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Bezinning uit kader.  
 

“Ieder voor allen en allen voor ieder in deze advent  

de weg van de Heer gaan… want samen beleef je meer!” 
 

 

December, de laatste maand van het jaar, de maand ook waarin we ons 

voorbereiden op Kerstmis. 

Maar eer het zover is, is er nog werk aan de winkel: 

Werk dat we voor onszelf op te knappen hebben… 

 

Want onze wereld lijkt soms een stal vol ezels en ossen, kaf en koren, 

rommel van macht en eerzucht, 

klein menselijk gekuip om winst en bezit, 

een wriemelende mierenhoop van onverdraagzame mensen... 

 

Ons hart lijkt soms een stal vol tegenstrijdige gevoelens, 

een rommel van complexen, 

een nest vol kleinzerigheid, 

onder een laag grijze stof 

van pretentieuze oppervlakkigheid, 

met een kribbe die helemaal gevuld wordt. 

 

Zoals ieder jaar bereiden we ons ook nu voor op Uw komst, Heer. 

We verwachten U, maar waarschijnlijk te passief. 

 

In U geloven, wil zeggen: 

naar U toekomen in eenvoud en bekering, 

met U meegaan naar mensen toe... 

 

In U geloven is Uw weg gaan 

bij tij en ontij, in liefde en vertrouwen... 

Het is door opstandigheid om onrecht en liefdeloosheid opstaan 

en er voor mensen willen zijn. 

Laat de advent ons daarvan doordringen. 

 

Hopelijk vinden we in alle drukte toch de moed om schoon schip te maken, 

in ons hart en in ons hoofd 

om wat uit te mesten en plaats te maken. 

Een beetje plaats - voldoende voor een kind – 

Vindt Gij al genoeg. 
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 WOORDJE VAN DE VOORZITTER. 
 

 

 December ’20 
 

Corona, al van maart beheerst dit virusje ons dagelijks leven. 

Thuis, op het werk, in verenigingen is alles verandert. 

In bubbels leven en contacten met andere zoveel mogelijk vermijden. 

Het is precies de omgekeerde wereld. Maar er is ook hoop in een vaccin dat binnenkort 

beschikbaar is. Nog even volhouden en we zitten weer samen rond een tafel. 

 

De lidgelden zijn opgehaald, het heeft wel wat extra inspanningen gevraagd van onze 

bestuurploeg merci mannen en proficiat! 

Uiteraard hebben we niet iedereen thuis kunnen bezoeken wegens de 2
de

 Lock down. Er zijn 

Leden die via overschrijving hun lidgeld diende te betalen.  

We willen jullie dan ook bedanken voor uw begrip en voor het hernieuwen van je 

lidmaatschap.  

Ook welkom aan een aantal nieuwe leden jullie zijn steeds welkom op onze activiteiten. Al is 

het nog even wachten om terug activiteiten te mogen organiseren. 

 

Wandelen gaan we zeker  doen op 20 december corona proef en iedereen met een eigen 

wagen, apart naar Booischot. Meer info verder in dit blad. 

 

Ons kaartseizoen  is wegens corona uitgesteld naar latere datum. 

We zullen alle kaarters verwittigen via mail of gsm van zodra dit opnieuw kan doorgaan. 

 

Voor onze kookavonden is het nog afwachten maar zoals het er nu naar uitziet zullen deze 

ook niet kunnen doorgaan. 

 

Ons digitaal praatcafé is iedere zaterdag avond geopend tussen 20 en 22 uur. 

Je bent welkom : https://meet.jit.si/landelijkegildeliernoordlierkijken  

Thuis vanuit uw kot, wie heeft het beste drankje misschien moeten we eens een cocktail 

samen maken? Tot zaterdag. 

 

Tot slot wil ik iedereen nog een fijn kerstmis wensen, het zal anders zijn thuis in je eigen 

bubbel, maar daarom niet minder gezellig.  

Nog een prettig en prachtig nieuw jaar met alleen maar goede vooruitzichten.  

Snel naar 2021 en houd jullie gezond! 

Luc. 

 

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering. 
 

Zij gingen van ons heen  

De heer Jos Tielemans op 27 oktober 2020 en echtgenote Delfine De Voght 7 december 2020. 
 

“Nu het kouder wordt en het licht verzwakt, bidden wij dat wij warmte geven en warmte ontvangen en dat 
ons nooit mag ontbreken het licht van vriendschap en liefde waarin wij elkaar herkennen.  

We steken (…) kaarsjes aan, één kaarsje voor ieder van wie we het voorbije jaar afscheid namen…” 
 

We willen de familie onze oprechte deelneming betuigen. 

https://meet.jit.si/landelijkegildeliernoordlierkijken
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Wandelnieuws 
 

Vorige maand kon het niet nu is het corona proef en dus proberen 

we het opnieuw. 

We trekken er op zondag 20 december nog eens op uit om een 

wandeling te doen. We gaan de streek in Booischot eens 

verkennen. 

De tocht gaat langsheen rustige weggetjes, gaande van onverharde dijken ,kiezelwegen 

doorheen bossen , rustige straten en zelfs doorheen de velden. 

Achteraf (en misschien ook tussendoor ) maken we tijd voor een drankje. 

Zoals steeds komen we bijeen op de parking van O.L.V.-Onbevlekt en dit om 8 uur. 

Iedereen met eigen wagen om ons richting Booischot te begeven. 

Hopelijk zien we jullie in grote getallen en breng zeker het zonnetje nog een half dagje mee. 

 

Tot op 20 december 

Marc C. 

 

 

 

 

 

Wij zijn jullie niet vergeten 
 

Samen met alle verenigingen van onze parochie hebben een spandoek gemaakt om iedereen 

een beetje te steunen in deze corona tijden. 

Je vindt dit aan voor onze parochiekerk. 
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 Agenda: 

 

 
 
Lieve ferm dames, 

 

2020 wat een jaar. 

We moesten in ons kot blijven, bubbels vormen,  

Mondmaskers dragen en afstand houden. 

Want corona beheerste ons en iedereen zijn leven. 
Voor vele is het geen gemakkelijke tijd. 

Maar wees er maar zeker van, al is het van op afstand, 

We denken en steunen elkaar in deze uitzonderlijke tijden. 

 

Wat 2021 ons zal brengen weten we niet. 

Om elkaar te zien en samen te kunnen koffiekletsen 

Zullen we nog wat geduld moeten hebben. 

Zodra het terug kan laten we zeker van ons horen, 

Wees daar maar zeker van. 

 

We wensen jullie toch alvast fijne kerstdagen 
En een gelukkig en vooral gezond Nieuwjaar. 

 

Hou vol, hou de moed erin. 

Het komt wel weer goed. 

 

De ferm bestuursploeg. 

 

PS : Door de corona situatie zullen er ook in januari nog geen activiteiten zijn. 

 

 

 

 

 

 
 

20/12/2020 Wandelen 8 uur kerk 

25/12/2020 Zalig Kerstmis iedereen 

29/12/2020? LG Bestuursvergadering digitaal 

08/01/2021 kwis 

15/01/2021 Kaarten onder voorbehoud 

22/01/2021 LG bestuursvergadering 

29/01/2021 Kaarten onder voorbehoud 

05/02/2021 Kaarten 

19/02/2021 Kaarten 

26/02/2021 LG bestuursvergadering 

27/02/2021 Teerfeest 

05/03/2021 Kaarten 

19/03/2021 Kaarten 

26/03/2021 LG bestuursvergadering 

23/04/2021 LG bestuursvergadering 

28/05/2021 LG bestuursvergadering 

 


