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Kom, volg het spoor
Van de ster, heel gericht
Dwars door het donkere dal
Die ster gaat je voor
Tot je rust vindt en licht
Bij ’t kind in een simpele stal.

Lieve Dames,
In deze donkere dagen voor Kerst kunnen we allemaal wel een lichtpuntje gebruiken. Een ster die ons
voor gaat en hoop geeft voor het nieuwe jaar. Een lichtpuntje in deze verwarrende tijd. De komende
dagen komt één van onze bestuursleden bij u een lichtje en een kerstgroet brengen.
Ook krijgt u van ons het programma voor 2021. Wij blijven plannen maken en zodra het weer kan
gaan wij van start! Helaas weten wij ook niet precies wanneer en waar. In ieder geval zijn wij goed
voorbereid.
Sinterklaas is erg blij met alle gezellige en lieve reacties die hij van u heeft ontvangen. Mopperpiet,
gluurpiet, inpakpiet, zeurpiet, oma-piet en roetpiet, allen hebben het met plezier rondgebracht.
In het afgelopen jaar hebben wij veel avonden moeten missen en daarom heeft het KVG bestuur
besloten om de contributie éénmalig te verlagen tot € 20,- . Dit is alleen voor het jaar 2021. In
januari krijgt u de factuur.

Jubilea:
Op 22 december wordt Corry Hoogvliet 82 jaar,
op 9 januari 2021 wordt Bep Köhler 84 jaar.
Dames, wij wensen jullie een gezellige verjaardag toe

Geef Licht
Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen
Geef licht!
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geeft alles wat je hebt
Geef liefde een gezicht.
Lied: Stef Bos

Vriendelijke groeten bestuur KVG Maasland
Wij wensen u allen fijne Kerstdagen toe en een gelukkig en
gezond Nieuwjaar

