BundersInfo 13 Kerstmis

18 december 2020

Hoe snel kan het anders gaan,
beste ouders/verzorgers,
School dicht, net op tijd kerstviering kunnen doen, een snelle
kerstlunch in plaats van kerstdiner, de kerstman schoot vlug zijn nog
pak aan.
Winkels dicht, niet alle cadeaus gekocht,
kerken dicht, warmte in het gezin met een enkele gast
Kerstmis in Coronatijd.

Verder in deze BundersInfo kijken we terug op de Kerstviering, het afscheid van mhr. Giel, sluiten we de actie voor het
Vergeten Kind voorlopig af met een opbrengst van :…..?............
en sluiten we het jaar af met een kerstoverweging en groet.

Opbrengst Actie Het Vergeten Kind
De afgelopen weken hebben de kinderen tal van activiteiten
verricht en de opbrengst van dit
‘heitje voor een karweitje’
in hun spaarpotjes gestopt.
Die hebben wij vandaag geleegd en geteld.
De opbrengst is:………………………..
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Veertienhonderdvierenzeventig Euro
en negenenzestig cent.

Wij gaan Het Vergeten Kind snel blij maken met deze gift.
Dank je wel allemaal namens …………………………………………….>

Kerstviering
Maandag bezochten alle groepen de Kerststal in de Petruskerk. Daar hoorden zij het aloude kerstverhaal,
verteld en gespeeld door leden van de parochiewerkgroep St. Jozef.
En er was licht.
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Afscheid Mhr. Giel

Voor de laatste keer op de fiets naar De Bunders

15 december 2020

“Plezier met de kinderen en van betekenis kunnen zijn voor het team,
ouders en school,dat is waar ik op terugkijk na 14 jaar op De Bunders”.
Dag Mhr. Giel, dank je wel voor alles wat je voor De Bunders deed.
Geniet van je gezin, kleinkind en pensioen. Het ga jullie goed.
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Overweging voor de kersttijd

Gerard Molenkamp

Nazareth nu
We zijn op weg
gaan door duister
voelen onze voeten
met ongemak
over ander plaveisel gaan
Een nieuwe weg
anders dan de bekende klinkers
ligt voor ons
Ongemakkelijk
In een andere dagelijkse gang
gaan we voort
soms eenzaam
en in stilte
Hoor ik daar de ander
….ik kan hem niet naderen
Zie ik daar de ander
…er is afstand die ons scheidt
Wanneer wordt het licht
voor de ander en mij
Ik wil het delen
Kunnen wij het delen
gevoel dat verbindt
als licht van het Kind
Bethlehem straks

Het team van De Bunders wenst u en allen die u dierbaar zijn
een fijn Kerstfeest toe en vast een goed begin van 2021.
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