
Secretariaat Schepenstraat 16 2922VS Krimpen a/d IJssel tel:180.515355 

  NIEUWSBRIEF 

                                                                                                4 december2018 

Dinsdag 11 december 

De tweede dinsdag van de maand, dus….. soos in “DE BRON” van 14.00 tot 16.00 uur  Waar we 

klaverjassen, rummikub en sjoelen en uiteraard is er koffie of thee. 

                              Donderdag 20 december Kerstviering  
Eucharistieviering om 15.30 uur in onze kerk “De Bron” celebrant is pastor  W. Bekedam.   

Na afloop een gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte, en zoals U van ons gewend bent een 

verzorgd samenzijn. 
Het is de bedoeling dat we rond 20.00 uur de bijeenkomst beëindigen.  

De kosten bedragen €. 7,50 per persoon.    U kunt zich opgeven bij:  

Dhr. Jeurissen Schepenstraat 16 tel:515355. 
Dhr. Olde Bijvank Omnium 31 tel: 519318 

Uiterlijk 10 december willen wij weten of U wilt deelnemen   

Dinsdag 8 januari 2019 

De tweede dinsdag van de maand, dus….. soos in “DE BRON” van 14.00 tot 16.00 uur   

Dinsdag 22 januari 2019 

Diavoorstelling door de heer Peter Hakkesteegt  van de Historische Kring Krimpen. in de 

ontmoetingsruimte van “De Bron”. Van 14.00 tot 16.00 uur  . Er is een pauze met koffie .  

Uw bijdrage in de kosten zijn €4,= per persoon. 

Het onderwerp is: “HET ONTSTAAN VAN  HOLLAND” 

Deze presentatie schetst de roerige ontstaansgeschiedenis van Holland. 

Hierbij  uiteraard ook aandacht voor onze woonomgeving de Krimpenerwaard zowel het verleden het 

heden en de toekomst?. 

 

=========================== 

SAMEN TEGEN EENZAAM 

Er zijn veel manieren om “eenzaam zijn” te bestrijden. Er zijn grote en kleine projecten. Georganiseerd 
of particulier. Een klein “project” is er in Ouderkerk aan den IJssel. Daar staat een huis waar u, als u 

zich eenzaam voelt, welkom bent. De tafel is niet groot. Twee personen die zich eenzaam voelen zijn 
vanaf januari 2019 op de vrijdagavond welkom om na een hartelijke ontvangst aan te schuiven voor 

een gezellige maaltijd en drankje, een goed gesprek en een luisterend oor. U wordt gehaald en 

gebracht. Hebt u interesse en bent u parochiaan van de locatie H. Maria Koningin of lid van KBO 
Krimpen? Neem dan telefonisch contact op met Wilma of Ruud Engelenberg. Telefoon: Wilma: 0620 

730688, Ruud: 0654 753506.Mailen mag ook: hmk@kpnmail.nl 

 

Ook KBO werkt aan uw goede pensioenvoorziening 

Senioren doen hun zegje over goede oude dag  

(Alg. Dagblad 20.11.2018 - pensioenstelsel bijeenkomst) 

Tijdens de debatmanifestatie over pensioenen valt er ook best wat te lachen, bewijst minister Wouter 

Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gisteren was hij in de Jaarbeurs, samen met 450 
vertegenwoordigers van acht ouderenorganisaties. Deze groeperingen, met samen 800.000 leden, 

boden de minister de voorwaarden aan waaraan een nieuw pensioenstelsel volgens hen moet voldoen. 

(Helaas is het overleg afgebroken. Werknemersorganisatie FNV heeft het voorstel verworpen.) 

 

Terug naar KBO  

http://www.christoffelparochie.nl/index.php/ongecategoriseerd/96-kbo
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