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VOORWOORD
De eerste editie van het nieuwe jaar ligt voor u.
Allereerst wensen wij uiteraard iedereen ’n gezond en gelukkig
2018. Dat het weer ’n mooi jaar mag worden.
In dit nummer staat het prachtige verhaal, wat is voorgedragen
bij de kerstmiddag gehouden bij de Valkhoeve.
Vervolgens vind u de tussenstand van het biljarten na twee
speelronden.
Ook nog ’n verslag van de gageljeugd, die Piet op bezoek
kregen. Wat zijn ze weer verwend met kado’s.
Verder feliciteren wij alle jarigen van deze maand.
Tenslotte de agenda, met op 8 januari de JAARVERGADERING,
we hopen weer op ’n grote opkomst.
De redactie.

KERSTMIDDAG 60+
De fluit van de herdersjongenIn de nacht toen Jezus geboren werd, liep een arme
herdersjongen over de heuvels bij Bethlehem om één van zijn
schapen te zoeken. En zo gebeurde het, dat hij niet bij de
herders was, waarover de bijbel ons vertelt. Deze jongen
diende bij een strenge heer - wie weet misschien wel bij een
van de waarden in Bethlehem - en als hij zou thuiskomen en er
een schaap van zijn kudde ontbrak, dan kreeg hij slaag.
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Daarom lette hij nauwelijks op de wonderbaarlijke dingen die
om hem heen gebeurden. Hij merkte niet dat de wind ging
liggen; hij hoorde niet hoe de vogels begonnen te zingen en hij
zag niet dat alle sterren plotseling met dubbele glans straalden.
Zijn weg voerde hem de berg op. Hij zocht achter iedere struik,
tot hij ten slotte boven op de berg stond. Van hier kon hij ver in
het rond over de velden zien, helemaal tot de stad Bethlehem.
Terwijl hij daar zo boven stond, gebeurde het, dat de hemel
zich opende en dat de nacht zo licht werd als de dag. Een
ontelbare schaar engelen verscheen en hun lofzang klonk over
de aarde. Hoe groot dit wonder was, dat in die nacht
geschiedde, heeft tot op de dag van vandaag nauwelijks een
mens begrepen. Daarom kunnen we het een kleine
herdersjongen ook vergeven, dat hij deze boodschap niet
meteen begreep. Hij dacht alleen maar aan het schaap, dat
ervandoor gegaan was en hij wilde verder zoeken.
Toen stond er plotseling een engel voor hem en sprak: "Maak
je geen zorgen meer om het schaap, op dit uur is een veel
grotere Herder geboren. Ga snel naar Bethlehem, waar het
Christuskind, de Verlosser van de wereld, in de kribbe ligt."
"Voor de Verlosser van de wereld," zei de jongen, "voor Hem
mag ik toch niet verschijnen, als ik hem geen geschenk kan
geven?"
"Hier, neem deze fluit en speel een lied voor het kind," sprak de
engel, en was op hetzelfde ogenblik verdwenen. Zeven tonen
had die fluit en toen de jongen haar aan zijn lippen zette,
speelde ze als vanzelf.
Dankbaar en blij liep hij de berg af. Hij wilde over een beekje
springen, maar struikelde en lag languit zo groot als hij was,
tussen de kiezelstenen. De fluit viel uit zijn hand. Uit zijn mond
ontglipte een woord, dat misschien wel eens onder de herders
gebruikt wordt, maar dat men beter niet gebruiken kan. Mooi
was het niet! Én toen hij de fluit weer in de hand hield was er
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één toon verloren gegaan. Nog zes tonen kon de fluit spelen.
Tijd om te huilen was er niet en bovendien werd het pad
langzaam beter; dus liep hij zo snel mogelijk door. Ineens bleef
hij staan: vlak voor zich zag hij een grote wolf zitten met
ontblote tanden, klaar om te bijten. Het was de
lammetjesverslinder zelf. De jongen werd woedend. "Maak dat
je wegkomt," riep hij en voor hij er erg in had, had hij de fluit
naar de al wegvluchtende wolf gegooid. Toen hij haar weer
vond, kon de fluit nog maar vijf tonen laten horen.
De herdersjongen was nu op de plaats gekomen waar de
kudden steeds waren. Rustig lagen daar alle schapen en er
heerste diepe stilte, slechts één schaap liep blatend rond. De
jongen wilde het binnen de omheining brengen. Hij rende er
achter aan en omdat het schaap hem ontweek gooide hij met
wat hij juist in zijn hand hield. Het was de fluit, die weer een
toon verloren had.
Maar waar waren de andere herders toch gebleven? De jongen
kon immers niet weten dat zij voor het kindje in de stal
knielden. Hij dacht dat ze vast weer met een kruik bier in de
herberg zaten en dat hij als jongste weer de wacht moest
houden. Boos schopte hij met zijn voet tegen een kruik met
water, die dicht bij het vuur stond. Toen was het of een
onzichtbare macht hem de fluit uit zijn hand sloeg, en toen hij
haar weer opraapte had zij nog maar drie tonen over.
Daarop ging hij verder naar Bethlehem. Alles ging goed, tot hij
door de stadspoort wilde gaan. Daar zag hij zich plotseling
omringd door een groep straatjongens die hem zijn fluit wilden
afnemen, maar hij wilde haar niet geven. Er vielen klappen over
en weer. De fluit had hij weliswaar behouden, maar weer was
een toon verloren gegaan.
Eindelijk stond hij toch voor de stal. Hoog boven het dak
straalde de wonderbaarlijke ster en in de kribbe lag de
Verlosser van de wereld. En toch zou het nog gebeuren dat de
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fluit nog maar één toon overhad, toen hij de stal binnenging.
Want juist wilde hij langs de huisdeur lopen, toen de bitse hond
van de waard op hem af schoot. Hij wist zich niet anders te
verweren dan met wat hij in zijn hand hield en dat was de fluit.
Zo stond hij nu bij de staldeur maar durfde niet naar binnen te
gaan. Hij schaamde zich heel diep, dat er zo weinig van zijn
geschenk overgebleven was. In zijn onschuld kon hij niet
weten, dat de weg die iedere mens tot de Verlosser voert vol
hindernissen is.
Maar de moeder van het Christuskind wenkte hem binnen te
komen. En heel stil kwam de jongen uit zijn hoekje te
voorschijn en hij speelde op zijn fluit de laatste, nog
overgebleven toon. Wat klonk die prachtig. Het Kind luisterde
en iedereen in de stal luisterde, Maria en Jozef, de os en de
ezel. Het Kerstkind strekte zijn goddelijke hand uit en raakte de
fluit aan. En zie: op hetzelfde ogenblik was de fluit weer heel,
en haar zeven tonen klonken weer zo mooi en heerlijk, zoals ze
al in de hemel geklonken hadden.
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BILJARTEN
Stand na 2 rondes
POULE 1
1 Theo Kuijpers
1 Mark v. Gemert
3 Mark de Klein
4 Hans van Bakel
5 Paul Uphoff
6 Toon Kuijpers
7 Toon v. Kuppeveld
8 Wim Selten

1
2
3
3
3
3
7
8
9

POULE 2
Arie Kuppen
Chris Hol
Theo Pluk
Mario Minten
Hem Verweyen
Jan Schamp
Marius Selten
Emile Merkus
Herwieg Gerrits
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PIET IN DE GAGEL
Dit jaar is er weer een Piet op bezoek geweest in onze
buurtschap.
Deze was gelukkig al op de hoogte van ons nieuwe locatie aan
de gagelweg.
Toen alle kinderen nog druk aan t knutselen waren kwam Piet
binnen.
Even de knutselwerkjes aan de kant geschoven want Piet had
spelletjes bedacht waarmee de kinderen kadootjes konden
verdienen.
Met 1 hand pepernoten vangen of zonder handen met je mond
schuimpjes proberen te vangen dat was de uitdaging.
Toen dit bij alle kinderen was gelukt had iedereen een kadootje
gekregen en kon het uitpakken beginnen.
Alle kinderen hadden weer een leuk kado gekregen, en werd
het tijd om na al,die pepernoten toch aan tafel te gaan om
frietjes en snack te gaan eten.
Zo ging iedereen tevreden en met een volle buik naar huis.
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VERJAARDAGEN
JANUARI
01 JANUARI

NETTY OVERWATER

04 JANUARI

RINA VERWEIJEN

09 JANUARI

MARK DE KLEIN

12 JANUARI

ISE KUPPEN

20 JANUARI

JASON GEURTS VAN KESSEL

21 JANUARI

DORIEN VAN OORSCHOT

23 JANUARI

WILLEM ALBERS

25 JANUARI

JAN SCHAMP

27 JANUARI

HEM VERWEIJEN
LISSA KERKHOF

29 JANUARI
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ADRESSEN
HENKO VD HEIJDEN
06-21247801
- woordvoerder (bestuur-) vergaderingen
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop

henko.vanderheijden@
gmail.com

DORIAN SELTEN
0485-455398
- penningmeesteres c.q. financiële zaken
- ledenadministratie

m.selten@outlook.com

PASCALLE ALBERS
0485-455823 willem.albers@hotmail.com
- aanspreekpunt (jeugd-) activiteiten
MARK DE KLEIN
0485-785501
- aanspreekpunt de Gagelaar
- aanspreekpunt biljart- en kaartcompetitie

markdeklein@telfort.nl

GUUS PLUK
- webmaster

06-46165731

guuspluk@muziekschool
musicfun.nl

MARCEL SELTEN
- bezorging Gagelaar

0485-455398

m.selten@outlook.com

REKENINGNUMMER GAGEL

NL90 RABO 0134315693

AGENDA
06-01-18
08-01-18
10-01-18
17-01-18
29-01-18

10.30-11.00
20.00
19.00
19.00
19.30

Oud papier
Jaarvergadering
Poule 1 biljarten
Poule 2 biljarten
KAARTAVOND 1

Fam. Van Lith
Fam. Pluk
Fam. Pluk
Fam. Pluk
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