Nieuwsbrief december 2020 en januari 2021

Kerstwens
Dat we elkaar weer kunnen ontmoeten
En met een omhelzing elkaar begroeten,
Geen zorgen over gezondheid dit komende jaar
Maar genieten van - en met elkaar.
Hou vol, in ‘t Oosten daagt al het Licht
Wees blij met ieder positief (pers)bericht.
Dan heffen we spoedig met elkaar het glas
En vergeten snel hoe eenzaam het was.

Toen ik enkele weken geleden dit gedichtje maakte kon ik niet vermoeden dat mijn man en ik zelf ook
besmet zouden raken door het Corona virus. Op dit moment zijn we in quarantaine. Gelukkig hebben we
een milde vorm, niet benauwd en ook geen koorts, maar het is geen pretje. Misschien zijn er nog wel meer
leden die lijden onder het virus. Marry Huisman moest zelfs worden opgenomen in het UMC in Utrecht. Van
harte beterschap! Ik hoop dat alles in het volgend jaar weer een beetje ‘normaal’ wordt. Dat we weer
samen aan het Kerstdiner kunnen zitten en dat we weer leuke activiteiten kunnen organiseren. Tot die tijd
wens ik u allen - ondanks de beperkingen - toch fijne feestdagen toe.
Namens het bestuur,
Anneke Maarleveld-Krommendijk,
Voorzitter

Ledenadministratie ondergebracht bij secretariaat
Ria Koops verzorgde sinds enige jaren voor ons de ledenadministratie. Terwijl wij worstelden met Excel,
draaide Ria daar haar hand niet voor om. Ze hield keurig alle mutaties bij en daarmee ontlaste ze het
secretariaat. Sinds maart is Roel onze secretaris en ook hij hield de ledenlijst bij om bijvoorbeeld stukken
digitaal te kunnen verzenden. In goed overleg met Roel is besloten om de ledenadministratie over te
dragen aan het secretariaat om zo deze administratie in één hand te houden.
Bedankt Ria voor al dit werk achter de schermen !
Als we straks weer activiteiten mogen organiseren, doen we nog graag een beroep op jouw talenten !
Hardnekkig misverstand en een goed voornemen voor het nieuwe jaar !
Soms spreken we mensen die zeggen: “Ik heb gelukkig geen Reuma, bij mij is het slijtage ….”
Dan proberen we hen uit te leggen dat slijtage oftewel Artrose wel degelijk een vorm van Reuma is.
Op de site van ReumaNederland staat een handige lijst met alle ‘vormen van Reuma’
Als je op een vorm klikt dan komt u terecht op de site van ReumaNederland met alle informatie over de
betreffende ziekte. Vormen van reuma • ReumaNederland
Mocht u iemand spreken die ook aan één van deze vormen lijdt, wijst u haar/hem dan eens op de site en
zeg er meteen bij dat er een leuke en gezellige lokale afdeling is in Baarn en Soest en omgeving, waar je
voor € 17,50 per jaar lid kunt worden ? Een mooi voornemen voor het komende jaar !
Blijf bewegen, ook tijdens de feestdagen.
Strek even de benen en volg de weg naar het Licht !
Rond Kerst 2020 wordt voor het 25ste achtereenvolgende jaar de kerststallenroute in Baarn georganiseerd.
In 257 Baarnse tuinen staan kerststallen, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Men kan de route op
eigen gelegenheid afleggen, bij voorkeur lopend en fietsend, maar ook per auto is mogelijk. De
kerststallenroute kent een grote variatie: stallen, schilderijen, kinderkerststallen, wandkleden, et cetera.
Deze kerststallen en kersttaferelen zijn voor het overgrote deel door de deelnemers zelf gemaakt.
Ook 's avonds zijn de stallen goed te bezichtigen. Ze zijn goed verlicht, maar het is wel aan te raden een
lichtje mee te nemen voor hen die de route niet uit hun hoofd kennen. De stallen zijn te herkennen aan de
witte sterren en bij elke kerststal staat de route aangegeven op een kaartje.
De stallen staan in elk geval van 18 december 2020 tot en met 6 januari 2021. De routebeschrijving is via
deze website te downloaden. De route begint in de Faas Eliaslaan en loopt langs de Nicolaaskerk naar
Hoog Baarn, in totaal ongeveer vier kilometer. De stal in de onlangs gerestaureerde Nicolaaskerk is ook dit
jaar weer te bezichtigen. Let op de openingstijden van de kerk.
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Troostlied voor wie met Kerst alleen zijn

Wees niet zo bang voor Kerst. Het zijn twee dagen,
dat is niet meer dan achtenveertig uur,
En uren, het ene vlug, het andere trager,
uren vervliegen op den duur.
Raak niet verloren in herinneringen,
wees toch een beetje wijzer deze keer.
Zing maar van "Stille Nacht" als je kunt zingen,
want stil zal het zijn, die nachten. Zeer.
Zing in jezelf: 'De witte vlokken zweven'
terwijl de regen langs de pannen ruist.
Het kind is niet in Bethlehem gebleven:
het is naar Golgotha verhuisd.
Gedenk de dieren op de schalen en de borden,
die zitten meer dan jij in de puree.
Eten is beter dan gegeten worden,
ook in de glans van Lucas 2.
Zeg 'nee' als mensen je te eten vragen,
want in een anders gelukkige gezin
daar is de kerstoom enkel te verdragen
met een uitslaande brand erin.
Wees niet zo bang voor Kerst. Het zijn twee dagen.
Willem Wilmink
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Het bestuur wenst u allen fijne Kerstdagen en een heel gelukkig, maar bovenal een gezond
Nieuwjaar !

Anneke Maarleveld-Krommendijk, voorzitter tel. 035-5416416
Roel Thomas, secretaris tel: 035 6013830
Ad Meijer, penningmeester en coördinator Hydro zwemmen tel. 035 6025768
Nelie Breunesse, algemeen bestuurslid o.a. ledenzorg tel. 035-5418551
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De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind januari

4

