KBG – Nieuwmoer
NIEUWSBRIEF
december 2019
Beste KBG-vrienden,
En weeral advent! In de kille,
donkerste dagen van het jaar
kijken we hoopvol uit naar licht
en warmte. Vier weken lang steken we elke zondag een kaars meer aan,
als tekens van leven en liefde, hoop op licht. Het zijn symbolen voor het
overwinnen van de duisternis, het groeien van de hoop en de verwachting naar de komst van
het nieuwe begin, de onschuld van
het kerstkind dat vrede brengt.
Als dorpsgemeenschap beleven we
die verwachting samen nog intenser.
Dat wordt duidelijk in het opbouwen
van de jaarlijkse kerststal. Een ploeg
vrijwilligers – op de foto slechts een
paar van hen – doet ons samen weer
fier zijn en onze kerstverwachting
groeien.
Met dank aan alle kerststalbouwers.

Kerstfeest, woensdag 18 december
En op 18 dec. is het dan zover. De deuren van de parochiezaal
gaan open om 10:30 u. Om 11 u. gaat pater Louis Willemsen
ons voor in de viering. Aansluitend gaan we genieten van een
copieus klassiek kerstmaal.
Op adem komen doen we met een rustige babbelnamiddag met
tussendoor een verhaaltje en een quizje. En we ronden af met
koffie en gebak tegen 16 u.

KERSTMENU
Kippenroomsoep
Orloffgebraad
met groentenkrans
Rijstpap met fruit
en slagroom.

Deelnemen kan voor 20 euro. En inschrijven tot 10 dec.
Een bestuurslid komt er voor langs.
Jan Geysen was de sterke man die
bewonderingswaardig veel gebouwd
heeft: als metser aan vele huizen. Als
liefdevol zorgende echtgenoot, warmhartige vader, zachtaardige
grootvader, als loyale vriend heeft hij een sterk meegebouwd aan
onze hechte, warme gemeenschap.
Na een lange strijd tegen een slepende ziekte is hij thuis rustig
kunnen inslapen. Na een druk, werkzaam leven heeft hij nu rust
gevonden. Vergeten doen we niet, we blijven hem gedenken in
dankbaarheid voor zijn leven onder ons. En we hopen op een
weerzien, bij Hem in wie alles volkomen wordt.

In memoriam

Jan Geysen

01-08-1944 / 28-10-2019

Gouden bruiloften
Wat een bewogen jaar was 1969 toch. De Concorde, het eerste supersonisch passagiersvliegtuig maakte een eerste testvlucht. De beatle John Lennon trouwde met de Japanse Yoko
Ono; hun huwelijksreis brachten ze door in Amsterdam, waar ze een "Bed in" voor de vrede
hielden. Die vrede waar we nog zo op wachten. Op 21 juli zette Neil Armstrong als eerste mens
een voet op de maan. “A small step for a man but a giant leap for mankind.” Maar dat was voor
ons op Nieuwmoer allemaal maar klein bier. Want hier werd het trouwfeest gevierd van

Leo Bartholomeeusen en Lisa van Loon

(op 6 sept.) en

Ludo Konings en Mit Gotink (op 24 sept.)
.

“A small step for a man,
but a giant leap …”

Ook voor hen was het een kleine stap voor een mens, maar een reuzesprong in de toekomst.
En supergoed hebben ze die inhoud en vorm gegeven. De twee zalige koppels zijn we dankbaar
omdat ze al zoveel muziek in de melodie van ons dorpsleven gebracht hebben.
En vele, vele jaren in geluk en goede gezondheid wensen we ze toe.

2020
22 jan
19 feb
18 maart
8 apr
13 – 15 mei
17 juni

Voor volgend jaar staat er heel wat gepland.
Hierbij de data die je alvast kan noteren.
Verloren woensdag
Kaasboerin
Vaderdag
Paasfeest
Driedaagse reis
Scherpenheuvel

Stan Nouws
Blikstraat 5
Tel. 03 667 36 44
0475 222 590
Stan.nouws@telenet.be

19
16
16
18
23

aug
sept
okt.
nov
dec

Moederfeest
Dagreis
Grote bingo
Gemeentekoffie
Kerstfeest

Met vriendelijke groet, namens het bestuur
Maria Brosens
Kempenlaan 47
Tel. 03 667 37 73
vanginneken.brosens@skynet.be

