
Voorwoord

Het zijn onalledaagse ti jden momenteel; geen kerkdiensten, het dageli jks

leven ligt vri jwel sti l .

Daarnaast is het bi jna Pasen, over twee weken is het zover. Dan staan we sti l

bi j de kruisiging van Jezus en zijn sterven. Dagen van sti lte en l i jden, enkele

dagen later gevolgd door de vreugde van zijn opstanding.

Moge u allen deze bijzondere ti jd goed doorkomen en moge God u geleiden

naar de toekomst.

Het bestuur

Nieuwsbrief PCOB Bennekom - April 2020 1

Het bestuur wenst u
gezegende en blijde Paasdagen

Nieuwsbrief
PCOB Bennekom

April 2020

In stille nacht heeft Hij volbracht
de doortocht voor ons leven.

De nieuwe morgen van Gods trouw
heeft Hij aan ons gegeven.

Tot aan het einde van de tijd
zal ik zijn wachtwoord horen:

Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij,
en ik Hém toebehoren.

Pasen



De fietsclub

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

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

We vertrekken om half twee van het Bart van Elstplantsoen;

u hoeft zich niet op te geven.

Zo mogeli jk drinken we onderweg een kopje koffie o. i .d. .

Verdere informatie kunt u kri jgen bij Tiny van de Ploeg,

telefoonnummer 41 5755. Hopeli jk tot ziens!

Lief en leed

Leden, die iets verdrietigs of iets vrol i jks meemaken, kri jgen een kaart of een

bezoekje van het bestuur van PCOB Bennekom.

Dat wordt erg op pri js gesteld, merken wij .

Als u leden kent, waarvan u denkt dat die wel een bemoediging in de vorm

van een kaart of bezoekje kunnen gebruiken, geef dat dan even door aan het

bestuur.

Bestuursinformatie

In memoriam

Overleden: Op 28 februari mevr. W. Rietveld-Hofman

We wensen haar famil ie en allen die van haar hielden sterkte

en Gods troost bi j het dragen van dit verl ies.
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Bedankt: mevr. W.A. van Roekel-Teunissen

Ledenmutaties



Coronavirus

Actuele informatie over het coronavirus vindt u op de websites van de

gemeente Ede en van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Mil ieu) https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/coronavirus

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Vragen over het coronavirus? Neem dan contact op via telefoon 0800-1 351 .

Activiteiten PCOB Bennekom
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Belastingservice Ouderenbonden

Zoals in de vorige Nieuwsbrief werd vermeld, kunt u tussen 1 maart en 1 mei

aangifte Inkomstenbelasting over 201 9 doen 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

Belastinginvul ler van KBO-PCOB.

U kunt ook hulp kri jgen bij het aanvragen van zorg- en huurtoeslag.

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

- N.J. Brouwer, Hazekamp 6, W'ningen, 031 7-41 4841 , n. j .brouwer@tele2.nl

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

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.



Edesche Concertzaal

Op 25 apri l kunt u vanaf 20.20 uur een prachtig concert bi jwonen van pianist
Severin von Eckardstein. Hij speelt werken van Chopin, Schumann, Debussy
en Dupont.

Als PCOB-l id kri jgt u 1 5% korting op de normale verkoop-
pri js met code PCOBLEDE.

U kunt deze kortingscode invoeren op de website of bij de

kassa tonen d.m.v. de nieuwsbrief.

Ook moet u uw ledenpas meenemen naar het concert.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.edescheconcertzaal.nl

Busreis naar Vierakker

Op dinsdag 21 apri l zouden we met een busreis op stap gaan naar Vierakker

in de gemeente Bronckhorst. Gezien de

ontwikkelingen rond het coronavirus

heeft het bestuur besloten deze reis uit

te stel len tot donderdag 1 oktober 2020.

We bezoeken dan chocolaterie Magda-

lena en ná de lunch de mooie nabij-

gelegen Sint Wil l ibrorduskerk met de

aangrenzende Ludgertuin.

De kosten en vertrekti jden worden in onze nieuwsbrief van jul i/augustus

bekend gemaakt, maar noteert u alvast deze datum.
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Contributie 2020

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 2020 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?

Wij verzoeken u het juiste bedrag op de acceptgirokaart in te vul len.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Bert van Oostveen, penningmeester




