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 Betreft Kerstgroet 2016   

 

  Lieve mensen,  

 
Het is december, het jaar 2016 loopt alweer ten einde. Wij kunnen gelukkig (opnieuw) 

terugkijken op een heel voorspoedig jaar voor de PCC - Hand in Hand Community.  

Het gaat over het algemeen heel goed met onze bewoners en samen met hen konden wij 

dit jaar weer diverse belangrijke positieve  ontwikkelingen signaleren, zowel in PCC als 

daarbuiten (bijv. d.m.v. het Outreach werk in Nkoranza District).  

De positieve spirit van PCC is dagelijks voelbaar, veel redenen voor dankbaarheid dus. 

 

Dankbaar zijn wij ook voor de grote kring van vrienden en supporters van Hand in Hand 

over de hele wereld, veel mensen die vaak intensief met ons meeleven en die met elkaar 

een onmisbare “circle of friends” voor onze Community vormen.  

 

Het kerstfeest van 2016 komt er aan, het feest van de komst van Jezus. De Board van 

PCC, het bestuur van Hand in Hand Nederland, de medewerkers en alle kinderen van PCC 

willen u graag gezegende Kerstdagen en een heel gelukkig Nieuwjaar toewensen.  

 

Elke dag opnieuw moeten wij vaststellen dat er nog veel te doen is in deze wereld, maar 

laten wij vooral blij zijn met en dankbaar voor het vele goede dat er gelukkig ook is. 

Daar hoort wat ons betreft PCC - Hand in Hand zeker bij!   

 

Wij hopen op een heel voorspoedig en mooi nieuwjaar. 2017 belooft voor ons een zeer 

speciaal jaar te worden i.v.m. de viering van het Silver Jubilee van PCC! 

 

May God bless you and PCC.  

Albert van Galen  

algemeen directeur PCC – 

Hand in Hand Community 
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