
Maart 2020 

Van de Voorzitter 

Beste leden 

Terwijl ik dit stukje schrijf trekt er een flinke storm door 

ons land. Een storm met een naam: “Ciara”. 

Het was voor het eerst dat een Nederlandse storm een naam 

heeft gekregen. Gelukkig is Ciara weer op z’n retour en is 

de schade meegevallen! 

Stormnamen worden bedacht door Eumetnet, een netwerk 

van Europese meteorologische diensten. Een storm krijgt 

pas een naam bij code oranje. 

Voor dit jaar staan alle stormnamen al vast en de volgende 

storm die over Europa zal razen en die ons land aandoet 

heet “Dennis”,  en de daarop volgende storm draagt de 

naam ”Ellen”!  

 

Bij de PCOB gaat het er gelukkig niet zo stormachtig aan 

toe! Hoewel.... we hebben een nieuw onderkomen! 

Het bestuur is blij met de nieuwe ruimte. Wij hopen dat u 

zich snel thuis zal voelen in gemeenschapshuis “De 

Ontmoeting”, het nieuwe gebouw tegen de Centrumkerk 

aan. 

Om deze overgang te vieren organiseert het bestuur, op de 

nieuwe locatie, een extra middag voor u. 

Namelijk op donderdag middag 28 mei! Noteer in uw 

agenda!Details over deze middag leest u verderop in Even 

Bijpraten. 

 

Tot slot wil ik u er nog op attenderen dat de bekende 

blauwe belasting envelop binnenkort weer op de deurmat 

valt! 

Als u opziet tegen het invullen van de formulieren dan kunt 

u als KBO-PCOB lid, tegen een kleine vergoeding, hulp 

vragen bij een vrijwillige belastinginvuller. 

U kunt hierover contact opnemen met Aart Bongers. 

 

Ik zit nog na te trillen van stormen Ciara en Dennis, 

daarom tot slot enkele stormachtige weerspreuken! 

“ Storm in een glas water” 

“Brengt Maart storm en wind, de sikkel is de boer gezind” 

“Maart roert zijn staart, April doet wat hij wil en Mei doet 

er ook nog wat bij”. 

Vriendelijk groet, Jacky Bertens 

 
Een nieuw onderkomen 
Het is bijna zover. Afscheid nemen van “Den Dries”. Een 

locatie waar vele prettige bijeenkomsten van de PCOB 

plaats hebben gevonden. 

Een nieuwe toekomst gaan we tegemoet. Gelukkig hoeven 

we niet dakloos te zijn en zijn we van harte welkom in het 

nieuwe kerkelijk centrum “De 

Ontmoeting” bij de Centrum Kerk. 

Een mooi nieuw gebouw met vele 

mogelijkheden. Een ruimte die plaats 

biedt aan een grote groep leden bij de 

bijeenkomsten. Als bestuur hopen wij 

dan ook dat hier velen gebruik van 

zullen maken. 

Bent u niet gewend om de bijeenkomsten bij te wonen, 

probeert u het eens. Zoals de naam van de nieuwe locatie 

aangeeft, is vooral Ontmoeting  van de leden onderling 



belangrijk. Het bestuur doet haar best  om de invulling van 

die bijeenkomsten zo interessant mogelijk te maken.  

De eerste bijeenkomst op de nieuwe locatie zal zijn op : 

Datum:     Donderdag 28 mei 2020 

Tijd:         14.30 uur 

Locatie:   Kerkelijk centrum “De Ontmoeting” 

Ingang:    tegenover zijkant Blokker 

 

Deze middag kunt u kennis maken met het nieuwe gebouw 

en volgt een rondleiding verzorgd door de heer Wijbenga 

en de beheerder mevrouw Schop. 

Na de pauze volgen we een programma verzorgd door de 

PCOB. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd. 

Noteert u alvast de datum in uw agenda. U bent van harte 

welkom en wij hopen u te ontmoeten. 

Mede namens het bestuur, 

Jenny Verbeek- van Lienden, secretaris. 

 
Belastingaangifte 2019 
Op 6 en 13 maart hebben onze belasting invulhulpen zitting 

in de Pluk. U kunt zich nu al aanmelden bij het secretariaat 

van de Stichting Welzijn Geldermalsen. Uitgebreide 

informatie over de documenten die u moet meenemen staat 

in Even Bijpraten van Februari. U kunt zich tot 14 dagen 

voor de zitting aanmelden bij de Stichting 

WelzijnWestBetuwe. 

Tel: 0345-573688, op werkdagen tussen 09.00 uur en 

12.00 uur. 

Indien het bezwaarlijk is naar het gebouw van de Stichting 

Welzijn Geldermalsen te komen of als u op bovenstaande 

data niet kunt, kunt u ook een afspraak maken met één van 

onze Belasting invulhulpen. Aangezien het invullen gebeurt 

met een computer en zij daar allen over beschikken, kunt u 

een afspraak maken om bij u langs te komen. Aan deze 

service zijn echter wel kosten verbonden zoals vervoers-, 

print-, internet en verzendkosten. 

 

voorjaarsreis op dinsdag 24 maart 

Brabantse Smokkelaarroute. 

 

Het programma is rond. We gaan met een rolstoelbus, en 

daarin kunnen 57 personen de reis meemaken. Op het 

ogenblik hebben zich al meerdere mensen aangemeld 

zonder dat zij op de hoogte waren van het reisdoel. Het is 

duidelijk dat men heel graag met ons mee reist. 

 

10.45 uur. Aankomst bus aan bij de Kostverlorenkade in 

Geldermalsen. 

11.00 uur. Vertrek naar Partycentrum Antoine in 

Soerendonk.   

Veel mensen hebben ons verteld dat zij graag van een 

warme lunch willen genieten, zodat ze ’s avonds niet meer 

hoeven te koken.  

Daar houden we natuurlijk rekening mee en na aankomst 

om 12.30 uur gaan we genieten van een 3-gangen maaltijd 

waarbij 1 consumptie is inbegrepen. 

14.15 uur. De middag met het thema Smokkelroute gaat 

van start. 



Allereerst krijgt u een film te zien waarbij de historie 

verteld wordt. 

Hierna gaat u op pad in onze eigen touringcar, waarbij u 

onder leiding van een “oude smokkelaar” de smokkeltocht 

maakt. Tijdens de rit vertelt de gids u allerhande anekdotes 

en verhalen over de geschiedenis van deze streek, waarbij 

het smokkelen centraal staat. 

We maken een korte stop bij de Achelse Kluis waar diverse 

leuke winkeltjes zijn en een eigen Trappisten brouwerij. 

16.00 uur. Terug in het Partycentrum waar u, op eigen 

kosten, nog een consumptie kunt gebruiken. 

16.45 uur. Vertrek naar de opstapplaats. 

18.00 uur. Aankomst in Geldermalsen. 

 

De kosten voor deze dag bedragen € 35,50 per persoon. 

Wij vragen u het verschuldigde bedrag vóór 10 maart over 

te maken op rekening nr. NL93RABO01669.83.608 t.n.v. 

Penningmeester PCOB Geldermalsen. 

 

Wij wensen u allen een gezellige reis.  

 

Gratis huisbezoek veiligheidsadviseur 
Wilt u meer weten over de veiligheid in en om uw huis, 

vraag dan een huisbezoek aan bij KBO-PCOB. Een 

veiligheidsadviseur kan u meer vertellen over hoe u 

inbraken, brand en vallen tegen kunt gaan in uw huis. U 

brengt samen, aan de hand van een checklist, in kaart waar 

gevaar loert en wat u ertegen kunt doen. Interesse? Bel 

030-3400600 
 bron: KBO-PCOB verenigingsnieuws februari 2020 

 

Uitnodiging leden bijeenkomst 19 maart 2020 
Op donderdag 19 maart 2020 verzorgt 

ds. G.J. Krol een lezing over de Mattheüs 

–Passion gecomponeerd door Johann 

Sebastiaan Bach. 

(1685-1750) 

Op een bevlogen wijze vertelt ds. Krol 

over de Passion die gaat over het lijden 

en sterven van Jezus Christus . Het is 

muziek die je raakt wanneer je je verdiept in het 

lijdensverhaal.  

U bent van harte welkom om 14.30 uur in Den Dries 

 

 

Wie was  Johann Sebastian Bach 

Johann Sebastian Bach, geboren in Eisenach op 21 

maart 1685  en overleden in  Leipzig op 28 juli 1750. 

Een Duitse componist van barokmuziek, organist, klavecini

st, violist, muziek-pedagoog en dirigent. Hij wordt door de 

meeste muziekwetenschappers beschouwd als één van de 

grootste en invloedrijkste componisten uit de geschiedenis 

van de klassieke muziek vanwege de inventiviteit waarmee 

hij melodie, harmonie en ritme, maar ook 

diverse muziekstijlen uit zijn tijd 

en dansvormen combineerde, wat vele componisten na hem 

inspireerde en wat ze ook trachtten te evenaren. 

Cantor te Leipzig (1723-1750) 

In 1723  werd  Bach aangesteld tot Cantor waardoor hij 

naar Leipzig verhuisde, destijds een belangrijk cultureel- en 

handelscentrum.  
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De bekendste werken die Bach in die periode componeerde 

waren de Mattheüs-Passion, de Johannes-Passion, het 

 Weihnachtsoratorium. 

Hier vonden ook  de eerste uitvoeringen van de Johannes- 

en Mattheüs-Passion plaats, respectievelijk 1723 en 1727 

of 1729. Bach schreef hier ook het overgrote deel van 

zijn cantates. 

In Leipzig was hij Thomascantor, muzikaal leider van 

het Thomanerchor, verantwoordelijk voor de 

muziek in de Thomaskirche 

en de Nikolaikirche en leraar aan 

de Thomasschule.  

Nu vindt jaarlijks nog steeds de uitvoering van de 

Mattheüs-Passion plaats in de Thomaskirche te 

Leipzig. 

 De Mattheüs- Passion 

De Mattheüs-Passion (BWV 244) is 

een oratorium gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. 

Het is in Nederland één van zijn bekendste composities en 

één van zijn langste. De Mattheüs-Passion vertelt het 

lijdens- en sterfverhaal van Jezus naar het Evangelie van 

Mattheüs. Nergens ter wereld wordt deze passiemuziek zo 

vaak uitgevoerd als in Nederland.  

De Mattheüs-Passion bestaat in totaal uit 68 

muziekstukken. Naast de 14 koralen zijn er 27 passages 

waarin het evangelie wordt gezongen, en 27 overige 

stukken. Het getal 27 staat bij Bach voor de drie-eenheid 

van God (3×3×3).  

De Mattheüs-Passion heeft een heldere opbouw. Na het 

groots opgezette openingskoor vertelt de evangelist het 

lijdens- en sterfverhaal van Jezus met minimale muzikale 

begeleiding. Deze vertellijn wordt onderbroken 

door recitatieven, (de verhaallijn naar het evangelie van 

Mattheüs), aria's en koralen, om een individuele of 

collectieve reflectie op het verhaal te geven. De Mattheüs-

Passion eindigt bij de dood en graflegging van Jezus met 

het slotkoor:                                                                   

“ Wir setzen uns mit Tränen nieder”. 

Bron: Wikipedia                                                                      Wat een begenadigd 

componist was Bach om dit lijdens –en stervensverhaal van 

Jezus zo te componeren dat het mensen raakt. 

Luisteren naar de Mattheüs- Passion moet je ervaren. Er 

zijn zoveel prachtige ontroerende stukken die je ziel raken. 

Je volgt het lijden en sterven van Jezus met tekst, maar 

bovenal de muziek die Bach gecomponeerd heeft. Op 

talloze teksten in de passie componeert Bach het 

notenmateriaal zodanig dat de tekst ook in muzikale zin 

wordt uitgebeeld.  

Voor mij is het luisteren naar de Passion, met de ogen 

dicht, worden meegenomen op de stroom van woorden en 

muzikale vertolking van dit prachtige stuk.                     

Heel ontroerend.                                                                                   

Dat de lijdenstijd ook voor u een bezinningstijd mag 

wezen.                                                                                     

Met vriendelijke groet                                                        

Jenny Verbeek- van Lienden 
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Verkort jaarverslag 1 januari- 31 december 2019. 

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op een goed 

PCOB jaar.  

De bijeenkomsten werden door een groot aantal leden 

bezocht en deelname aan de bustochten werd zeer op prijs 

gesteld.  

Ook dit jaar hebben we door overlijden afscheid moeten 

nemen van enkele leden. Wij leven mee met de 

nabestaanden. Gelukkig konden we ook nieuwe leden van 

harte welkom heten en hoopt het bestuur dat zij zich gauw 

thuis voelen bij onze afdeling. 

 

De secretaris mevrouw Ria van Soelen- van Paassen kreeg 

dit jaar te maken met veel persoonlijk ongemak en zorgen 

om haar echtgenoot. Dit alles heeft er toe geleid dat zij een 

besluit moest nemen. Per 1 januari 2020 heeft mevrouw 

Jenny Verbeek - van Lienden de secretariaat 

werkzaamheden op zich genomen.  Mevrouw van Soelen 

blijft zich inzetten als bestuurslid met een bijzondere 

opdracht. 

Het bestuur is dankbaar voor al die leden die zich inzetten 

voor verschillende werkzaamheden voor de PCOB afdeling 

Geldermalsen.  

Allen heel hartelijk dank daarvoor. 

 

Financiën 

In de jaarvergadering op 18 april 2019 verantwoord 

penningmeester de heer Kees Voorwinden de financiën van 

de PCOB. Een verslag van de kascontrolecommissie wordt 

voorgelezen en alles in orde bevonden, derhalve décharge 

verleend wordt. 

Mevrouw Joke Hokken treedt toe tot de 

kascontrolecommissie, die nu als volgt is samengesteld: 

mevrouw Joke Hokken en mevrouw Jeannet Tap. 

 

Deelname aan overleg- en bestuursorganen 

Bestuursleden hebben  de Regiovergadering PCOB 

Rivierenland bijgewoond. 

KBO-PCOB organiseerde op het hoofdkantoor in Utrecht 

een inspiratie dag “ Eén tegen Eenzaamheid”, waar 

bestuursleden bij aanwezig waren. 

Samen met Veilig Verkeer Nederland heeft de PCOB een 

opfriscursus voor senioren van 65 jaar en ouder van de 

gemeente West Betuwe georganiseerd.  

 

Bijeenkomsten  

De bijeenkomsten vonden plaats in “Den Dries”, Klepel 4 

te Geldermalsen. Gemiddeld waren er 50 leden aanwezig. 

Deze bijeenkomsten  waren gericht op bezinning, 

informatie verstrekken, ontspanning en ontmoeting. 

 

Bustochten en extra uitje 

Winterreis: Met een gids een tocht over de Utrechtse 

heuvelrug langs landhuizen en kastelen, met in 

Scherpenzeel een stamppotmaaltijd. 

Met eigen vervoer naar Sjoukjes Kledingmuseum in 

Waardenburg 

Zomerreis met een rolstoelbus:. Het Kijk -en 

Luistermuseum in Bennekom werd bezocht. Een 

koffiemaaltijd in restaurant “de Heideroos” in Eerbeek. 

Onder leiding van een gids was er een prachtig tocht over 



de Veluwe en de Posbank.  De dag werd afgesloten met een 

3-gangen diner in “Torenzicht” te Lienden.  

 

Belastinginvulhulpen. 

De 8 personen – 6 leden van de PCOB en 2 leden van de 

KBO – hebben ook dit jaar weer als vrijwilliger gewerkt 

aan het invullen van de belastingformulieren. 

 

De toekomst 

Wij hanteren hierbij drie kerntaken: 

Belangenbehartiging: met als aandachtsveld zorg, welzijn, 

inkomen, huisvesting, mobiliteit, educatie en de plaats van 

de levensbeschouwing in onze samenleving.  

Participatie: het behouden en versterken van een 

volwaardige plaats voor mensen van 50 jaar of ouder in 

onze samenleving. 

Ontmoeting: het scheppen van voorwaarden voor sociaal-

culturele ontmoeting en activiteiten in onze afdeling 

Geldermalsen. 

Netwerk: Het bestuur heeft het streven om in 2020  met de 

gemeente West Betuwe, Welzijn West Betuwe en de 

diaconieën van de Hervormde Gemeente en de 

Gereformeerde Kerk structureel overleg te hebben. 

Het bestuur probeert hierbij steeds uit te dragen dat 

solidariteit en omzien naar elkaar van groot belang zijn.  
Aantal leden per 31 december 2019 

205 

  

 

 

Verkort verslag jaarvergadering PCOB d.d. 20 
februari 2020 
Aanwezig: 50 personen 

De voorzitter opent de vergadering met een 

welkomstwoord en een meditatie over: Oordeel niet, dan 

zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan 

zal je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je 

vergeven worden.  

Lucas 6:37 

De secretaris (tot 31-12-2019) mevrouw Ria van Soelen 

leest het jaarverslag 2019 voor. Een verkort jaarverslag 

vindt u elders in “Even Bijpraten” 

De penningmeester de heer Kees Voorwinden legt 

verantwoording af wat betreft de financiën. De 

Kascontrolecommissie bestaande uit mevrouw Jeannet Tap 

en mevrouw Joke Hokken hebben alles in orde bevonden 

derhalve wordt décharge verleend. Mevrouw Rieneke van 

Gelderen treedt toe  tot de kascontrolecommissie die nu als 

volgt is samengesteld: mevrouw Joke Hokken en mevrouw 

Rieneke van Gelderen. Het bestuur doet een voorstel aan de 

leden de contributie voor echtparen te verhogen van €46,00 

naar €49,00. De leden gaan hiermee akkoord. 

Mevrouw Joke Hokken stopt met de ledenadministratie. Dit 

zal overgenomen worden door de heer Cees Verbeek. 

Verder waren er bij de rondvraag geen bijzonderheden en 

wordt de vergadering gesloten. 

 

Vervolg bijeenkomst 20 februari, 2e gedeelte 
 

Na de pauze is aan de orde een speciaal  agendapunt, 

namelijk een huldiging. 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/lucas/6


Aart Bongers wordt naar voren  geroepen en het volgende 

wordt over hem gememoreerd. 

Op 10.04.2018 werd feestelijk afscheid genomen van Aart 

na 18 jaar trouwe dienst in het bestuur. 

Maar het bestuur was het er al heel snel over eens dat er 

nog een extra stap genomen moest worden. 

Aart zit dan nu niet meer in het bestuur maar hij zet zich 

nog steeds in voor de PCOB afd. Geldermalsen: 

- Iedere maand het samenstellen van Even Bijpraten 

en 

- al jarenlang coördineren van de belastinginvul-

service en ook zelf actief als invuller 

Kortom, reden genoeg voor het bestuur om na inmiddels 20 

jaar trouwe dienst voor de p.c.o.b. afd. Geldermalsen, Aart 

te benoemen tot Erelid van onze vereniging. 

Er wordt hem een prachtige oorkonde overhandigd en een 

speciaal PCOB-speldje, voor Marja bloemen en heel veel 

dank voor zoveel jaren belangeloze inzet. 

 

Voorzitter Jacky Bertens geeft nu een verrassende wending 

aan het programma. 

 
 

Eerst gaan we kijken naar een speciaal filmpje over 

bepaalde dingen en gebruiken van vroeger, het is een feest 

van herkenning; we zien o.a. een oude radio, een 

kolenhaard, een aanrecht met gordijntje ervoor;  het brengt 

ons weer terug naar onze kinderjaren. 

Dan volgt het 1e deel van een quiz, 10 vragen over bekende 

situaties in onze buurt; er wordt een beroep gedaan op 

kennis van onze gemeente West Betuwe 



Dit wordt weer afgewisseld met een speciale conference 

van Toon Hermans (wat ruist er in het struikgewas). 

Vervolgens volgt het 2e deel van de kennisquiz, wederom 

10 vragen over onze woonomgeving. 

Hierna worden officieel de prijzen uitgereikt voor de 

winnaars van de 20 quiz-vragen. 

De beste kwam uit de bus met 17 goede antwoorden. 

 

De bijeenkomst wordt besloten met een gedicht, 

voorgedragen door Adrie Keij, een gedicht over mensen in 

een bestuur. 

We beleefden een prachtige middag waar we met veel 

plezier aan terug zullen denken. 

 

Contributie 2020 

Bij dit nummer treft u een envelop aan met een acceptgiro 

en het verzoek uw contributie voor 2020 te betalen. In de 

jaarvergadering van 20 februari 2020 is de contributie als 

volgt vastgesteld. 

De minimum contributie bedraagt : 

Voor alleenstaanden       : €  29,-- (ongewijzigd) 

Voor samenwonenden     : € 49,-- ( verhoging € 3,-) 

Aangezien wij 75% van onze contributie inkomsten moeten 

afdragen aan het hoofdkantoor is een extra bijdrage zeer 

welkom. 

U kunt natuurlijk ook betalen via internet t.n.v. 

Penningmeester PCOB afdeling Geldermalsen. Rekening 

nr. NL92RABO01669.83.608. 
 

 

40 dagen geen alcohol 
Ook dit jaar organiseert KBO – PCOB de actie “40 dagen 

geen druppel” in samenwerking met IkPas. Tijdens deze 

actie die start op 26 februari en duurt tot Pasen is het de 

bedoeling dat u geen druppel alcohol drinkt. Voor de een is 

dat een makkie en voor de ander is dat moeilijk. Een 

periode geen alcohol geeft inzicht in de positieve effecten, 

zoals beter slapen, een fitter en alerter gevoel. Wilt u ook 

ervaren wat een periode zonder alcohol met u doet? 
      Bron: KBO-PCOB verenigingsnieuws februari 2020 

 

Wanneer ik het artikel lees over 40 dagen geen druppel, 

denk ik voor mij geen probleem. Ik lust namelijk geen 

alcohol. 

Wel wil ik ook graag vitaal en gezond ouder worden. Deze 

vastentijd kan u en mij ons bewust maken, hoe om te gaan 

met eten, drinken  en lekkernijen.  

Ik houd nogal van chocolade. 

Zal het mij lukken om in deze periode de paaseitjes te laten 

staan of in ieder geval er niet zoveel van te snoepen. Ik 

hoop dat het mij lukt. 

 

Met vriendelijke groet 

Jenny Verbeek- van Lienden 
 



 

Lief en Leed 

Mocht u een PCOB -lid kennen die behoefte heeft aan 

bezoek door onze lief en leed-gastvrouwen, wilt u dit dan 

doorgeven aan ons bestuurslid Adrie Keij, tel. 581385. 

 

Mutaties 
Overleden: 

27 januari 2020 Mevrouw J.Ekelmans–de Kock, 

Bernardstraat 4 De, Haaften op de leeftijd van 99 jaar 

3 februari 2020 Mevrouw J.G.Steenman – van Ballegoijen, 

Molenkamp 17 in Enspijk op de leeftijd van 79 jaar. 

16 februari 2020. Mevrouw M.G. van Doorn – Krul, 

Molenkamp 21 in Enspijk op de leeftijd van 69 jaar 

 

Verhuisd 

De heer en mevrouw P. en A.W. van Zandwijk – van 

Soelen, van Dahliastraat 7 naar Marktplein 20, 4191 AC 

Geldermalsen. 

 

Nieuw lid 

Mevr. J. Michels-Schuurman, Coreanna 56, 4191 DE 

Geldermalsen,  

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich snel bij ons thuis 

zult voelen. 

 

 


