
Pasen

Het verhaal over uw Zoon,

Hoe Hij leefde, l iefhad,

zi jn grenzeloze overgave aan U,

hoe Hij leed, hoe Hij stierf,

beminde tot het einde -

Het verhaal over uw Zoon,

hoe Hij opstond uit de dood,

hoe Gij hem liefhad,

l iefhad tot het einde,

úw grenzeloze overgave aan Hém -

O God, dat dit verhaal

ons telkens weer ter ore komt,

ons raakt en ontroert,

ons draagt en bezielt.

Geen verhaal gaat er hoger, gaat er dieper.

Dit verhaal - het verhaal van ons leven, Hans Bouma.

Het bestuur wenst u alvast
blijde en mooie Paasdagen toe.
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Verslag Ledenvergadering van 14 maart en lezing Rotskerken

De zaal van De Brink was goed gevuld toen voorzitter Gerrit van Roekel ons

verwelkomde en de vergadering opende met gebed en schriftlezing.

Het huishoudeli jk gedeelte had een vlot verloop.

Na de jaarrekening werd de begroting 201 9 door
penningmeester Bert van Oostveen toegelicht; een

positief i .p.v. negatief resultaat, wat te danken is aan

o.a. verlaging van de afdracht aan hoofdkantoor

KBO-PCOB. Tevens zullen de kosten van de nieuws-

brief lager uitval len nu we een eigen nieuwsbrief

uitgeven.

Volgens rooster treedt Heleen van Wijk-Coumou af;

zi j is herkiesbaar en dat wordt met applaus goed-

gekeurd. Ook Vincent van Poortvl iet treedt af; hi j stelt

zich niet herkiesbaar.

Van hem wordt met hartel i jke woorden voor al zi jn

inzet afscheid genomen. Daarbij wordt hem een

prachtige bos bloemen overhandigd. Het bestuur is

bl i j een nieuw bestuursl id gevonden te hebben nl.

Leny Beumer-Nap. Zij zal de taken als algemeen

adjunct overnemen. De vergadering stemt hiermee

met applaus in .
Na de pauze kri jgt dhr. Sierksma uit Ede het woord

over de boeiende geschiedenis van het christel i jk

geloof in Ethiopië, uitmondend bij de prachtige

rotskerken.

Allereerst schetste

hij de l igging en de omvang van dit grote

land bij de hoorn van Afrika. Nadat hi j had

sti lgestaan bij de leefwereld van de Ethio-

piërs ging hij dieper in op hun geloofs-

beleving. We kwamen te weten dat 60 % van

de bevolking koptisch christen is, 35% is

islamitisch en 5% beli jdt een natuurgods-

dienst. Er is een sterke binding met Israël (denk bijvoorbeeld aan de exodus

van de Falasja's inderti jd: operatie Mozes en operatie Salomo).

De toewijding en eerbied van de Ethiopische christenen werd geaccentueerd.

Ze gaan bijvoorbeeld alti jd in het wit gekleed en in sti lte naar de kerk.

Heel interessant waren tenslotte de beelden van de rotskerken, soms geheel



In Memoriam

Op de jaarvergadering herdachten we onze overledenen van het jaar 201 8.

Hieronder ziet u het gehele overzicht.

Januari
Mevr. M.H. Jansen.
Mevr. L. Maat-Dwarswaard

Februari
Dhr. G. van Roekel

April
Dhr. H. Rijken

Juni
Mevr. A. van Dongen-van Voorthuizen
Dhr. A. van Essen
Mevr. A. Spaan-van Berkel.

Juli
Dhr. M. van Doorn

Oktober
Mevr. D.A.F.J. van Dam-van Vessem

November
Mevr. T. van de Beek-de Visser
Mevr. H. de Gooijer

December
Mevr. H. Aartsen-Kroon
Mevr. M.W. Jansen-Zwart
Mevr. A. Verweij-de Wit

Psalm 42:1

Evenals een moede hinde

naar het klare water smacht,

schreeuwt mijn ziel om God te vinden,

die ik ademloos verwacht.

Ja, ik zoek zijn aangezicht,

God van leven, God van licht.

Wanneer zal ik Hem weer loven ,
ju ichend staan in zi jn voorhoven?
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uitgehouwen in de vulkanische rotsen.

Als bl i jk van waardering kreeg dhr. Sierksma onder meer een mooi boeket

uitgereikt.

Het was een goede, inhoudsvolle middag!

Vincent van Poortvliet

Psalm 42:7

Hart, onrustig, vol van zorgen,

vleugellam geslagen ziel,

hoop op God en wees geborgen.

Hij verheft wie nederviel.

Eens verschijn ik voor de Heer,

vindt mijn ziel het danklied weer:

Hij , mijn God, Hij heeft mijn leven

alti jd aan de dood ontheven.



Secretaris:

Heleen van Wijk-Coumou

Commandeursweg 1 22

6721 ZP Bennekom

Tel: 031 8-301 366

email : bennekom@pcob50plus.nl

Voorzitter:

Gerrit van Roekel

Tel: 031 8-41 501 0

email : gvr@kpnplanet.nl

Algemeen adjunct:

Leny Beumer-Nap

Tel: 031 8-41 71 04

email : leny.beumer@planet.nl

Notulist:

Leny Smith-van Grootheest

Tel: 031 8-41 3306

email : d.smith@planet.nl

:

Penningmeester:

Bert van Oostveen

Tel: 031 8-41 8871

email : van.oostveen6@outlook.com

IBAN: NL64 RABO 0307 0800 48

Ledenadministratie:

Herman Korblet

Tel: 031 8-41 41 58

email : h.korblet@hetnet.nl

Lief en leed:

Corry Ros-Pronk

Tel: 031 8-41 7584

email : crospronk@gmail .com

Redactie Nieuwsbrief/website:

Geurt Huijgen

Tel: 031 8-431 886

email : g.hui jgen@solcon.nl

website: www.pcob.nl/uw-afdeling/bennekom
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Samenstelling van het bestuur per 14 maart 2019

Ledenmutaties

Verhuisd naar elders: Dhr. W.H. van Lindonk

Mevr. H.C. van Lindonk-Tombroek

Nieuw: Mevr. L. Draijer

Mevr. L. Beumer-Nap

Dhr. A. ten Holte

Mevr. G.W. ten Holte-Wolsink

Mevr. A. Boiten-de Boer



Varia

U kunt Vri jwil l ige Ouderen Adviseur (VOA) Rineke van Ginkel in de even

weken op maandagmorgen spreken in het Zorgpunt; haar telefoonnummers

zijn: 031 8-41 8250 en 06-23481 528.

Voor Bennekom heeft Malkander een steunpunt in de Broek-Akker.

Hier kunt u terecht voor activiteiten en cursussen. Voor meer informatie zie:

www.malkander-ede.nl/meer-weten-over/senioren/steunpunten/bennekom.aspx

Theater Cultura – Speciale korting voor PCOB leden

Bij Theater Cultura, kunt u met € 4,- korting genieten

van de volgende voorstel l ingen:

1 . Toneelvoorstel l ing: "In Vrede" van Berg & Bos op 11 apri l om 20.1 5 uur.
Speciale pri js voor PCOB leden € 1 5,50

2. Theaterconcert: "Kleed me uit" van Roos Blufpand 1 2 apri l om 20.1 5 uur.
Speciale pri js voor PCOB leden € 1 4,00

Meer informatie over deze voorstel l ingen op www.cultura-ede.nl

U ontvangt de korting op vertoon van uw PCOB ledenpas bij de kassa van

Theater Cultura, Molenstraat 45 te Ede.
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Alzheimer Trefpunt

Het Alzheimer Trefpunt is voor mensen met dementie, hun partners,

famil ieleden, vrienden en andere belangstel lenden.

De toegang is gratis. De zaal is open vanaf 1 9.00 uur.

Het programma is van 1 9.30 uur - 21 .30 uur.

Wageningen: Thuis, Stationsstraat 32.
Dinsdag 23 apri l 201 9: Dementie buitenshuis.

Ede: Woon- en dienstencentrum Bethanië, Platteelhof 3.

Donderdag 1 8 apri l 201 9: Bewegen en dementie.

Meer informatie is te vinden op de website:

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/veluwe-vallei-grebbe



Belastingservice Ouderenbonden

Aangifte Inkomstenbelasting over 201 8 kunt u nog doen tot 1 mei met de

mogeli jkheid van uitstel tot 1 september a.s. .

Heeft u hulp nodig bij het invul len van uw belastingpapieren? Leden van

KBO-PCOB die de pensioengerechtigde leefti jd hebben bereikt, kunnen

tegen een kleine vergoeding de aangifte laten verzorgen door een Belasting-

invul ler van KBO-PCOB. U kunt ook hulp kri jgen bij het aanvragen van zorg-

en huurtoeslag.

Er is geen leefti jdsgrens. Wel zi jn er bruto jaar-inkomensgrenzen vastgesteld:

- voor een alleenstaande € 35.000,-

- voor gehuwden/samenwonenden € 50.000,-.

Het moet gaan om een eenvoudige aangifte: inkomen uit (vroegere) arbeid

zoals AOW en pensioen (Box 1 ) en inkomen uit vermogen (Box 3).

De onkostenvergoeding voor de Belastinginvul ler is vastgesteld op € 1 2,00

per aangifte. Deze wordt eventueel nog verhoogd met extra gemaakte

kosten, zoals benzinekosten. U als klant rekent deze onkostenvergoeding

rechtstreeks af met de Belastinginvul ler.

De Belastinginvul ler noch de afdeling kunnen aansprakeli jk worden gesteld

voor de kwaliteit en de ti jdigheid van deze service.

Geef nooit uw DigiD aan iemand anders, ook niet aan de Belastinginvul ler.

Deze heeft bi j het invul len van uw aangifte al leen uw BSN-nummer nodig.

Wilt u gebruik maken van deze service? Neem dan contact op met één van

onderstaande Belastinginvul lers; deze komt bij u thuis.

- D. Smith, Bovenweg 2, 06-2661 3962, d.smith@planet.nl

- J.W. Pater, Ooievaarsbek 36, 06-1 3503403, j .w.pater@live.nl

- L.J. van den Berg, Kierkamperweg 23, 06-22662525, leovdberg07@gmail .com

Ook als u geen afdelingsl id bent, kunt u een beroep doen op de belasting-

service. Meldt u zich dan aan via h.korblet@hetnet.nl .

6 Nieuwsbrief PCOB Bennekom - April 2019

Contributie 2019

Bij de Nieuwsbrief van maart kreeg u een envelop met acceptgirokaart,

waarmee u uw jaarl i jkse contributie kunt betalen. Van een aantal leden heeft

de penningmeester nog geen betal ing ontvangen.

De contributie voor het jaar 201 9 bedraagt voor leefverbanden (echtparen en

samenwonenden) € 49.- en voor individuele leden € 31 .-.

Als u nog niet hebt betaald, wilt u dat dan s.v.p. zo spoedig mogeli jk doen?

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Bert van Oostveen, penningmeester
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De fietsclub

Elke woensdagmiddag fietsen we als PCOB Bennekom - bij mooi weer - met

een aantal mensen een tocht tussen de 20 en 25 kilometer. Omdat een paar

mensen niet meer mee kunnen, wordt het

groepje wel wat klein.

Het zou gezell ig zi jn, wanneer er weer enkele

mensen bij komen. We vertrekken om half twee

van het Bart van Elstplantsoen; u hoeft zich niet

op te geven. Onderweg drinken we een kopje

koffie o. i .d. .

Verdere informatie kunt u kri jgen bij Tiny van de

Ploeg, telefoonnummer 41 5755.

Hopeli jk tot ziens!

Corry Ros-Pronk

Opfriscursus senioren (65 jaar en ouder)

Als inwoner van de gemeente Ede kunt u als ervaren verkeersdeelnemer

gratis worden bijgespijkerd over de laatste

verkeersregels. In twee bijeenkomsten van

twee uur wordt u door Veil ig Verkeer

Nederland bijgepraat over al le verkeersregels

die in de loop der jaren veranderd zijn. Denk

daarbij aan turborotondes, spitsstroken,

nieuwe beli jningen, enz. Er is ruimte voor

vragen en het inbrengen van eigen ervaringen.

Meld u aan voor deze cursus door een e-mail te sturen naar

steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. "Opfriscursus Ede".

Vermeld in de e-mail uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer.

Bel voor meer informatie of aanmelden naar: 0575-51 01 44.

1 e bijeenkomst: donderdag 2 mei 201 9, van 1 0.00 tot 1 2.00 uur

2e bijeenkomst: donderdag 23 mei 201 9, van 1 0.00 tot 1 2.00 uur

Locatie: De Open Hof, Hoflaan 2 in Ede.

U wordt al le twee de dagen verwacht.

De bijeenkomsten hebben een informatief karakter. Het is geen examen. Het

is raadzaam om ook deel te nemen aan de individuele prakti jkrit in uw eigen

auto. Tijdens deze prakti jkrit ontvangt u in een ontspannen sfeer tips over uw

rijvaardigheid. Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 1 5,-.



Ledenmiddag dinsdag 9 april 2019

Onderwijs vroeger en nu - Gerard Leijsen

Dhr. Gerard Leijsen is 40 jaar in het christel i jk lager-

en basisonderwijs werkzaam geweest als onderwijzer

en directeur op verschil lende scholen.

In de presentatie wordt de geschiedenis van de lagere

school behandeld in woord, beeld en fi lmpjes met

nadruk op de laatste honderd jaar.

Aanvang 1 4.30 uur; locatie De Brink te Bennekom.

U komt toch ook?

Tulpenexcursie donderdag 25 april 2019

In de vorige nieuwsbrief kondigden wij een uitje aan naar de Noordoost-

polder. Wij gaan daar de bloeiende tulpen bekijken. De reis is inmiddels

volgeboekt; als u zich nu nog opgeeft, komt u op de reserveli jst te staan.

Wil len de deelnemers aan de reis uiterl i jk om 09.25 uur op de parkeerplaats

aan de Krulweg aanwezig zi jn. Wij verwachten tussen 1 7.30 uur en 1 8.00 uur

weer in Bennekom te arriveren. Als u

nog niet heeft betaald (€ 20,00 p.p.) wilt

u dit dan zo spoedig mogeli jk doen?

Voor vragen kunt zich melden bij Gerrit

van Roekel, tel . 06-23793077 of via de

email onder vermelding van uw naam,

adres en telefoonnummer.

Betal ing op NL64 RABO 0307 0800 48

t.n.v. PCOB Bennekom, o.v.v. “Creil”.

Het bestuur is niet aansprakeli jk voor

schade aan uw persoonli jke eigen-

dommen of l ichameli jke schade onder-

vonden door de deelnemer gedurende

deze reis.

We kijken uit naar een fi jne dag met

elkaar.
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