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Activiteitencommissie: Ellie Hamelinck, Peter van Hoppe, Helmy Klijn,  
Henk van Os,  Jeannie Segers, Tonny Verharen 
 
De KBO heeft een samenwerkingsverband met SWOD – SOBG in de  
Seniorenraad in Dongen – zie  www.seniorenraaddongen.nl 
Voor ouderenadvies kunt u contact opnemen met secretariaat KBO of 
Stichting Welzijn Ouderen (SWOD) telefoon 0162 375296, (tussen 9.00 – 12.00 uur) 
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Van het Secretariaat: 
 
Overleden: 
Dhr G. v.d. Put   Dongepark 1  81 jaar 
Mevr A. v.d. Put-v. Dongen Dongepark 1  82 jaar 
Mw J. Martens-Feijnenbuik Rooseveltstraat 27 76 jaar  
Mevr J. de Jooden-Wolda Dongepark 72  76 jaar 
 
Onze dierbare overledenen zullen herdacht worden in de Kerstviering. 

 

 
 
Aangemeld:   Adres:   Bode: 
Fam. C. v. Suijlekom-van der Meij Dongepark 25  M. Stitzinger 
Mevr. T. van Turnhout-Aarden St. Josephstraat 203 J.  Weterings 
 
Verhuisd:   Adres:   Bode: 
Mevr. P. Laurijsen-Diepstraten Van Eijckstraat 26 C. van Mierlo 
naar    Gasthuisstraat 78 J. v.d. Breekel 
 
De volgende nummers: 
Het  februarinummer van Ons Eigen Venster en het  magazine van  KBO-Brabant  
ONS worden bij u thuis bezorgd vanaf woensdag 27 januari 2021. 
 

Agenda: 
15 januari   Bestuursvergadering   



Kerstmis 2020… 

Dit stond in Ons Eigen Venster in 2015: 

Soms lijkt de wereld op zijn kop te staan. Er verandert veel 
en constant. 
Niet alleen het weer is onvoorspelbaar, maar ook de vele 
crisissen in de wereld.  

Maar ondanks alles is het jaar bijna weer voorbij… en de winter in aantocht.  
De maand december met vele gezellige momenten: de Kerstdagen en de 
jaarwisseling. Samenzijn met familie en vrienden en extra aandacht voor 
elkaar. 
De maand om iemand iets te schenken. 
Maar vooral om te laten weten dat je hem of haar in je gedachten hebt. 
 

Als je dat leest, dan denk je aan Corona en wat er dit jaar allemaal is gebeurd, 
dan staat de wereld vergeleken met toen,  nu echt op zijn kop. 

Alle jaren denk je al ver voor de feestdagen aan allerlei zaken die daar mee te 
maken hebben.   
Waar vieren wij de feestdagen? Nodigen wij iemand uit of worden wij 
uitgenodigd, of blijf ik alleen thuis? 
Wat eten wij, gaan wij eten of laat ik iets bezorgen? 
Zetten wij een kerstboom of laten wij het zo? En wat doen we met de 
kerststal? 
Koop ik nieuwe kleren of draag ik hetzelfde als vorig jaar? 
Wat geef ik uit aan cadeaus en aan wie? 
Zo zijn er nog wel dingen te bedenken waar wij voor Corona in aanloop naar 
de feestdagen aan dachten. 
 
Nu is het anders. 
Hoeveel mensen mag je binnen laten?  
Durf ik dat wel aan?  
Wat als ze een  beetje ziek zijn? Wat dan? Blijven ze dan weg, of laat ik ze niet 
binnen? 
Ik heb zelf nu Corona gehad en achteraf viel het mee, het is op dit moment 
niet helemaal weg maar het gaat weer. 
Allemaal zaken waar je vorig jaar niet bij stil hoefde te staan. Nu wel. 



Dat maakt het allemaal anders, iedereen heeft er mee te maken. Voor de een 
is het gemakkelijker dan voor de ander. Er zijn veel mensen die dierbaren zijn 
verloren dit jaar. Sommigen door de ‘oude ziektes’, anderen door Corona. 
Vroeger ging je op visite bij mensen die verdriet hadden, nu durf je dat niet 
goed meer door Corona. 
 
Wij zijn allemaal eenzamer geworden. 
Toch moeten wij niet te lang terugkijken naar wat mag of niet meer mag. 
Positief zijn en blijven zou fijn zijn. 
Wat rest ons nog wel, iedere dag een stukje gaan wandelen en hopen dat je 
iemand tegenkomt voor een praatje op 1.5 mtr. afstand. Het is gezond en je 
hoort nog eens wat. Maar dat is niet het gevoel dat wij bij de feestdagen 
graag zouden willen hebben. 
Ik hoop dat er volgend jaar een vaccin is en dat wij dan weer bij elkaar 
kunnen komen met veel KBO leden.  
Hoop doet leven, zeggen ze. 
Tot die tijd, wens ik u Fijne Feestdagen en hopelijk valt het achteraf allemaal 
mee.  

  Uw voorzitter Rian Driessen  
 
 

De stille dagen komen er aan 
Tijd om even stil te staan 
Overdenken en bezinnen 
Afsluiten of opnieuw beginnen 
Wat te doen met wensen of  dromen  
De mooiste krijgen een plaats in je hart 
Maak ieder jaar een nieuwe start 
Begin aan je oude of nieuwe dromen 
Laat het leven op je afkomen 
 

Heb lief, bewonder en geniet 
Meer  dan dit leven heb je niet 

 



In gedachten… 
 
verzonken staan we stil bij onze dierbare KBO leden 
die het afgelopen jaar zijn 
overleden.  
We willen hen herdenken, 
herinneren en eren met bloemen 
en kaarsen 
denken we met weemoed terug 
aan voorbije tijden  
aan een leven waarin wij samen vriendschap en verdriet met elkaar deelden. 
 
Maar ook staan we stil bij het feit dat alles sterfelijk is 
zo ook het menselijk leven en dat alleen de herinneringen aan het verleden 
het enige is dat ons nu nog rest en bindt. 
 
En deze onsterfelijke herinneringen zal onze vriendschap en verbondenheid 
zelfs nu de dood ons van elkaar gescheiden heeft 
voor altijd in onze harten aanwezig blijven. 
 
Dhr. T. Vermeulen  Crispijnhof 14  76 jaar 
Dhr. F. Akkermans  Dr. Mollerstraat 51 84 jaar 
Dhr. P. Schoots   Gladioolstraat 30  79 jaar 
Mevr. A. Ligtenberg-Oomen Min. Aalberselaan 24 91 jaar  
De heer B. Lugtenberg  Donk 2   85 jaar 
 
Dhr. C. van den Hoek  Vermeerstraat 2  79 jaar 
Mevr. C. Lodewijks  Schoolstraat 38  86 jaar 
Mevr. C. van Loon-Schellekens Tramstraat 93a  83 jaar 
Dhr. T. van Horik   Dongepark 57  84 jaar 
Zr. Hermana van Dodewaard Hoge Ham 25  83 jaar 
 
 
Mevr. C. van Strien-Lambragts Plutostraat 4  80 jaar 
Dhr. W. v.d. Nieuwenhuijzen Mgr. Nolenslaan 28 91 jaar 
Dhr. A. Klijn   Min. Goselinglaan 4-3 87 jaar 
Mevr. C. van Strien-Lambregts Plutostraat 4  80 jaar 
 
 
 



 
 
Zuster Francisca   Hoge Ham 25  93 jaar 
Mevr. C. Antonissen-van Dongen Eikenstraat 7-3  86 jaar 
Mevr. B. v.d. Hulsbeek-Rijcken Europaplein 104  89 jaar 
Dhr. C. van Tilborg  Van Eijckstraat 22 81 jaar 
Dhr. P. Ozinga   R. van Dalemstraat 26d 72 jaar 
 
Zuster Giovanni   Hoge Ham 25  87 jaar 
Dhr. P. Siemons   Dr. Mollerstraat 32 82 jaar 
Dhr. H. van Tilburg  Looiersplein 7  81 jaar 
Mevr. C. Dirven   Mgr. Nolenslaan 72 86 jaar 
Mevr. A. Corssmit-Emmen Gasthuisstraat 142 83 jaar 
 
Mevr. F. v. Gool-de Swart  Hoge Ham 25  88 jaar 
Dhr G. v.d. Put   Dongepark 1  81 jaar 
Mevr A. v.d. Put-v. Dongen Dongepark 1  82 jaar 
Mevr J. Martens-Feijnenbuik Rooseveltstraat 27 76 jaar  
Mevr J. de Jooden-Wolda  Dongepark 72  76 jaar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



DE LIEFDE WIL WEER NIEUW GEBOREN 
WORDEN… 

 
Deze kersttijd worden wij uitgenodigd naar de plaats van de liefde          
die onder ons komt wonen. 

  En voor wie goed kijkt gebeuren er wondere dingen:  Licht wordt        
ontstoken in onze koude duisternis, een kind wordt geboren in onze wereld 
van lockdown en beperkingen. Maar vanuit Gods genadevolle hemel 
weerklinkt een nieuw vredeslied. Gods liefde komt weer wonen in ons 
mensenhart. Hij komt echter niet als een allesheerser, maar als een teder 
kind  dat zijn armen uitnodigend open spreidt. Dat is onze God. In deze 
coronatijd wil Hij geen dwang opleggen, geen beperkingen, geen 
mondkapjes, maar liefde brengen, zoals een kind dat doet, gewoon door er te 
zijn. Te zijn in de meest kwetsbare omstandigheden die je maar kunt 
bedenken. Geen echt dak boven je hoofd, niet eens een fatsoenlijk wiegje 
voor een pasgeborene, geen warme babykamer met een voorraad 
babyluiers. Kan het dan wel dat God dit jaar onder ons weer iets nieuws 
begint? Wij zeggen dan: Ja God, dat kan. Ondanks al onze perikelen over 
corona en wat daarmee samenhangt durven wij zeggen: voor God is niets 
onmogelijk. Zijn liefde is zo sterk dat Hij uit onze zo gekwetste wereld toch 
een gemeenschap kan laten groeien waar wij mensen gelukkig kunnen 
worden.  
De liefde kan opnieuw geboren worden in ons hart en op welke manier die 
liefde werkt kunnen we leren door naar de kerststal te kijken. 

 
Kijk maar eens naar de plaats waar die staat: geen kraaknet paleis, maar een 
stal waar het niet overal even schoon is, net als in ons hart met zijn 
tekortkomingen, die we liever niet in de openbaarheid brengen. Het is dus 
niet nodig angst te hebben voor onze zwakheden. We moeten de liefde 
willen binnenlaten in ons eigen binnenste.  
Zie ook de herders. Herders zijn mensen die bij hun dieren blijven en er dus 
veel van houden. Wie echt van dieren houdt, met name ook van dieren die 
verzorgd moeten worden, die houdt ook van mensen. De liefde is zorgzaam 
en attentvol.  
Kijk eens naar Jozef. Iemand die niet veel begrijpt van het mysterie, maar die 
in stilte dienstbaar is, gewoon omdat hij zielsveel houdt van zijn bruid, Maria.  
 



En dan Maria. Elke vrouw voelt zich nauw verbonden met deze jonge 
moeder. In de liefde en tederheid waarmee Maria zich buigt over het kind, 
ervaren wij iets van het grote verlangen om ook liefde en tederheid te geven 
en te ontvangen.  
Omdat God geen dwingende allesheerser wil zijn maar een God van liefde wil 
blijven Zal Hij in onze wereld niets bewerken zonder toestemming en de 
medewerking van mensen. Voor God is niets onmogelijk als Hij mensen vindt 
om met Hem mee te werken. God en mens werken samen om de nieuwe 
geboorte van de liefde, die dus niet dwingt, maar vol respect tederheid 
schenkt en ontvangt.  
Zie daar het Christuskind. Gods liefde in al zijn glorie, fris en nieuw als een 
pasgeboren kind. 
Zo kan onze liefde 
zich ook 
vernieuwen, 
zonder opgelegde 
machtsmiddelen, 
maar met de 
methode van de 
gewone, 
menselijke tekens van genegenheid, zoals God liefdevol uitnodigt als een 
kind. Door zijn aanwezigheid alleen doet een kind iets geweldigs voor allen 
die er rond omheen staan. Hij wekt bij hen een groot verlangen om liefde te 
tonen; dat is de kracht van God. Liefde dwingt niet, maar nodigt uit tot 
dienstbaarheid om vrede en verzoening te brengen in onze verdeelde wereld 
en om verdraagzaamheid in onze twistende gemeenschappen en om milde 
vriendelijkheid te schenken aan de armen van ons dorp. Laat  ons in deze 
moeilijke tijden plaats maken voor de liefde die durft geboren te worden in 
een zwak en kwetsbaar mensenhart. 
 
Wij wensen u een Zalig Kerstfeest.  
Hans Wortel – priester Oecumenische Katholieke Kerk 
 
 



Hartelijk dank… 

Het jaar 2020.  
We zullen dit jaar niet snel vergeten. 
Het jaar waarin bijna niets meer mocht. 
Activiteiten en reisjes die moesten 
worden afgezegd. Ook de laatste 
geplande activiteit, de Kerstviering, kon 
niet doorgaan. 
Toch zijn er binnen onze vereniging een  
aantal vrijwilligers extra in de weer 
geweest. Namelijk onze bodes.  
 
U zult het inmiddels al opgemerkt 
hebben, een kleine  blijk van onze 
betrokkenheid is door onze bodes bij u 
in de brievenbus gestopt of afgegeven.  
Graag willen wij hierbij onze waardering 
voor onze bodes uitspreken: 
Lieve mensen, hartelijk dank voor jullie 
inzet. 
 
 

 

 

 

 

 

        

 

Wist u dat…  
 
…de activiteiten- en de reiscommissie druk 
bezig zijn met het maken van een 
jaarplanning voor 2021.  
…meer informatie te vinden is in het 
volgende Ons Eigen Venster 

 

 



Kerstmis… 

 is een uitgelezen familiefeest, maar velen hebben geen 
familie, daklozen, vreemdelingen en eenzamen, 
bijvoorbeeld. Zij hebben zich vooral verlaten gevoeld. Ook 
al zijn er veel gastvrije gezinnen en liefdevolle 
hulpverleners, maar die hebben tijdens deze feestdagen 
het vaak zelf druk met hun eigen gezin. Dat heeft het 

gevoel van verlatenheid voor deze eenzame mensen nog harder gemaakt en 
ook nijpender door de hevige kou en duisternis in deze tijden. Voor deze 
eenzamen is er eigenlijk geen warm gevoel van Kerstmis en Nieuwjaar. 

En toch is de Kerstboodschap ook voor hen bedoeld. Want waar gaat het om 
in deze feestdagen? Dat is beslist iets om dieper op in te gaan. Kerstmis en 
Nieuwjaar gaan terug naar een historisch gebeuren, de geboorte van 
Christus. De geboorte wordt door de Joden op de dag van de besnijdenis 
gevierd, dat is ook de dag van de naamgeving op de achtste dag na de 
geboorte. Deze dag van de menswording van de God van hemel en aarde 
werd in de oudheid zo belangrijk gevonden, dat het als het begin gezien werd 
van alles. Van alles dat geschapen wordt. Van al het nieuwe. Want er begint 
een nieuwe jaartelling, een nieuwe maand en een nieuwe dag. Dat is de 
eerste dag van de eerste maand van het eerste jaar: 1 januari van het jaar 
één. 

Het Kerstverhaal is op verschillende manieren verhaald en de komst van het 
Nieuwe Jaar is een zelfde verhaal. Niemand weet met zekerheid wat er 
precies wordt bedoeld en wat er precies is gebeurd. Het verhaal is zo rijk aan 
mogelijkheden, dat men het zowel kerkelijk als profaan uitbundig is gaan 
vieren, Zo uitbundig dat langzamerhand de essentie van het verhaal verloren 
is geraakt, namelijk dat het verhaal gaat om de menswording, om de dag van 
menselijkheid. 

Het Kerstverhaal is een droomverhaal van een arm kind dat zich rijk voelt in 
een verharde maatschappij waar zelfs de religie onmenselijk is. In deze 
ongastvrije wereld ervaart het kind toch de warmte en liefde van mensen, 
van de natuur en van de hemel. Alles wordt hem voor niets gegeven, 
helemaal gratis. Het herinnert ons aan een vergeten ideaalbeeld van ons 
eigen menselijk bestaan en de zin van ons leven, dat ons met een zeker 
heimwee vervult.  



We herkennen het kind in ons leven. We ervaren het kind in de veilige 
geborgenheid van het gezin, genietend van het leven, van mensen en dieren, van 
hemelse machten. We zien hoe het kind terecht komt in een onmenselijke 
wereld van geld en macht, waar geen plaats is voor vreemdelingen, geen gevoel 
meer is voor armen en daklozen, geen waardering van de natuur. We staan 
verbaasd over het onmenselijke gebrek aan gastvrijheid van de herberg en de 
verharding van Herodes om alle pasgeboren jongetjes te laten doden. 

Is onze huidige wereld er beter aan toe? Telkens weer komt dezelfde vraag in mij 
op: komt het in onze tijd ook nog voor? Dat we onze medemens vergeten? Dat 
we onze planeet vergeten? Dat we onze houding naar de asielzoeker, de 
Islamiet, de vreemdeling en de dakloze en al die anderen die onze liefde vragen, 
vergeten? Wat er in het Kerstverhaal en het verhaal van het Nieuwe Jaar precies 
bedoeld is weten we niet, maar het raakt ons diep in ons hart en we vragen ons 
af hoe het mogelijk is dat het verhaal steeds terugkeert. 
  
Het Kerstverhaal gaat over een droom die in ieder van ons bewust of onbewust 
leeft, zowel in het hart van de politici als van de gezagsdragers, in het hart van de 
zakenmensen als van de welzijnswerkers, in het hart van de religieuze zowel als 
niet religieuze leiders, in het hart van de dienstverleners als in die van de 
geldgraaiers en machtgraaiers. Een droom, dat helaas in het leven van alledag 
gedoofd is geraakt. Een droom dat ons toont wie we zijn als mens. De moeite 
waard om er iets langer over na te denken, want het gaat over het verhaal van 
duurzaamheid, van de zin van ons leven en ons menselijk welzijn. 

Bron: naar Paul de Blot SJ 

 

 




