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                       Als u dit leest is het december, toch al wel                      

een echte  wintermaand, het is vroeg donker,

‘s morgens is het vaak mistig en kil.

Het is geen wonder dat de straten en pleinen in onze 

stad versierd worden met veel licht, licht dat ons 

moet verleiden toch naar buiten te gaan. Om ons 

dan te vergapen aan al datgene wat in de etages van 

de winkels ligt te pronken, en ons wil verleiden dat 

moois te kopen. Het hoort bij de decembermaand en 

het is leuk en gezellig.

Maar tegelijkertijd is er iets anders aan de hand,

corona is nog steeds onder ons, we moeten weer 

voorzichtiger worden, afstand houden, mondkapjes 

moeten weer op als we een winkel bezoeken.

Ondanks de vaccinaties zijn we nog steeds niet veilig 

voor het virus.

Ook de klimaat discussie houdt de gemoederen bezig, 

of we willen of niet, via alle nieuwsmedia  worden we 

ermee geconfronteerd.

Het laat niemand onberoerd, maar hoe gaan we om 

met alle feestelijkheden die december ons te bieden 

heeft.

Juist met kerst willen we vrede op aarde, maar die is 

ver te zoeken in de wereld buiten.

Dus dan maar de kerstboom opgezet en de kaarsen 

aangestoken, zo kunnen we ons afsluiten voor alle 

narigheid.

Het kan op die manier, maar ik vind het wel wat kaal, 

we maken immers deel uit van die wereld buiten.

Laten we vooral besef en dat ons kerstfeest door  alle 
eeuwen heen een teken van hoop is geweest, een 

verlangen naar vrede, een betere wereld.

In deze gespleten wereld dromen we van vrede en 

harmonie,  willen we naar het  licht. We zoeken altijd 

het licht in de duisternis.  De mogelijkheid te zijn in 

liefde,  het verlangen om deel te zijn van het weefsel,  

waarin alles mens, dier, plant, aarde, de kosmos ver-

bonden zijn. Dat maakt ons immers tot mensen

Daarom willen we samen zijn, nodigen we mensen uit, 

willen we het kerstfeest vieren

Daarvoor moeten we blijven vertrouwen op onze 

eigen vermogens tot liefdevol in de wereld staan.

Niet de strijd om het bestaan, maar de liefde en het 

handelen in liefde is het enige dat telt en verandering 

brengt.

Met kerst vieren we dat hoop ons leven dragelijk 

maakt, hoop en vertrouwen dat het anders moet

en kan.

Ik wens iedereen een goed en liefdevol kerstfeest!
Marion van Hees

Kerst 2021

Kerstengeltjes en klokjes maken met Lia

Kerstengeltjes en klokjes van koi  ecupjes
en kralen.

Hoe is het mogelijk, maar ja Lia kan het en ze 

komt in de Sociëteit om ons dat te laten zien

en u kunt zelf een kerstbal, een setje klokjes

en een engeltje maken.

Donderdag 2 december van 14.00 – 16.30 uur 

in de Sociëteit, Scheltussingel 81.

     

Opgeven bij Margreeth Sjamaar, 033 4723570

of margreeth.sjamaar@hetnet.nl 

De kosten zijn € 7.50 over te maken

op giro NL68 INGB 0005 5027 70

t.n.v. M.M.T. Sjamaar-Ganzevles
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Nieuwe leden

Dhr. J. van Leuveren

Mevr. E.H. Wolterink-Kooiman

Mevr. K. de Vreugd

Mevr. F. Middelkoop-Schoonder-

beek

Wij heten u van harte welkom
en hopen u te mogen ontmoeten bij onze 
activiteiten.

De kunst van Bertha van Beers

Bertha was een van de eersten die haar

kerstbeeldjes instuurde op mijn oproep voor de 

kunst van de maand. Maar ja, het is maar een 

keer per jaar kerstmis, dus heeft het even

moeten wachten, maar nu prijken ze dan in volle 

glorie op de voorplaat.

Bertha had dergelijke beeldjes gezien op een 

kerststallen tentoonstelling en werd daardoor 

geïnspireerd.

Maar dit is nog maar een klein deel van wat zij 

allemaal  heeft gemaakt.

Ik vind het altijd weer verbijsterend om 

te zien hoeveel kunst er gemaakt wordt 

door mensen gewoon bij je om de hoek 

en waarvan je dat niet weet. Het is erg 

leuk om dat eens naar buiten te brengen 

en wie weet worden daar anderen dan 

ook weer door geïnspireerd. Ik heb foto’s 

mogen maken van haar kunstwerken en 

twee plakboeken bekeken waar de beeld-

jes in staan die ze voor haar kinderen en 

kleinkinderen heeft gemaakt. Voor ieder 

kind dat er werd geboren had ze een idee 

voor een beeldje zo ook voor haar jongste 

kleinkinderen. Rond hun 18de verjaardag  

heeft ze voor ieder kleinkind iets gemaakt 

wat op dit kind van toepassing was. De 

beeldjes zijn opgebouwd uit een ge-

raamte van een pen waaromheen draad, 

aluminium, folie en schildersband
wordt gewikkeld en opgevuld met Dassklei. Zo kan ze ieder beeld dun of 

dik maken. Op die manier heeft ze haar man Bertus afgebeeld als verras-

sing toen hij 40 jaar bij zijn koor was.

Van de KBO zijn ze al bijna 10 jaar lid omdat de KBO ook landelijk goede 

dingen doet voor ouderen. Voor contacten hoeven ze het niet te doen, ze 

zijn erg sociaal en voelen zich daardoor bevoorrecht. Bertha noemt het 

een luxe.

Ik voel me bevoorrecht omdat ik al die mooie dingen heb mogen zien en 

met zo’n positieve vrouw heb mogen kennismaken.

Margreeth Sjamaar

Meer foto’s op www.de-senioor.nl

Verhuisd

Mevr. M.A. Grens

Dhr. W.M. van Wijk

Mevr. C.A.M. van Wijk-van Rijn

Dhr. U. van Dijk

Mevr. R.S. van Remmerden

Overleden

Mevr. M.E. van Leuveren-Kok

Mevr.  D. Kramer-Postumus

Mevr. M.J. Plukker-Marijnen

Mevr. C. Knegtmans-Tuinstra

Mevr. G. Nieuwenhuis-Klok

Mevr. E.M. Tomassen-Traa

Mevr. J.E. Snijders

Wij wensen de familie, vrienden en
kennissen veel sterkte.
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Overleden

Dhr. D. J. Hus

Wij wensen de familie, vrienden en
kennissen veel sterkte.

Na de persconferentie op vrijdag 

avond hebben we besloten om 

de jaarvergadering op donder-

dag 18 november 2021 oicieel 
niet door te laten gaan.

De leden met een mailadres heb-

ben we hiervan op de hoogte

gebracht. Omdat het ontvangen 

van een gering aantal mensen nog 

was toegestaan en we niet

iedereen konden bereiken met de 

mededeling over het niet door-

gaan, zijn we als bestuur wel

aanwezig geweest, om leden die 

wel in de Brug kwamen te

ontvangen met een kop koie.....

De Kerstviering 2021

Gelukkig (?) is onze kerst/advent 

ontmoeting na de zgn. milde lock-

down periode van de drie weken, 

gepland, D.V. vindt deze plaats op 

donderdag 16 december 2021 in 

de Brug. Schuilenburgerweg 2,

te Amersfoort.

Aanvang 14.30 uur, zaal open om 

14.15 uur.

We hopen dat deze bijeenkomst 

door mag gaan, we moeten wel 

aan de dan geldende “corona

regels” kunnen voldoen. Wij zorgen 

dat u voldoende afstand (1 ½ m) 

kunt houden, tijdens het lopen 

moet u een mondkapje dragen en 

bij de ingang kunt u uw handen 

ontsmetten.

Mocht de coronapas vereist zijn, 

dan moeten we daar ook aan 

voldoen.

Op dit moment wordt aan de 

samenstelling van het program-

ma gewerkt. U krijgt deze bij de 

ingang uitgereikt. Aan de leden 
met een mailadres zal deze worden 

gemaild.

Muzikale medewerking (zang, 

piano en viool) wordt verleend 

door Jan Hendrik Schothorst, Maria 

Dekker en het kinderkoor “Happy 

Songs”.

Ds. Eric Klein Kranenburg zal kort 

mediteren en de liederen “aan 

elkaar praten”.   
Het onderwerp: Vol Verwachting. 

(Wat is onze verwachting? Wie 

verwachten wij? Wat wordt van mij 
verwacht, Wie verwacht mij?) 

Het is mogelijk dat de oudere 

Amersfoorters de naam van Ds. Eric 

Klein Kranenburg herkennen.  

Van 1961 tot 1967 volgde hij de 

gymnasiumopleiding aan het 

Corderius lyceum in Amersfoort. 

Vanaf 1972 was hij enkele jaren 

leraar godsdienst en Latijn aan het 

Corderius en Farelcollege ook in 
Amersfoort. 

Vanaf 1979 tot 2019 diende hij 

als predikant (confessionele en 

charismatische stroming) diverse 

PKN-gemeenten. Momenteel gaat 

hij nog regelmatig voor in eredien-

sten. En 16 december hoopt hij dus 

bij ons aanwezig te zijn.

We verzoeken uit praktisch oog-

punt, om u op te geven voor 

10 december via de mail:  

PCOB-Amersfoort@outlook.com 
of via tel.nr van Jan v.d. Lee:
06 29375663.

NB. Een goede opkomst, zal ons 

als bestuur ook stimuleren om "de 

PCOB kar" nog een poosje te blijven 

trekken.
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M’n laatste column (juni 2021 niks moet en niksen 

mag!) was kort en naar ik dacht krachtig!

Nu enkele maanden later besef ik dat een wat langer 

verblijf aan de Spaanse kust, er alle gelegenheid was 

om lui te zijn. En het “niets” doen voelde wel goed!

Prediker, zei: “Geniet van het leven. Geniet van brood 

en wijn met een vrolijk hart. Geniet van de mensen 

om je heen. Dit is je deel, zegt Prediker, God geeft het 

je, dus neem het ervan. Dwaas en zonde als je dat niet 

doet”. Wat geeft nu meer voldoening als zelfs de Bijbel 

je daarin voorgaat.

Het wat langere verblijf op een Spaanse camping had 

niet misstaan in de opsomming van Prediker!

Je hoort wel om je heen, dat er zorgen over het ouder 

worden zijn. We leven bij de dag. Maar zelfs met een 

rollator kan iedereen naar het strand en de zee.

Bij ieder mens ziet niksen er anders uit. Ik kwam tot 

de ontdekking dat iedereen momenten nodig heeft 

waarop “even” niets hoeft.  

Niksen werd voor mij, vrij vertaald ook iets doen 

zonder doel. Zo maar bij de zee zitten. En dan ontdek 

je dat iedere dag zon en maan in het oosten boven 

de zee verschijnen. Dat er een regenboog boven de 

wolken en boven die zee zichtbaar wordt. Dat dit het 

werk van onze Schepper is!  En! dat de zee, eindeloos 

naar je toe komt en weer terug gaat! 

In die stilte “lijkt” het leven eindeloos. Alleen de zee/de 

golven die je hoort. Toch werkt je brein en dan komen 

de vragen: “En de zee was niet meer?! Eeuwig Leven? 

Mag je nu nog stilstaan bij de week van het Leven? 

Rusten op 7 x 7 dagen?  Geen doel hebben!

Wat verwacht je? klagen, elkaar de schuld geven…… 

Wat doet al die trammelant in de wereld met je?

Je wordt moedeloos! Zelfs zwaarmoedig, Je bent ver-

moeid. Is dit nu het (ons) leven? Red je dat alleen?

Ja alleen met God, maar hoe dan? waar vind ik

echte rust?

Kerkvader Augustinus gaf mij ook wat mee:

 “Geen samenleving loreert wanneer haar muren over-

eind staan, maar haar moraal in duigen ligt”. 

Wat is mijn moraal? Is dat het aanklagen en het be-

schuldigen van anderen? Voor welk leven kies ik? 

De Bijbelse visioenen zijn er om te hopen op wat 

komt. Nu de voorpret. De Bijbel noemt het met mooie 

woorden “verheugen op…” Waar het om gaat, is het 

aanwakkeren van de voorpret.” 

Om ook samen te roepen: “God verschijn! Jezus we 

zien uit naar Uw (weder)komst! Laat van U horen!

Column van Henk van Essen

Van de penningmeester

Contributie kalenderjaar 2022
Geachte Leden van de PCOB Afd. Amersfoort, 

Ook dit jaar 2022 hebben wij ervoor gekozen dat u de acceptgirokaart rechtstreeks van het hoofdkantoor PCOB 

Nieuwegein zult ontvangen. Dan zit er geen begeleidend schrijven bij van ons als bestuur van onze PCOB

afd. Amersfoort. Vandaar dat deze nu al in de Nieuwsbrief van december 2021/januari 2022 staat. 

Ook het komend jaar zullen wij trachten de belangen van senioren zowel lokaal als nationaal zo goed mogelijk 

te behartigen. Vooruitlopend op de jaarvergadering die door de coronamaatregelen is verschoven naar begin 

2022, heeft het bestuur besloten om de minimum contributiebedragen voor het jaar 2022 niet te verhogen 

maar te verlagen

Dat is dan voor 2022: € 50,- voor leden met partner-lidmaatschap en € 30,- voor leden zonder partnerlidmaat-

schap. Dit in het vertrouwen dat U, als dat mogelijk is, meer zult bijdragen dan het minimum. De extra bijdragen 

maken het ons  o.a. mogelijk via de contactpersonen aandacht te schenken aan leden in bijzondere situaties.

Met vriendelijke groeten, Gezegende Kerstdagen en Veel Heil en Zegen voor het nieuwe jaar 2022.

Namens het bestuur: Koen Padding, Penningmeester/Ledenadministrateur PCOB afd. Amersfoort, 

Ons bankrekeningnummer: NL83INGB0003761738 
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                 Kerststukjes maken met Marion 
                    Behalve de traditionele kerstboom hebben we toch ook graag

een kerststukje op tafel.  Wat is het dan leuk om het zelf te maken.

Marion van Hees zal daarvoor tips geven en laten zien  hoe zij het doet. 

Maar u kunt al uw creativiteit kwijt in uw eigen stukje. Het is i jn als u zelf iets 
meebrengt waar u het op wilt maken, dat kan van alles zijn. Als u nog andere 

dingen meebrengt om te versieren is dat ook goed, maar wij zorgen ook voor 

kerstspullen en dat er genoeg groen is.

U houdt er niet alleen een leuk stukje aan over, maar het is ook een leuke 

bezigheid en reuze leuk om het samen te doen. Het is koud buiten, we zitten 

lekker binnen, we schenken een glaasje Glühwein en maken het ons gezellig.

Donderdag 9 december van 14.00 – 16.30 uur in de Sociëteit,

Scheltussingel 81.

     

Opgeven bij Margreeth Sjamaar,

033 4723570 of margreeth.sjamaar@hetnet.nl 

De kosten zijn € 5,00. Over te maken op giro NL68 INGB 0005 5027 70

t.n.v. M.M.T. Sjamaar-Ganzevles

Wanneer werd de eerste kerstkaart gemaakt? 
Ga voor het antwoord naar

www.de-senioor.nl

Attentie Kerstreis
Heel i jn:
Er is nog plaats op de kerstreis die in de vorige INFO 

werd beschreven.

Niet zo i jn:
DOOR DE CORONA-PERIKELEN ZIJN DE REGELS 
VOOR DE KERSTREIS AANGESCHERPT:

 Inschrijving voor de reis geldt pas als er betaald 

is. Dus: zolang u niet betaald heeft op rekening 

NL47INGB0007316757 t.n.v.  KBO Amersfoort 

Evenementen  is er geen geldige inschrijving.

BETAAL DUS OP TIJD

d.w.z. vóór 11 december.

 Afzeggen van het reisje door ziekte of een

andere reden kan tot en met zaterdag

11 december. U krijgt dan uw geld terug.

Bij afzeggen na 11 december kunnen wij helaas 

uw geld niet terug geven omdat dan het aantal 

deelnemers dei nitief is doorgegeven aan
Eemlandreizen en het restaurant.

Op deze nieuwe regels kunnen we helaas geen 

uitzondering maken.

Sociëteitsvragen en hun
antwoord.
Sinds kort staat er op onze sociëteit een potje 

waarin een vrijwillige bijdrage t.b.v. de sociëteit 

gestort kan worden. Dat heeft wat vragen

opgeroepen die ik hier zal beantwoorden.

Kan de sociëteit zonder deze bijdrage blijven

voortbestaan?

Jazeker kan dat. De KBO staat garant voor de huur 

van de zaal en daarmee voor het voortbestaan van de 

societeit zolang daarvoor belangstelling is en gelukkig 

kunnen we daarover niet klagen.

Wat is dan het doel van het potje?

Met de opbrengst van het potje kunnen extra activitei-

ten betaald worden voor de bezoekers van de

sociëteit. Te denken valt daarbij b.v. aan de gerechten 

die Margreeth heeft gemaakt vanuit de recepten die

in de INFO stonden of iets lekkers bij de koi  e.

Aan welk bedrag denk je bij een vrijwillige bijdrage?

Wij denken dan aan € 1, -. 

Dat zal doorgaans genoeg zijn om zo nu en dan iets 

extra’s te doen. Meer mag natuurlijk ook maar het is 

niet de bedoeling dat het een toegangsprijs wordt.

Mochten er meer vragen zijn over i nanciële zaken 
aarzel dan niet ze te stellen:

penningmeester@kboamersfoort.nl

Martin Palte (penningmeester)
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Curaçao
Een lied, een verhaaltje en een recept.

Curaçao, ‘k heb jou zo menigmaal bekeken

Maar al jouw loze streken die stane mij niet aan

Maar al jouw loze streken die stane mij niet aan

Daarom ga ik vertrekken waar ik kom vandaan

Kwam laatst, met haast, al door het Herenstraatje

Men sprak: M’n maatje kom zet u hier wat neer

En drink met ons een glaasje en rook een pijp tabak

Maar met die loze streken raakt het geld ons uit de zak

(De melodie is gebaseerd op de Dessauer-mars uit 

Pruisen)

Curaçao en Aruba waren vroeger vaste aanloophavens 

voor de schepen van de West-Indische Compagnie, 

maar door de kalksteen kwamen er ook veel schepen 

van andere landen naar deze toen nog zo afgelegen 

eilanden.

De schoeners uit Wales kwamen er zelfs zo vaak dat 

men beweerde dat er een hele witte streep over de

Atlantische oceaan liep. De Melkweg noemde de 

zeelui dit. Inderdaad lieten deze schepen een wit 

spoor na als ze op de ruimvullingen pompten met een 

lading zandsteen aan boord.

In het begin van de jaren ’50 werd dit lied nog steeds 

aan boord van Nederlandse schepen gezongen.

Tentalaria di Cashewpete (of di Pinda)

Tentalaria is een typisch Antilliaans snoepgoed

500 gram ongezouten cashewnoten (of ongezouten 

pinda’s)

500 gram witte suiker

300 ml water

amandel aroma

beboterd vetvrij papier

Bereidingswijze:

Maal de cashewnoten (of pinda’s) ijn in een keu-

kenmachine.

Los de suiker in het water op, op een laag vuur, en 

blijf roeren totdat het suikerwater stroperig

geworden is.

Beetje bij beetje de gemalen cashewnoten

(of pinda’s) toevoegen en goed blijven roeren tot 

het een stevige massa geworden is.

Een paar druppels amandel aroma toevoegen en 

roeren.

De brij op het beboterde vetvrije papier uitsmeren 

en even laten afkoelen. Met een mes de tentalaria in 

stukken snijden
met dank aan  Antilliaansekeuken.nl

Het kan nog!

Onze deelname aan de Nationale Thuisbingo

is verplaatst naar 8 december a.s.

Ga voor gedetailleerde informatie naar

www.de-senioor.nl

Uitnodiging

Zoals elk jaar nodig ik een alleenstaande vriendin of 

vriend uit om op eerste Kerstdag bij mij te komen eten. 

Maar ik dacht dat er wel meer alleenstaande mensen 

zullen zijn die door wat voor omstandigheden dan ook, 

dit jaar alleen zijn met de Kerst.

Wie durft het aan om op 25 december bij mij te komen 

eten, of liever gezegd ‘dineren’ want kerst is toch iets 

bijzonders. Tweede kerstdag is voor de familie, maar op 

eerste kerstdag zou ik het heel leuk vinden om weer eens 

wat meer mensen aan mijn tafel te hebben. Ik kan er vier 

mensen bij hebben. Dus het is niet alleen dat u een

gezellige maaltijd hebt, maar u doet er mij ook een

plezier mee. Het werkt altijd aan twee kanten.

Bel me op of stuur een mail.

Helaas moet ik er wel bij zeggen dat we allemaal

gevaccineerd moeten zijn,  i.v.m. de nieuwe corona-

besmettingen. En verder wachten we maar de nieuwe

ontwikkelingen af.

Margreeth Sjamaar 033 4723570

 of margreeth.sjamaar@hetnet.nl



U kunt de laatste edities

van ons blad bekijken op

www.de-senioor.nl
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De volgende editie van ons magazine komt uit op donderdag 27 januari 2021

Uitgiftedata en uiterlijk kopij inleveren in 2022
nummer kopij vòòr   bezorging op
2201  10 januari  27 januari
2202  7 februari  24 februari
2203  7 maart   27 maart

Kerstmiddag in de Sociëteit
Uitnodiging voor een kerstmiddag in Dickens sfeer

op donderdag 23 december 2021
   in de Sociëteit van 1400 – 16.30 uur

             
aan de hand van recepten uit die tijd, o.a. het kookboek van 

Catherine Dickens proberen wij om wat hapjes samen te stellen die ook  in deze 
tijd in de smaak vallen.

Een (klein) boekje met wat wetenswaardigheden over Dickens
ligt voor u klaar.

Waarom Dickens, wat heeft dat met de kerst te maken? Ik heb speciaal voor 
Dickens gekozen omdat juist hij zo goed de kerstgedachte heeft verwoord. 

In het verhaal van Scrooge, die inziet dat geld en goederen er niet zo toe 
doen maar dat de liefde voor anderen meer vreugde geeft en in het verhaal 

van Het Carillon waarin de arme Toby Veck voor zijn
laatste geld eten koopt voor iemand die nog armer is dan hij en daar meer 

van geniet dan wanneer hij het zelf had opgegeten.

Dat is voor mij waar de kerstgedachte om draait, Omzien naar elkaar,
elkaar accepteren zoals hij of zij is, elkaar bemoedigen in moeilijke

tijden. Iemand die alleen is uitnodigen voor het kerstdiner.
Vrede op aarde, ik hoop dat het ooit een keer komt, maar laten we samen 

kerst vieren met vrede in ons hart en de verbondenheid die we hebben met 
andere mensen.

Het is zo ijn dat we dit nu kunnen doen in onze eigen Sociëteit.

Dit is mijn kerstgedachte en ik wou dit graag even met u delen.
Margreeth Sjamaar

Opgeven bij Ruby Davies, tel. 06 57923607 
e-mail: secretariaat@kboamersfoort.nl

Oorsprong
Wat is er mooier dan de geboorte van een kindje, een 
nieuw leven, zo puur en onschuldig. Ja, dat is wat wij 
met kerstmis vieren,  een nieuw leven op de aarde.
We zingen dan ook,  in de mensen een welbehagen.

Tijdens de geboorte van Christus was het in de antieke 
wereld ook niet zo romantisch en vredig zoals het in het 
aloude kerstverhaal verteld wordt
Het klinkt wel als een sprookjesverhaal.
Jozef en Maria op weg naar Bethlehem om zich te laten 
inschrijven, ook toen al werd je geregistreerd.
Maria krijgt weeën, en er is nergens plaats, dat klinkt 
toch bekend.
En dan, het kindje wordt geboren in een stal, een
nederige plek een koe en een ezel verwarmen de ruimte 
enigszins, van comfort is geen sprake.

In het veld horen herders engelen zingen, ze worden 
nieuwsgierig, wat betekent dat, waar komt het vandaan? 

En ze gaan op weg, komen in beweging ondanks angst 
en vrees voor dat onbekende.

Aan de hemel ontvlamt een licht, een ster, een komeet, 
niemand weet het, maar ook verder weg zien wijze
mannen dat licht. Ook zij gaan op pad om te onderzoe-
ken wat dat kan betekenen.

Aangekomen bij de stal zien ze het pasgeboren kindje. 
Dan gebeurt wat altijd gebeurt, iedereen raakt ontroerd 
bij het zien van zoveel onschuld. Ja dan wil je wel
knielen, het is en blijft een wonder.

Dat wonder, dat vieren en herdenken we met kerst, het 
wonder dat er altijd weer nieuw leven mogelijk is,
ondanks alle ellende in de wereld, in ons eigen leven.

Als je maar in beweging komt en niet blijft zitten waar je 
zit. Blijf nieuwsgierig naar het nieuwe wat zich aandient.
Dat is voor mij de boodschap van Kerstmis.
Marion van Hees


