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Hallo allemaal! Hier is dan weer een verse nieuwsbrief!
In deze nieuwsbrief kijken we terug op de afgelopen periode en we kijken
vooruit.
Veel lees- en luisterplezier gewenst!

Iedere eerste en derde vrijdagavond van de maand is er Café Goedenavond in
’t Hoge Licht. Ruimte om elkaar te ontmoeten en om mee te doen aan een
activiteit. En altijd gezellig!
Vakantiequiz
Velen van ons maken, als ze op vakantie zijn of een dagje uit gaan, een of
meerdere foto’s. Als herinnering aan een mooie dag of belevenis. We plakken
die foto’s in een plakboek en kijken daar zo nu en dan nog weer eens naar.
Met die foto’s hebben we in september een spannende
vakantiequiz gespeeld in het Goedenavondcafé. Het ging er heel
officieel aan toe: we hadden spelregels, een jury en een
opperjury. Aan het eind van de quiz bleek er maar één punt
verschil te zijn tussen de twee deelnemende groepen. Er werden twee
schitterende prijzen uitgereikt: een prachtige trofee en een bijzondere
oorkonde!
Koor zonder naam
Ze waren al een keer eerder bij ons geweest en dat was zo’n
succes dat we ze weer hebben uitgenodigd. Daarom was in
oktober het koor zonder naam in het Café Goedenavond te
gast. Ze zongen de sterren van de hemel. Allemaal

Nederlandse hits die we lekker mee konden zingen. De voetjes gingen van de
vloer en het dak van het Hoge Licht ging er zowat af!
En nog meer muziek….
Met een grote tas vol percussie-instrumenten kwam Lisanne
in november in het café. We zetten een paar stevige ritmes
neer met de instrumenten en onder leiding van een dirigent
werd het een echt orkest. Bovendien leerden we ook nog
een Afrikaans vredeslied: Eribe.
Sinterklaas
Sinterklaas had op tijd laten weten dat er een klein
probleem was. Omdat de Goedheiligman al op leeftijd
is, is hij onlangs naar een wat warmere kant van zijn
paleis verhuisd. Zijn pieten hebben hem daarbij
geholpen. Maar daarbij is het één en ander zoekgeraakt: zijn mijter, het grote
boek en ja ook de kadootjes. Wij konden helpen. We hadden verschillende
petten en mutsen mee genomen naar het café. Maar de Sint is ook een beetje
ijdel, een brandweerhelm leek hem niets, en ook andere hoofddeksels vond
hij niet zo geschikt. Gelukkig vond hij op het allerlaatste moment zijn mijter
weer terug. Ook het grote boek kwam weer tevoorschijn. En tot onze grote
opluchting werden de kisten met cadeautjes ook weer gevonden. De Sint
heeft beloofd dat er volgend jaar geen problemen zullen zijn……..
Kerst
Op 16 december stond het café in het teken van Kerst, we hebben naar het
kerstverhaal uit de Bijbel geluisterd en een kerstvertelling gehoord.
VIP
We ontvangen graag nieuwe gasten in het Goedenavoncafé. Met de
zogenaamde vipkaart nodigen we mensen uit om kennis met het café te
komen maken. We hebben al een aantal VIP’s mogen begroeten. Vaste prik is
dat we onze VIP’s interviewen. We zijn benieuwd naar de VIP’s die in de
komende maanden bij ons te gast zullen zijn!

Jubileum
2017 wordt een bijzonder jaar voor het Goedenavondcafé.
Het café bestaat dan 10 jaar. Reden voor een feest!
Precies 10 jaar geleden organiseerden Hanna Visser en Elly
Ijsseldijk, twee medewerkers van Bartimeüs, een zestal
avonden waarop mensen met een beperking elkaar konden
ontmoeten. De bedoeling was om bewoners van
verschillende instellingen met elkaar in contact te brengen. De avonden
waren een groot succes. Het initiatief werd overgenomen door de Werkgroep
Samen Leven? Gewoon Doen! vanuit de PG Driebergen. Het Café
Goedenavond was geboren.
Noteer alvast de datum 7 april 2017 10 jaar Goedenavondcafé! Locatie: Grote
Kerk, Hoofdstraat 115.
Kerst
Nog een paar dagen en dan is het Kerst. We zien uit
naar de komst van Jezus. Straks met Kerst vieren
we dat Jezus geboren is. Gods Zoon komt op aarde
om ons vrede te schenken.
We wensen elkaar fijne feestdagen toe en een
gelukkig nieuw jaar!
Data Goedenavondcafé januari – juli 2017
6 januari Nieuwjaarsreceptie, 20 januari portretten,
3 februari carnaval, 17 februari, 3 maart
erwtensoep, 17 maart ,7 april jubileum, 21 april, 5 mei, 19 mei, 2 juni, 16
juni, 7 juli, 21 juli
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