dat 
was de derde keer op rij. Frans verzorgde ook tijdens de bijeenkomst voor een muzikale 
omlijsting. Tafels waren feestelijk gedekt en op creatieve wijze voorzien van de nodige 
tafeldecoratie. Omdat mensen willen weten wat ze eten, was bij ieder onderdeel van het buffet op 
de menukaart een opsomming gegeven van de verwerkte ingrediënten. Aan het slot van de 
bijeenkomst werd aan diverse vrijwilligers onder applaus de loftrompet gestoken. Voorzitter 
memoreerde even dat 2020 een belangrijk jaar is. In december 1985 werd de vereniging KBO-
afdeling Krimpen aan den IJssel opgericht. Dat betekent dat in het najaar van 2020 het 35-jarig 
jubileum wordt gevierd. Hoe? nog geen idee. De leden zijn gevraagd om met voorstellen te 
komen. Het bestuur zal dat beoordelen en verder uitwerken.                                                                    
Ruud Engelenberg 
========================================================================== 

Als u dit leest zijn we inmiddels gestart in het jaar 2020 

Op dinsdag 11 februari onze maandelijkse soosmiddag in “DE BRON” van 14.00 tot 16.00 uur  
waar we klaverjassen, rummikub en sjoelen en uiteraard is er koffie of thee. 
Verder staat er op de agenda: 

Donderdag 27 februari 14.00 – 16.15 uur in ”De Bron”  een film-middag met de film LANGS DE 
OEVERS VAN EEN INDRUKWEKKENDE RIVIER. (deel 1). 
Uw bijdrage € 4,= 

Dinsdag 10 maart 
Onze soosmiddag in “DE BRON” van 14.00 tot 16.00 uur  waar we klaverjassen, rummikub en 
sjoelen en uiteraard is er koffie of thee. 

Dinsdag 24 maart van 14.00 – 16.15 uur film in “De Bron” De Bijbel, deel 1 van een 12-delige 
serie. Aansluitend tot circa 17.15 uur de Algemene Ledenvergadering. De jaarstukken en het 
jaarverslag worden binnenkort op de website geplaatst. Klik hier: ALV.  

Zondag 6 september 2020: PASSIESPELEN TEGELEN 
Ongetwijfeld hebt u de posters in de hal van onze kerk al zien hangen en hebt u misschien een 
informatiefolder meegenomen om u te zijner tijd aan te melden. Er zijn reeds 20 inschrijvingen 
ontvangen. Hebt u belangstelling voor een gezellige maar ook ontroerende dag met een diner ter 
afsluiting? Meld u nu aan. Wij willen graag weten of er voldoende belangstelling is. Neem contact 
op met Wilma of Ruud Engelenberg, mail: Kbo-krimpen@kpnmail.nl  of bel: 0620 730 688. Ook op 
de website staat de nodige informatie. Zie: Passiespelen Tegelen. 

Jo Jeur 28/01.20 

 

 

Terug naar KBO  
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