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Hoop in het duister van de tijden 
 

Langzaamaan komen de donkere dagen 

en verdrijven stil het late licht. 

Bomen hoor je kreunend klagen: 

'De winter komt in zicht.' 

Bladeren vallen neer vol kleuren, 

zo voortgedragen door de wind. 

De herfst toont aan: Het gaat gebeuren,  

ook als je het niet prettig vindt. 
 

Zo kruipt de tijd de dagen verder, 

het lijkt wel of we er in gevangen zijn. 

Maar straks zingen van ster en herder, 

en: 'Een kind geboren, arm en klein.' 

Hoop in het duister van de tijden 

houdt door de eeuwen nog haar kracht. 

Dwars door duisternis en lijden 

klonk er engelenzang in zwarte nacht. 
 

't Kind dat in de kribbe werd gevonden 

is 's werelds hoop waarop men wacht. 

En de zoon door God gezonden 

is het licht in 's werelds donk're nacht. 

Al lijken tijden zwart en duister, 

en vrede verder lijkt dan ooit tevoren, 

weet: Het kind komt weer in alle luister. 

Het is voor ons in Bethlehem geboren.  

  Diny Beijersbergen-Groot 
 

 

 
Zeer geachte leden van onze PCOB-afdeling, 
 

Na een lange tocht bereiken Jozef en de hoog 
zwangere Maria Bethlehem. Daarmee zijn ze nog 
niet aan het eind van hun vermoeiende reis 
gekomen, ze vinden er eerst geen onderkomen. 
Na een zoektocht  komen ze eindelijk terecht in 
een stal. Dat is vast niet wat ze verwacht hadden, 
maar het is er droog en warm door de dieren en 
er ligt stro om op te slapen. Bovendien is er een 
voederbak die dienst doet als een wiegje voor 
hun daar geboren kind. Het Kind dat redding 
brengt en licht in deze voor hen zo duistere tijd. 
Mag het in Bethlehem geboren Kind ook u Licht 
brengen, rust en berusting in soms moeilijke 
perioden? Dan is het pas echt Kerstfeest. 
 

                    Met vriendelijke groet, Teun Huisman  
 

   Afdeling Huizen     December 2020 – Januari 2021 

Wij wensen u Gezegende Kerstdagen 

en een Gelukkig Nieuwjaar 

https://www.gedichtensite.nl/component/comprofiler/userprofile/1529-diny-beijersbergen-groot
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Van het bestuur 
 
Beste mensen, 
 

Op 10 maart van dit jaar werd ik voorzitter van onze 
vereniging hier in Huizen. In diezelfde week werd het 
in Nederland duidelijk hoe ernstig het Corona virus 
(Covid 19) zich verspreidde, waardoor onze regering 
op 15 maart de eerste “lockdown” afkondigde.  
Opeens werd alles anders. Corona werd het centrale 
woord. Een ongenode gast die iedereen dwong om 
rekening te houden met haar dominante 
aanwezigheid.  
 

Als bestuur hebben we toen, met inzet van onze vele 
vrijwilligers ook al onze activiteiten in de ruststand 
moeten zetten. Niet wetende dat dit nog lange tijd zou 
voortduren. 
In die tijd hebben we als bestuur ook bekeken hoe we 
onze taken het beste konden verdelen.  En daarbij 
rekening gehouden met ieders talenten en 
mogelijkheden betreffende inzetbaarheid.    
 

Om die reden ontvangt u vanaf die tijd al geen 
persoonlijk geschreven artikel specifiek van mij in de 
rol van voorzitter in onze nieuwsbrief, maar een 
persoonlijk bericht van Iet van Saane, onze tweede 
secretaris.  Zij heeft de taak op zich genomen om 
namens het gehele bestuur u op de hoogte te houden 
van alles wat er in onze afdeling gebeurt. We zijn 
dankbaar dat zij iedere keer weer zo goed weet samen 
te vatten waarover wij als bestuur u willen 
informeren.   
 

Tegen de tijd dat u deze kersteditie van onze 
nieuwsbrief ontvangt is het al weer december.  En 
kijken we terug op een jaar waarin alles 
noodgedwongen “anders” werd: het samenkomen, 
het elkaar ontmoeten, het naar elkaar omzien….   
 

En toch…. er was nieuwe groei in de lente, de bomen 
en planten bloeiden in de zomer en er vielen prachtig 
gekleurde bladeren in de herfst. 
 

Zo is het gelukkig ook met Gods liefde. Dat werd niet 
anders, ook niet Zijn genade, ook niet Zijn grote liefde 
geschenk aan ons.  Want ook dit jaar mogen we 
opnieuw de geboorte van Zijn Zoon gedenken en alles 
wat dat voor een ieder van ons inhoudt.  
 

Ik wil u in deze tijd, waarin de donkere winterdagen 
voor velen door verdriet, angst en alleen-zijn nog 
somberder lijken dan ze al zijn, veel vertrouwen, 
sterkte, gezondheid en zegen toewensen.   
En de vrede van het Kerstkind! 
 

Marianne Oor-van der Molen 

Afsluiten en vooruitkijken 
 

Het veel  bewogen jaar 2020 loopt alweer ten einde. 

De adventstijd staat voor de deur. Een tijd van 

verwachting en uitzien naar de komst van Christus. 

Voor veel van onze leden  zal het een heel andere tijd 

worden dan gedacht en gehoopt. Minder mensen 

ontmoeten. Dat is niet makkelijk, zeker in de tijd 

rondom Kerst waar ontmoeting en gezelligheid altijd 

centraal staan. We kijken dan ook uit naar de kerst- 

busreis door een gedeelte van ons mooie Nederland 

met als afsluiting een heerlijk 5-gangen kerstdiner in  

restaurant Boschzicht in Scherpenzeel.  

Er is al een volgeboekte bus maar Lies Grimbergen 

heeft met de busmaatschappij de afspraak gemaakt 

dat er bij voldoende deelname een 2e bus 

ingeschakeld wordt. De deelnemers die zich indertijd 

voor alle busreizen hebben opgegeven moeten zich 

voor deze reis opnieuw aanmelden, voor zover zij dat 

nog niet hebben gedaan. In de 2e bus is dus voldoende 

plaats. 

Het is heel jammer dat door de aangescherpte maat-

regelen een aantal activiteiten niet door konden gaan. 

De busreis van 22 oktober jl. door het Land van 

Heusden en Altena met als hoogtepunt een bezoek 

aan een klompenmakerij te Dussen: De KBO-PCOB 

themamiddag van 11 november jl. en de PCOB middag 

van 18 november jl. Tijdens deze middag zou Ds. J. 

Riemersma ons meenemen in de wereld van 

Rembrandt. Gelukkig kunnen we u melden dat  

Ds. Riemersma op een later tijdstip alsnog zijn 

presentatie zal geven. Alles natuurlijk in het zicht  

van de huidige situatie. Het eten in De Oude Pastorie 

en het koffie drinken in de Brassershoeve maken even 

pas op de plaats. Zodra dat weer mogelijk is hoort u 

dat van ons. 
 

 

Lichtpuntjes 
 

Ondanks dat er op dit moment veel niet kan, zijn er 

toch ook lichtpuntjes. Van De Rabobank kregen we 

een verheugend bericht dat de PCOB weer een mooi 

bedrag heeft ontvangen vanuit de Rabo Clubkas zoals 

elders vermeld in deze Nieuwsbrief. 
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Voor de komende tijd hopen we dat het coronavirus 

onder controle komt en blijft, zodat we weer wat 

meer ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten en de 

geplande activiteiten kunnen plaatsvinden.  

Laten we vooral ook omzien naar elkaar. 
 

Voorlopige lijst van de vastgestelde PCOB-

middagen in 2021 
 

Woensdag 6 januari:  

Nieuwjaarsreceptie - Wendy van Noppen over een 

bijzondere familie 

Dinsdag 9 februari:  

PCOB middag - The Rolling Oldies 

Woensdag 17 maart:  

Jaarvergadering - Verrassende filmfragmenten 
 

Nieuwe leden   
 

Een hartelijk welkom heten wij: 

Mevr. G.A. Slotema-Feenstra 

Blei 12, Blaricum 

 

Vrijwilligersbijeenkomst  
 

Helaas is de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst 

vanwege de huidige coronamaatregelen niet 

doorgaan. Het bestuur bedankt bij deze alle 

vrijwilligers voor hun tijd en inzet voor de PCOB. 

Zonder uw hulp zouden we niet kunnen functioneren 

zoals nu. Ik denk hierbij o.a. aan de bezorgers en 

redactie van onze Nieuwsbrief, de webmaster, de 

bezoekgroep en de commissie “Lief en Leed”.  

Heel, heel hartelijk dank allemaal. Hopelijk is er 

volgend jaar weer een gewone bijeenkomst. 
 

Allerzielen 
 

Nu mag ik de kaars ontsteken 

aan het Licht dat nooit meer dooft, 

alles zal voorgoed verbleken 

bij de hemel, ons beloofd. 
 

 

Nu de kaars is aangestoken 

brandend in de donkere nacht, 

Licht dat duister heeft gebroken, 

schijnt tot alles is volbracht. 
 

Cobie Verheij-de Peuter 

Zondag 22 november was de laatste zondag van 

het kerkelijk jaar, dan herdenken we hen die in 

de afgelopen periode overleden zijn. 

We gedenken hier de overleden leden van onze 

afdeling en denken ook aan hun nabestaanden.  
 

• Mevr. M. Baas-Borreman (84 jaar) 

Wildweg 18 

• Mevr. G. Blok-Teuwissen (81 jaar) 

Oranje Nassauplein 100, kamer 198 

• Mevr. A. de Bock-van Dalen (82 jaar) 

Klaver 57 

• Dhr. D. Bos (81 jaar) 

Plein 2000 63 

• Dhr. D. van den Broek (77 jaar) 

De Regentesse 121 

• Dhr. B.C.T. Eikelboom (91 jaar) 

Jan van Brakelstraat 45 

• Dhr. S.W. Gorlee (85 jaar) 

Oranjehof 9 

• Mevr. F.M. Helmig Sluijter (77 jaar) 

Ambonlaan 19 

• Dhr. H. van der Hulst (85 jaar) 

Oranje Nassauplein 96 

• Dhr. H. Kos (86 jaar) 

Tijm 16 

• Mevr. B.A. Loep-van Kempen (92) 

Oranje Nassauplein 81 

• Dhr. Th. Van Manen (94 jaar) 

Van Hogendorplaan 46D 

• Dhr. H. Rebel (88 jaar) 

Jan Steenlaan 62 

• Mevr. H. Rebel-Vos (74 jaar) 

Akkerweg 63 

• Mevr. J. Schaap-Bos (78 jaar) 

Schokker 82 

• Mevr. G. Schipper-Muis (93 jaar) 

Oranje Nassauplein 68 

• Mevr. S.W. Tietema-Steenbeek (90 jaar) 

Werkdroger 1, Laren 

• Mevr. M. Veerman-Baas (73 jaar) 

Oranje Nassauplein 100 

• Dhr. J. Visser (74 jaar) 

Groen van Prinstererlaan 30 

• Mevr. B. Westland-Moll (93 jaar) 

Hulweg 1 

In de afgelopen maand overleden: 

• Dhr. G.G. Schaap (85 jaar) 

Ambonlaan 52 

• Mevr. B. Slokker-Veerman (92 jaar) 

Oranje Weeshuisstraat 11 
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Van de penningmeester 
  

Contributie 2021 
Zoals al eerder aangegeven heeft het bestuur 
besloten de contributie voor 2021 te handhaven op 
het niveau van 2020, mede gezien de aanwezige 
financiële buffer.  
De jaarlijkse contributie voor de PCOB-afdeling Huizen 
blijft dan ook € 35,- voor een individueel lid en  € 55,- 
voor een echtpaar of leefverband. 
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 decem-
ber. Bij de verspreiding van de Nieuwsbrief in februari 
wordt de acceptgiro met een begeleidende brief 
meegezonden. 
  

Begroting 2021 
Voor de leden ligt de begroting 2021 ter inzage bij de 
penningmeester. Eventuele opmerkingen kunnen 
vóór 1 januari 2021 worden ingediend. In de  
Nieuwsbrief van maart volgt dan meer informatie. 

 

Rabo ClubSupport  
 

Een persoonlijk bedankje 
Voor de Rabobank is een club zoveel 
méér dan een club. Daarom biedt Rabobank clubs en 
verenigingen een steuntje in de rug. Juist nu.  
In het Gooi en Vechtstreek waren we een van de 136 
verenigingen/clubs die mee deden aan de Rabo 
Clubsupport. In totaal werden er 11.975 stemmen 
uitgebracht. Het totale bedrag dat de Rabobank 
uitkeerde was € 125.000. PCOB Afdeling Huizen 
bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. Dat 
levert een bedrag van maar liefst € 985,52 op, 
waarmee we onze Nieuwsbrief wat vaker in kleur 
kunnen uitbrengen. 
We willen hierbij dan ook graag de Rabobank hartelijk 
bedanken voor hun initiatief om de Nederlandse clubs 
en verenigingen financieel te steunen. 
 

KBO-PCOB Nieuws gaat door met webinars 
 

Om u door de wintermaanden te helpen zijn er voor u 
ook nu weer interessante lezingen (webinars) en 
videogesprekken van Vera te zien op kbo-pcob.nl.  
Klik daar eens rond en doe er uw voordeel mee. 
 

Tot slot 
 

Het bestuur van de PCOB wenst u en allen om u heen 
Gezegende Kerstdagen en een goed Nieuwjaar. 
Ook zien we uit naar de Nieuwjaarsbijeenkomst op 
D.V. woensdag 6 januari 2021 a.s. 
 

Met hartelijke groeten, namens het bestuur, 
Iet van Saane 

Voor u gelezen  

 

Corona actueel: De opleving van de 
corona leidt iets minder, maar nog 
steeds tot afstand houden en thuis blijven.        

GGD in de regio, 18 november 2020 
 

• Het basisadvies blijft bestaan: 1,5 m afstand 
houden, drukte vermijden, vaak uw handen 
wassen, niesen en hoesten in de ellenboog en uw 
neus snuiten in een papieren zakdoekje dat u 
daarna direct weggooit.  

• In het openbaar vervoer draagt u een mondkapje. 
Ook op openbare plaatsen waar dit gevraagd 
wordt, of als het ergens druk is, zoals in winkels.  

• Zorg dat u altijd een mondkapje bij u draagt. 

• Advies: Zo min mogelijk anderen bezoeken, met 
het openbaar vervoer reizen en op drukke 
plaatsen komen, zoals in winkels of openbare 
gelegenheden. 

• U mag nu per dag maximaal drie mensen op 
bezoek krijgen. Dit geldt niet voor kinderen onder 
de 13 jaar. Houd ook dan ook de nodige afstand. 

• Een wandeling maken kan met gezinsgenoten of 
anders in een groepje van maximaal vier personen 
en in dat geval op 1½ m afstand van elkaar. 

• Heeft u klachten die passen bij corona: zoals 
verkoudheid (neusverkoudheid, loopneus, niesen, 
keelpijn), hoesten, verhoging of koorts, plotseling 
verlies van reuk en/of smaak (zonder neusver-
stopping) blijf dan met eventuele andere 
huisgenoten binnen, ontvang geen bezoek en 
neem ook gerust contact op met uw huisarts, of 
laat u meteen testen op corona: Bel dan naar  

• tel. 0800-1202. Kijk voor meer en actuele 
informatie op de website: https://www.ggdgv.nl/ . 
 
 

https://www.ggdgv.nl/
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Kerst-busreis 
op donderdag 17 december 

 
Afhankelijk van hoe de situatie is met het 
coronavirus en de maatregelen die dan gelden, 
gaan we op donderdag 17 december een korte 
busreis met elkaar maken met als afsluiting een 
gezellig kerstdiner in Scherpenzeel. 
 

Wij zijn gehouden aan de overheidsmaatregelen 
evenals de regels van de busmaatschappij m.b.t. 
CORONA.  Dit houdt o.a. het volgende in:   
- Bent u ziek of heeft u symptomen die wijzen op het 
coronavirus: verkoudheids-klachten, verhoging of 
benauwdheid: BLIJF THUIS, u mag dan niet mee.  
- In de bus is het verplicht gedurende de hele reis een 
MONDKAPJE te dragen. 
- Houd u aan de regels waar de chauffeur u over 
informeert en houdt 1,5 meter afstand van de 
chauffeur en zijn werkplek achter het stuur.  
- Stap één voor één in en uit via de midden-deur aan 
de zijkant van de bus.  
- Het toilet is gesloten en het is niet toegestaan tijdens 
de rit in de bus te lopen. 
- Heeft u last van misselijkheid in de bus BLIJF THUIS.  
- Laat geen afval achter in de bus en zeker geen 
gebruikte mondkapjes.  
- Houd buiten de bus 1,5 meter afstand van elkaar.    

 

Op 17 december gaan we met de bus een middag-
rondrit maken. Wij weten niet hoe de weersom-
standigheden dan zullen zijn, daarom rijden wij niet  
al te ver weg. Het wordt een mooie toertocht over 
de prachtige Utrechtse Heuvelrug naar de plaats 
Scherpenzeel , waar wij in restaurant Boschzicht gaan 
genieten van een heerlijk 5-gangen kerstdiner. 
 

Menu (onder voorbehoud): 
 

• Wildzwijn-ham met meloen en roomkaas 

• Eekhoorntjesbroodsoep 

• Kalkoenrollade met pruimensaus, 
    geserveerd met verse aardappelgarnituur,  
    div. groenten, gemengde salade en appelcompote 

• Gekarameliseerde appeltjes met speculaasijs 

• Kopje koffie met bonbon 

 

 

De reis is verzorgd met:  

• Rondrit door de Utrechtse Heuvelrug. 

• Kerstdiner in Restaurant Boschzicht Scherpenzeel 
aankomst circa 15.30 uur 

• Vertrek:     12.45 uur: Prins Bernhardplein 
                    13.00 uur: Zenderkerk 

• Thuiskomst:  19.00 uur (+/-) 
• Kosten:     Leden € 55,- (niet leden € 60,-) 

 

Neem zo nodig uw stok of rollator mee! 
 

Let op! 
Ook de vaste deelnemers die mee willen moeten zich 
voor deze busreis opnieuw opgeven! 
 

De eerste bus is reeds met 30 deelnemers 
volgeboekt. Er is al een 2de bus besteld, maar die gaat 
alleen bij voldoende deelnemers, daar is nog 
voldoende plaats.  

 

In Restaurant Boschzicht in Scherpenzeel zijn 2 grote 
zalen voor ons gereserveerd, gescheiden van elkaar, 
zodat in beide zalen 30 deelnemers kunnen dineren 
op 1,5 meter afstand. Conform de nu geldende corona 
maatregelen.  
Wij kunnen dus met elkaar veilig uit gaan en lekker 
eten! 
 

U kunt zich bij Lies Grimbergen opgeven, per telefoon: 
035-525 2404 of 06-5183 5651 (tussen 17.00 en  

20.00 uur), of per email: liesgrimbergen@ziggo.nl . 
Uiterlijk 10 dagen voor vertrek betalen op bankre-
kening NL63 RABO 0329 9666 34 t.n.v. PCOB afd. 
Huizen met vermelding: busreis 17-12-20. 
   

Wij vermelden altijd bij de busreizen: Deo Volente.  
Nu zeker, want in deze Coronatijd zijn wij afhankelijk 
van hoe de toestand op 17 december zal zijn.  
 

Als de busreis door de overheidsmaatregelen moet 
worden afgezegd zullen wij u dit telefonisch laten 
weten en ontvangt u het betaalde geldbedrag terug.  
 

Ook als  u op de ochtend van vertrek met de 
genoemde verkoudheidsklachten te maken krijgt,  
kunt u Lies bellen en afzeggen. Ook dan wordt  
het betaalde bedrag teruggestort. 
 

mailto:liesgrimbergen@ziggo.nl
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Gezellig met elkaar… 
 

Eten in ‘De Oude Pastorie’ 
Dit blijft voorlopig helaas nog niet mogelijk. 
 

Koffie drinken in De Brassershoeve 
Vanwege de nieuwe maatregelen in verband met de 
corona besmettingen is het voorlopig niet mogelijk 
om samen koffie te drinken.  
Veranderen de maatregelen, dan 
hopen wij weer koffie te kunnen 
drinken op de eerste woensdag in 
de maand om 10.30 uur. 
 
 
 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie  
op woensdag 6 januari in ’t Visnet 
 

 

Deze middag vertelt Mevr. Wendy van 
Noppen (bekend van de Historische  
Kring Huizen) een boeiend verhaal over 
haar bijzondere familie. 
 

Het bestuur van de PCOB nodigt u uit voor de 
Nieuwjaarsreceptie op woensdag 6 januari a.s.  
Aanvang 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur. 
In de pauze wordt koffie en thee geserveerd  

en na de presentatie wordt u een hapje en een 

drankje aangeboden voor het naar huis gaan.                                   

Vanwege de corona maatregelen moet u zich 
wel aan de dan geldende regels houden. 
 

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is nog niet 

bekend met hoeveel personen wij op 6 januari bij 

elkaar mogen komen.                                                                          

Daarom moet u zich voor het bijwonen van deze 

middag opgeven. Dat kan telefonisch tussen 17.00 en 

20.00 uur bij Hilly Vos, tel. 035-525 1178 of per e-mail: 

pcobhuizen@outlook.com.  

Deze PCOB-middag kunt u ook thuis volgen via 

www.kerkdienstgemist.nl . De link hiervoor is: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/367 . 

 Colofon  

Bestuur PCOB Afdeling Huizen:  
Mevr. M.M. Oor-van der Molen, voorzitter   
Middelgronden 239, tel.: 06-10011656 
E-mail: marianne@familieoor.com  
Mevr. H. Vos-Wiesenekker, secretaris  
Kon. Julianastraat 2, tel.: 035-5251178  
E-mail: pcobhuizen@outlook.com  
Mevr. I. van Saane-Verhoeven, 2e secretaris 
Paardebloem 8, tel.: 06-28446451 
E-mail: ivsaane@solcon.nl 
Dhr. T. Bout, penningmeester  
Labradorstroom 25,  tel.: 035-5254812  
E-mail: tijmen.bout@ziggo.nl  
Bankrekening:  PCOB afd. Huizen,   
IBAN nummer: NL 63 RABO 0329 9666 34    
Dhr. J. Moll, 2e penningmeester  
Karel Doormanlaan 83, tel.: 035-5261306  
E-mail: janmoll@kpnmail.nl  
Mevr. L.W.A. Grimbergen-Tielkemeijer, 
     opgave busreizen en coörd. activ. comm.    
Ambonlaan 80, tel.: 06-51835651  
E-mail: liesgrimbergen@ziggo.nl  

Ledenadministratie:   
Mevr. A. van As  
Labradorstroom 5, tel.: 035-5269780  
E-mail: anvanas@planet.nl  

Commissie Lief en Leed:  
Mevr. J. Brands-Westland (december)   
Huizermaatweg 36D, tel.: 035-5254502 
E-mail: l-brands@versatel.nl 
Mevr. J.R. Hiemstra-Mook (januari) 
Akkerweg 16, tel.: 035-5264948 
E-mail: jr.hiemstra@planet.nl 

Bezorging Magazine van KBO-PCOB:  
Dhr. C. Van der Poel  
Fauna 29, tel.: 035-5255386  
E-mail: cvanderpoel@hotmail.com   

Redactie Nieuwsbrief:  
Dhr. T. Huisman, contactadres  
De Regentesse 71, tel.: 035-5260600   
E-mail: teunhuisman@ziggo.nl  

  

Website afdeling Huizen:  
www.pcob.nl/uw-afdeling/huizen  
 

Kopij volgende Nieuwsbrief:  
Inleveren uiterlijk op vrijdag 15 januari 2021 
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