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Bank rek. Nr.NL 82 RABO 01377 26 163.Nieuwsbrief van 25 november 2020. Aan
leden, ereleden en geestelijk adviseur. Hierbij vraag ik uw aandacht voor het
volgende: Dit is de laatste nieuwsbrief van een bijzonder jaar 2020.
*Met innige deelneming maken wij bekend dat sinds de vorige nieuwsbrief ons lid
Dhr. Niek Weijermans op zaterdag 24 oktober 2020 op 89 jarige leeftijd is overleden.
*Het bestuur volgt nauwlettend de aanwijzingen van het RIVM, in voorkomende gevallen,
wanneer het RIVM dit aangeeft, zullen de activiteiten geen doorgang vinden. Ook volgen wij de
adviezen van Unie KBO - PCOB en de KBO Limburg. Indien u zich eenzaam voelt, of om een
andere reden u mag altijd onze Pastoor 045-5241208/0625393435, Vrijwillige Ouder Adviseur
045-5242273 of voorzitter bellen.

*Lidmaatschap voor 2021; U bent lid per kalenderjaar, indien u volgend jaar geen lid
meer van onze vereniging wilt zijn moet u het lidmaatschap opzeggen vóór 10 december.
Omdat wij in 2020 weinig activiteiten hebben kunnen laten doorgaan door het Coronavirus, heeft
het bestuur besloten om géén contributie over 2021 aan onze leden te vragen en de afdracht aan
KBO Limburg en Unie - KBO / PCOB
( samen € 17.53 per lid voor 2021) betalen wij uit onze reservepot. Donaties mogen uiteraard altijd.
*Omdat wij in deze omstandigheden ook geen kerstviering kunnen organiseren willen wij u
toch een mooie speciale kerstwens laten toekomen, aan elk bezorgadres één, aan
diegene die ons trouw blijven en het lidmaatschap voor 2021 niet heeft opgezegd.
In week 50 of 51 wordt deze bij u aan de voordeur overhandigt met in achtneming van de
Coronaregels.
Bent u op dat moment niet thuis, dan vindt u een briefje in de brievenbus met een
telefoonnummer dat u kunt bellen om een afspraak te maken.
*Normaal krijgt u om deze tijd het jaarprogramma van het komend jaar, maar omdat wij nog
niet weten hoelang de onzekerheid nog voorduurt, maken in de loop van 2021 bekend wat wij
kunnen plannen.
*Spreuk van de maand: Een rijk leven is een verzameling van kostbare momenten.
*Met vriendelijke groeten namens het bestuur. Wiel van Goethem, voorzitter KBO
Schmeddingstraat 7,
6361AZ Nuth Tel. 045-5244386 of 06-58855634
*Het Magazine (met de eerste Nieuwsbrief) van 2021 kunt u omstreeks 27 januari 2021
verwachten.

Kerstkind……….
Kerstkind op aarde
Edelmoedig met
Rust en waarde,
Stille kracht en evenwicht
Teder en oprecht
Met pure liefde
In ons hart, terecht
Straalt zijn Goddelijk licht.

Met dank aan dichter Jacques Ramakers.

Wij wensen u Zalige Kerstdagen, een fijne Jaarwisseling en een gezond 2021.

