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Beste leden,
KBO Gooi-Oost

Ook de laatste afgekondigde maatregelen bieden ons nog geen oplossing om
de activiteiten te hervatten. We zien uit naar nieuwe aankondigingen en hopen
snel betere berichten te kunnen geven.
Deze maand daarom een sober Bulletin: we menen dat de omstandigheden ons
dwingen tot reflectie en hebben gekozen voor passende teksten die daarbij
behulpzaam kunnen zijn.
Gedicht
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Er zijn stiltes om van te genieten.
Dat zijn stiltes die vinden we fijn.
Er zijn stiltes waarin we herdenken.
Dat zijn stiltes die stil horen te zijn
Er zijn stiltes die isoleren.
Dat zijn stiltes van pijn.
Toch blijft een stilte, een stilte die
maar op één manier kan zijn.
Stil
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‘Laten we elkaar goed vasthouden’ al is het ‘in stilte’
Tel uw zegeningen één voor één,
Tel ze alle en vergeet er geen,
Tel ze alle, noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Als op ’s levenszee,
de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs,
uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen,
tel ze één voor één
en ge zegt verwonderd,
Hij liet ons nooit alleen.

Tel uw zegeningen één voor één,
tel ze alle en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze één voor één
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Zo in alle moeiten,
zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd,
God is overal.
Tel uw zegeningen,
eng’len luist’ren toe,
troost en hulp schenkt Hij u,
volg dan blij te moe.
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Tel uw zegeningen één voor één,
Tel ze alle en vergeet er geen
tel ze alle, noem ze één voor één
en ge ziet God’s liefde dan door alles heen.
(Tekst Johannes de Heer 1866-1961)
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VANAF DONDERDAG 14 MEI GAAT DE BIBLIOTHEEK WEER VOORZICHTIG OPEN.
De openingstijden voor Huizen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 – 14.00 uur. Woensdag van 12.00 – 16.00 uur
De openingstijden voor Laren zijn van maandag t/m/ vrijdag van 14.00 – 16.00 uur
Ook voor online diensten zoals e-books en luisterboeken van de Online Bibliotheek
kun je vrijblijvend terecht via de website: bibliotheekhjlb.nl. De website wordt
regelmatig ververst met nieuws en tips.
*********************************************************************************************
*

Busreizen
Vanwege de maatregelen betreffende het Corona virus gaan de 4 Zomer-busreizen NIET door. Dit betreft de
busreizen op 16 en 18 juni evenals 28 en 29 juli.
U zult begrijpen, dat zolang de 1,5 meter afstand gehandhaafd blijft wij niet met 60 mensen in een bus voor ons
plezier op reis kunnen.
De eerstvolgende busreis is geboekt voor 16 september. Of deze doorgaat hangt af van de dan geldende
maatregelen betreffende het Corona virus. Lees de volgende nieuwsbrieven dus goed i.v.m. met de bus
informatie.
U mag altijd voor meer informatie contact opnemen met Lies Grimbergen. Tussen 17 uur en 20 uur per telefoon
035-5252404 , 06-51835651 of per email: liesgrimbergen@ziggo.nl
*********************************************************************************************
*
HOUDT CONTACT VIA EEN BELCIRKEL.

Het ontmoeten van andere mensen en contact met elkaar houden is in deze coronatijd heel anders geworden.
Bijeenkomsten waar u normaal anderen ontmoet, zijn vervallen. Met elkaar in contact blijven en omzien naar
elkaar is juist nu extra belangrijk. Een makkelijke en leuke manier om met elkaar in contact te blijven is via een
belcirkel.
In een belcirkel zitten ongeveer 10 mensen en dagelijks wordt er gebeld in de cirkel. U wordt gebeld, en u belt
de volgende persoon in de cirkel. Een contactpersoon start de belcirkel en sluit deze af. Via een belcirkel kunt u
er voor elkaar zijn! Een luisterend oor, even een praatje.
Interesse? Is een belcirkel wat voor u? Lijkt het u leuk om mee te doen? Dat kan! Neem dan contact op met één
van de bestuursleden. De gegevens vindt u in het colofon.
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