
Nieuwsbrief           

      

VAN DE AFDELING ZWOLLE      nr12/1 december 2021/ januari 2022   

De bijdrage voor deze maand is 
aangeleverd door Jan en Anny Poel. De 
maker van het advent verhaal is onbekend. 
De titel van het advent verhaal is: 
Een verhaal om stil te worden 
Vier kaarsen branden op de adventskrans, 
het was heel stil, zo stil dat te horen was 
hoe de kaarsen begonnen te spreken. 
De eerste kaars zuchtte en zei: “Ik heet 
vrede, mijn licht straalt, maar de mensen 
hebben geen vrede, ze willen me niet.” Zijn 
vlam werd steeds kleiner en doofde 
uiteindelijk uit. 
De tweede kaars flakkerde en zei: “Ik heet 
geloof, maar ik ben overbodig, de mensen 
willen niets van God weten, ze weten het 
zelf zo goed, het heeft geen zin meer dat ik 
brand.” Een zuchtje wind blies de tweede 
kaars uit. 
Zacht bedroefd sprak de derde kaars: “Ik 
heet liefde, ik heb geen kracht meer om te 
branden, de mensen laten me links liggen, 
ze zien slechts zichzelf, niet de ander die 
vraagt om liefde.” Het kaarsje flakkerde 
nog even op en doofde toen uit.  
Toen kwam een kind de kamer binnen, het 
zag de kaarsen en zei: “maar jullie moeten 
toch branden!” 
Terwijl het kind begon te huilen, nam de 
vierde kaars het woord: 
“Wees niet bang, zolang ik brand, kunnen 
we ook de andere kaarsen weer 
aansteken.” Ik heet ‘hoop’. 
 
Jaarafsluiting 
Het jaar 2021 zit er al bijna op en kijken wij 
terug op een jaar dat door corona werd 
beheerst. 
Ook ons verenigingsleven stond min of 
meer stil. 
In de actualiteit van het afgelopen jaar 
hebben we in de wereld veel ellende en 
verdriet gezien. Velen hebben corona aan 
de lijve ondervonden. 
Je realiseert tegelijkertijd, dat je langzaam 
naar het einde van het jaar gaat. 
En als dan de jaarwisseling in zicht komt, je 
bijna op een keerpunt staat, zou je twee 
dingen kunnen doen “terugkijken of vooruit 
zien”. 

Voor beiden is iets te zeggen.  Uiteindelijk 
mogen we beseffen wat we afgelopen jaren 
hebben meegemaakt of afvragen wat de 
toekomst zal brengen. 
Het jaar 2021 heeft ons mogelijk leuke, 
blije, spannende, onverwachte of ook 
droevige momenten bezorgd, zekerheid 
kenden we daarbij vaak niet. 
 
Ten slotte 
Dit jaar verdwijnt weer achter de horizon. 
De dagen gingen snel voorbij. 
Sommigen dagen mochten we met 
vreugde beleven. 
Andere dagen waren we niet zo blij. 
 
Ons leven kunnen we niet met geen dag 
verlengen 
elk ogenblik of uur is uniek 
net als ieder mens die ons pad kruiste 
om een stempel in ons leven achter liet. 
 
Zo heeft ieder jaar ons veel gegeven  
of juist ontnomen, een intens groot verdriet. 
Maar iemand is ons altijd bij gebleven 
Jezus, een vriend die ons geen dag verliet. 
 
Aan Zijn hand gaan we moedig het nieuwe 
jaar in 
het hoofd geheven, met open vizier. 
Liefde ontvangen en liefde geven 
in die zekerheid, God is hier. 
 
Ik wens u en de uwen gezegende 
Kerstdagen en een gezond  en veilig 2022 
toe. 
 
Jitro Ubro (voorzitter PCOB) 
 
KERSTVIERING PCOB  
De viering wordt gehouden op 
donderdagmiddag 16 december  
Locatie : Zuiderhof 
Adres: Troelstralaan 25 
Tijdstip: 14.30 uur ontvangst met 
koffie/thee 
Aanvang viering : 15.00 uur 
Voorganger: ds. A. Dingemanse predikant 
CGK voor doven. 
Medewerking : Joke van der Zee, piano 



                   Antoinette Dijkstra dwarsfluit 
Wij nodigen u uit om deze kerstviering bij te 
wonen. 
Alle coronaregels worden strikt opgevolgd 
Dus: QR code of bewijs van vaccinatie en 
identiteitsbewijs meenemen. 
De kerkzaal is groot zodat deze viering dan 
kan plaatsvinden. 
Na de viering wordt u een drankje en hapje 
aangeboden. 
Een maaltijd zoals in voorgaande jaren kan 
helaas door de corona niet doorgaan.  
Opgave is verplicht bij: 
Fem Kluvers : g.kluvers.1@kpnmail.nl   
tel: 06 49957073 
Marjan Metselaar: 
marjanmetselaar@ziggo.nl   
tel: 06 40582621 
 
Van de Activiteitencommissie 
Bingo-Sinterklaasviering op 26 
november gaat niet door. 
 
Op vrijdag 28 januari 2022 is er een 
voorlichtingsbijeenkomst als titel: 
“Sterven zoals je bent.” 
De bijeenkomst wordt verzorgd door: 
Lindy Striker; levens(einde)begeleider, 
vrijwilliger Hospice Zwolle en werkzaam in 
de GGZ-ouderenzorg, en  
Margriet Kleefstra; coördinator van de 
‘Stichting Vier het Leven’.  
Beiden zijn initiatiefneemsters van ‘Ontzorg 
Jezelf Zwolle’, een bedrijf in voorlichting en 
gespreksvoering rondom sterven. 
Lindy en Margriet zullen de lezing houden 
aan de hand van een power-point 
presentatie op de beamer. De presentatie 
wordt o.a. aangevuld met ervaringen en 
verhalen rondom sterven. 
De nadruk zal liggen op het geven van 
inzicht in de mogelijkheden en de 
onmogelijkheden rondom sterven. 
Waarover moet je nadenken, wat wil je wel 
en wat wil je niet? Hoever wil je gaan en 
hoe communiceer je jouw wensen met je 
naasten en zorgverleners? 
Maar hoe kun je deze zaken regelen 
zonder dat je weet wie je bent en wat je 
wilt? Door je bewust te worden van jezelf 
en jouw wensen kun je sterven zoals je 
bent. 
Opgave voor het bijwonen is verplicht. 
Vanaf 8 januari 2022. 

Bij: Marjan Metselaar liefst per mail: 
marjanmetselaar@ziggo.nl  of tel: 06 
40582621 
Willy Smit :  wilsmitgoeree@kpnmail.nl   tel: 
06  23078526 
Aanvang 14.00 uur. Zaal open: 13.30 uur 
Plaats: Parkzicht, Jacob van Neckstraat 
 
Van de Kunstcommissie 
Het bijzondere leven van Frida Kahlo. 
Op vrijdag 21 januari 2022 wordt het 
Drents museum in Assen bezocht. 
Aanwezig 9.00 uur , op het station in 
Zwolle, perron 6 (niet voor 9 uur). 
Vertrek van de trein om 9.15 uur, aankomst 
om 10.00 uur in Assen. 
We drinken koffie/ thee bij Restaurant Leef 
LIFF, Brink 14 op eigen kosten. 
Daarna zijn we om 10.50 uur aanwezig in 
het museum, Brink 1. 
Om 11.00 uur hebben we de lezing in de 
statenzaal, Brink 3 (duur 1 uur) 
Aansluitend lunchen we bij Leef LIFF op 
eigen kosten. 
Rond half 2 bezoeken we de expositie tot 
half 4,daarna vertrekken we naar het 
station voor de trein van 15.48 uur naar 
Zwolle. 
De kosten voor de lezing € 6,45 zijn voor 
de kunstcommissie.  
Kosten expositie: museum jaarkaart en een 
toeslag van € 10,- voor eigen rekening.  
De excentrieke ,vrijgevochten Mexicaanse 
kunstenaar Frida Kahlo leefde haar leven 
vol passie, ondanks zware beproevingen. 
Die levenslust zie je terug in haar 
flamboyante werk. Zo schreef ze letterlijk 
“Viva la vida”(leve het leven) in een 
schilderij toen ze de dood al in de ogen 
zag. 
Opgave bij Jannet Hooykaas: 
jannet.hooykaas@hetnet.nl 
038-4544306 
Opgave bij Rita Steinvoorte: 
ritasteinvoorte@home.nl 
06-12756600 
Opgeven van 1 december t/m 10 december 
 
“Leven en werk van Christo” 
(inpakkunstenaar) 
Lezing op dinsdag 15 februari 2022 door 
Lisette le Blanc, kunsthistorica. 
Tijd  9.45 uur-12.00 uur, 
Locatie: Parkzicht 
Zaal open om 9.15 uur 
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Entree € 5,- (geen opgave vooraf) 
Christo Javacheff ,geboren in Bulgarije,was 

een beeldhouwer en installatiekunstenaar 
en werd vooral bekend vanwege de 
inpakkunst samen met zijn vrouw Jeanne- 
Claude Denat de Guillebon. 
In 1958 ontstond zijn eerste  “inpakkunst”. 
Christo en Jean Claude vonden het 
belangrijk  dat kunst toegankelijk zou zijn 
voor een breed publiek. Voorbeelden zijn 
de Pont  Neuf in Parijs,de Rijksdag in 
Berlijn en Central Park in New York. 
Zij vroegen nooit subsidies aan maar 
bekostigden hun projecten uit de verkoop 
van hun werk.  
Helaas is hij overleden. Zijn laatste werk 
was Arc de Triomphe. 
 
TIP 
In de maand maart 2022 hebben we weer 
de muziekluistercursus op 
1-15-29 maart. 
Op dinsdagochtenden. Meer informatie 
volgt in de volgende nieuwsbrieven. 
 
Van de Reiscommissie 
The Sound of Music, op 9 februari 2022 
Aan de trip naar Orpheus, Apeldoorn voor 
het bijwonen van de musical wordt door 57 
leden van de KBO-PCOB deelgenomen. 
Alleen als zich onverhoopt deelnemers 
moeten terugtrekken is er nog plaats voor 
belangstellenden. U kunt zich dus nog wel 
opgeven en komt dan op de reservelijst. 
De deelnemers hebben een informatiebrief 
ontvangen met daarin info over o.a. de 
opstapplaats (carpoolplaats bij Hotel 
Mercure). Eventuele wijzigingen in de 
Corona-eisen zullen we vermelden in de 
nieuwsbrief van februari 2022.  
 
Lentecruise en de Keukenhof, op 3 mei 
2022 
In het voorjaar hopen we voor onze leden 
een dagreis te organiseren naar de 
Keukenhof. ’s Morgens is er een 
lentecruise over de Kagerplassen en ’s 
middags gaan we naar de Keukenhof waar 
we drie uren op eigen gelegenheid kunnen 
genieten van al het moois in het grootste 
bloemenpark van de wereld.  We sluiten op 
de terugreis af met een heerlijk diner. 
De details van de trip vermelden we in de 
aanmeldingsbrief bij de Nieuwsbrief van 
februari 2022.  

 
Vijfdaagse reis naar de Eifel, Luxemburg 
en Köningswinter,  van 30 mei tot 3 juni 
2022 
We hebben voor de traditionele 
buitenlandse reis gekozen voor een 
prachtige excursiereis met logies in de Eifel 
(in Stadtkyll). In bijgaand 
aanmeldingsformulier leest u de 
bijzonderheden van deze reis:  het 
programma van dag tot dag, de kosten van 
deze reis, waar u zich kunt opgeven en de 
uiterste dag dat dit kan. 
 
Van de penningmeester 
Op het moment dat ik mijn bijdrage voor de 
nieuwsbrief van december schrijf zie ik 
kinderen langs de deur gaan en zingen van 
Sint Maarten. Gezellig dat het kan en dat 
ze met een schepnetje snoep of fruit 
binnen hengelen.  Ook Sinterklaas en de 
Kerstman zullen te maken krijgen met de 
RIVM-maatregelen de komende weken.  
Het is ook dit jaar allemaal anders, 
ondanks de vaccinaties.  
In december ga ik het jaarwerk 2021 
voorbereiden. De jaarstukken zijnde de 
exploitatie en de balans moeten 
klaargemaakt worden en begin 2022 naar 
het Bondsbureau gestuurd worden. Ook zal 
ik de kascommissie bij elkaar roepen 
ergens eind januari / begin februari 2022 
om de boeken van 2021 te controleren.  
Van enkele leden mocht de PCOB een 
donatie/gift ontvangen. DAARVOOR ONZE 
DANK! 
Bankrekening PCOB is: NL92 RABO 0145 
9680 73. 
Penningmeester PCOB: Dik de Velde 
Harsenhorst 
Per post: Bultkroos 145, 8043 NS  Zwolle. 
TElf. 038-4225095 
Per e-mail: 
dik.develdeharsenhorst.PCOB@gmail.com 
 
Wandelen 
Voor december staat er niets op het 
programma. 
Voor de eerste wandeling in het nieuwe 
jaar blijven we in Zwolle en volgen een 
route door een van de groenste wijken van 
onze stad en wel op woensdag 12 januari, 
reservedatum 18 januari. Waar we dan 
verzamelen hoort u bij aanmelding. 
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Voor alle wandelingen geldt dat u zich van 
tevoren dient op te geven bij Dini Verweij, 
tel.4214975. Wij wandelen ongeveer 2 uur 
een korte pauze inbegrepen en gaan na 
afloop nog ergens wat gebruiken. Denk 
eraan uw QR-code mee te nemen. 
 
Belangrijke telefoonnummers 
Ouderenhulplijn 030-3400600 geopend van 
9.00-17,00 uur 
Rode Kruis Hulplijn 070-4455888 van ma 
t/m do van 8.30-21.00 uur en vrijdag tot 
18.00 uur; zaterdag tussen 10.00-16.00 uur 
Luisterlijn 0900-0767  speciaal voor 
ouderen 
 

Rijbewijskeuring in verband met corona is 
de keuring alleen in wijkcentrum 
Holtenbroek, laatste donderdag van de 
maand, telefoon 038-4224933, Prijs € 50,- 
 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg 
Rijbewijskeuringen in bij Topfysio op 
zaterdag 4 december en dinsdag 28 
december medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs. 
Automobilisten van 75 jaar en ouder 
betalen € 50,00. 
  
Afspraak maken 

Een afspraak voor het spreekuur kunt u 
uitsluitend maken via RegelZorg: 
Gemakkelijk en snel via onze 
website: www.regelzorg.nl of tijdens 
kantooruren via de afsprakenlijn:  
088 2323 300. 
Voor het laten invullen van een rapport 
oogarts gaat u 
naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u 
ons. 
 

Overleden 
Mevrouw H.H. van der Molen-Oosterloo 
Mevrouw G. de Jong-Bakker 
De heer H. Klatter 
De heer H.J. Timpert 
De heer J. Klein Haneveld 
Mevrouw O. Visser-ter Wee 
 
Nieuwe leden 
Mevrouw J.A. Cox-Thomson 
Mevrouw B.C.J. Heuvelink 
Mevrouw A.J. Leferink-Buijnink 
Mevrouw H. Visscher 
 

God,  
Die de wereld heeft bedacht, 
komt Zelf, loopt naast je door de nacht. 
Hoe ver verdwaald, hoe zwaar je last, 
Hij beurt je op, 
Hij houdt je vast 
Tekst van Joke Verweerd 
 
Ledenadministratie 
Het aanmelden van nieuwe leden, 
verhuisberichten, overlijden en andere 
wijzigingen kunt u schriftelijk doorgeven aan: 
Jitty Kanis-Tadema, Tijnje 25, 8032 LN Zwolle, 
E-mail: j.kanis@home.nl 
Eventueel kunt u de wijzigingen ook doorgeven 
aan het landelijk secretariaat:  
PCOB,  Ringwade 67,  3439 LM Nieuwegein, 
Telefoon: 030-3 400 600                                          

E-mail: secretariaat@kbo-pcob.nl 

 
Adressen:                                                         
Bestuur van de PCOB afdeling Zwolle:               
Voorzitter: Jitro. Ubro, tel. 038-4655287 
ubro.j@home.nl 
Secretaris Gerrit Bargeman, Zwaardvegerstraat 294 
8043DZ Zwolle, tel. 06-53912266, 
gerrit.bargeman@home.nl 
Penningmeester: Dik de Velde Harsenhorst, 

Bultkroos 145 8043 NS  Zwolle, tel. 038-4225095, 
dik.develdeharsenhorst.pcob@gmail.com 
Rekeningnummer Rabobank: NL92RABO 
01459.68.073 t.n.v. PCOB Zwolle 
Lid: Marjan Metselaar-de Boer,  

activiteitencommissie, tel. 038-4651745,                                   
marjanmetselaar@ziggo.nl                                                          
Algemeen adjunct: Martin Visch, tel. 4654855, 
vischta@gmail.com 

Lid: Femmeke Weijenberg, tel. 06-50475045, e-mail 

femmekeweijenberg@gmail.com 
 
KBO PCOB magazine en Nieuwsbrief: 

Jannie de Boer-van der Sluis, tel. 038-4210025, 
boersluis@home.nl coördinator.   
 Lief en Leed: Jannie Smilde-Bruins, tel. 038-

4543698.    
Website PCOB afd. Zwolle:                          

Jan Johannes, tel. 06-49806528. e-mail: 
jjohannes@home.nl  
Ledenadministratie: Jitty Kanis-Tadema, Tijnje 25, 

8032 LN, e-mail j.kanis@home.nl, tel. 038-4542082.   
 
De volgende Nieuwsbrief – nr. 2 verschijnt op 25 
januari 2022.  Kopij inleveren vóór 15 januari 
2022 bij voorkeur per e-mail bij 
gerrit.bargeman@home.nl 
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