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VOORWOORD 

Horizon 
 
“Nu pakken ze ons ook nog kerst af. Je kan al niet meer in een groep 
feesten. Uit eten gaan is er ook niet meer bij. Zelfs in de kring van 
familie gezellig bij elkaar zijn met kerst lijkt niet meer te mogen”. Deze 
uitingen van onbehagen en ontevredenheid, aangescherpt met dat 
‘niet meer’, zijn volop te horen na persconferenties van de regering. 
“Ze”, dat is “Den Haag”. Mensen die hier aan het woord zijn, voelen 
zich slachtoffer, niet van het coronavirus maar van het kabinet.  
Via de kanalen van de media komt boosheid, irritatie en 
verontwaardiging onze huiskamers binnen. Mensen zijn mogelijk door 
corona prikkelbaarder geworden. Ik krijg de indruk dat veel mensen 
last hebben van hun eigen waarheid als de hoogste waarheid te zien. 
Zouden ze eigenlijk niet hun onzekerheid overschreeuwen?  
Nee, onzekerheid als onzin aanduiden, is wel erg gemakkelijk. Dat 
corona diep ingrijpt in ons leven ervaren we toch allemaal? 
Coronamoeheid, moeite hebben met stilte die over het leven hangt, is 
niet iets vreemds. 
We willen, om met Rutte te spreken, een stip op de horizon zien. 
Vérder kunnen zien dan opgesloten zijn in een coronawereld. Iets 
hebben om naar uit te zien waarop je je kan richten. 
Een vaccin tegen het virus is zo’n stip. De ontwikkeling ervan is 
hoopvol. Maar hoe wordt er tegen vaccinatie aangekeken?  
Is het een geweldig redmiddel voor onszelf en de maatschappij? Stemt 
het tot dankbaarheid of is het toch iets vol onzekerheid? 
Wie zijn er het eerst aan de beurt? Jongeren eerst of mensen die 
werken in de zorg of het onderwijs? Dan valt ook de benaming 
‘kwetsbare ouderen’. Op het gevaar af dat ouderen opnieuw in een 
bepaald hoekje gezet worden. Terecht dat er nu wel bijzondere 
aandacht is voor hen die in een verzorgings- of verpleeghuis verblijven, 
maar is leeftijd bepalend voor het kwetsbaar zijn?  
Keuzes moeten maken is moeilijk. Vanuit welke visie wordt er 

gedacht? Geldt: ouderen hebben het leven gehad, jongeren staan er 

nog voor? 

Bij alle vragen denk ik naast het vaccin als stip aan een andere stip: de 

stip die God gezet heeft op horizon van wat wij zien, Kerst.  

Zo geeft een dichter aan: 
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 “De hemel raakt de aarde aan. Een stralend licht is opgegaan; Gods 
Zoon is tot ons ingegaan. Immanuël is: God met ons.”  
In deze tijd van stilte en alleen zijn kan het Immanuël moed geven. Dat 
is een ongekende nabijheid. 
Het appèl op ons blijft: blijf omzien naar elkaar.  
Al hebben we in deze bijzondere tijd weinig of geen gelegenheid om 
samen het wonder van kerst te vieren, al valt het samen zingen weg, 
het blijft mogelijk om zélf te zingen. De toon behoeft niet alleen gezet 
te worden door onze ervaringen. In het kerstevangelie wordt naar ons 
toe gezongen: “Weest niet bevreesd, u is heden de Heiland geboren.” 
We wensen elkaar een zegenrijk op weg gaan naar Kerst en het 
nieuwe jaar. 
 
Met hartelijke groet,  
 
M.J. van Vliet-Wijnmaalen, voorzitter                    
 
 
 
 
 
God met ons       
 
De hemel raakt de aarde aan,  Een stal is maar een schamel oord,  
een stralend licht is opgegaan;  maar niet te schamel voor het Woord; 
Gods Zoon is tot ons ingegaan:  God prijst hém zalig, die het hoort: 
Immanuël is: God met ons.   Immanuël is: God met ons. 
 
God buigt zich tot de aarde neer,   Geloven is geen ijdle waan; 
geneest in Christus ’t oude zeer,  De Wijzen zijn ons voor gegaan 
geeft ons verloren vrede weer:  om ’t ongehoorde te verstaan: 
Immanuël is: God met ons.   Immanuël is: God met ons. 
 
In ’t donker heeft een licht gestraald, En als God dan met ons wil zijn, 
de engelen zijn neergedaald   kan geen bezorgdheid, leed of pijn , 
en hebben ons Gods Woord vertaald: geen duivel zelfs tégen ons zijn: 
Immanuël is: God met ons.   God is met ons: Immanuël! 
 
 

  Nel Benschop: ‘Een Vlinder van God’ 
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VAN HET BESTUUR                                                   
 
“Omzien naar elkaar”. 

Het omzien naar elkaar was altijd al één van onze aandachtspunten. 
Door de coronamaatregelen waar we nog altijd mee te maken hebben, 
kunnen we al geruime tijd geen activiteiten aanbieden waarbij we 
elkaar kunnen ontmoeten. 
Een deel van onze leden is ook huiverig om ledenbijeenkomsten bij te 
wonen of kan dit niet meer. 
Daarom willen we het bezoekwerk nog eens extra onder de aandacht 
brengen. 
Tannie Verpoorte- Meijwaard heeft de taak op zich genomen om het 
bezoekwerk te coördineren.   
Leden die graag bezoek willen ontvangen kunnen dit aan haar 
doorgeven: Tel.0115-431361 of email: tanko@zeelandnet.nl Tannie zal 
dan bekijken of er een lid is die het verzoek kan invullen.  
We hebben momenteel maar enkele leden die (meer dan incidenteel) 

bezoekwerk doen. We willen daarom ook graag leden aanspreken die 

bezoekwerk voor hun medeleden willen oppakken. Hoe vaak en 

wanneer u beschikbaar bent bepaalt u zelf. Tevens wordt overlegd bij 

wie u bezoekwerk wilt doen, zodat zowel de vrager als de bezoeker 

zich er goed bij voelt. U maakt dan deel uit van een groep waar Tannie 

uit kan putten en wellicht is het mogelijk om met elkaar indien gewenst 

bevindingen uit te wisselen. Ook voor het doen van bezoekwerk kunt u 

zich opgeven bij Tannie of bij haar afwezigheid bij één van de overige 

bestuursleden. Vanzelfsprekend houden we ons ook bij het 

bezoekwerk aan de regelgeving en plannen we alleen bezoeken als 

we het verantwoord vinden. 

  

LEDENVERGADERING/NIEUWJAARSBIJEENKOMST. 

We hopen onze nieuwjaarsbijeenkomst te houden op 27 januari 2021 
in “de Veste”, Oostelijk Bolwerk 22, 4531 GV Terneuzen. Aanvang 
14.00  uur. 

mailto:tanko@zeelandnet.nl
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De uitnodiging met een (korte) agenda ontvangt u als bijlage bij deze 
nieuwsbrief. We willen in deze bijeenkomst de jaarstukken van 2019,  
de benoeming van Tannie Verpoorte-Meijwaard en de herbenoeming 
van Michiel de Pooter definitief bevestigen. 
We willen de vergadering vooral gebruiken om elkaar te ontmoeten, 
nieuwjaarswensen uit te wisselen en afscheid te nemen  van Miep 
Meeusen- Littooij en Ria Joosse- Versloot als bestuursleden. 
We zouden erg blij zijn als we ook nieuwe kandidaat bestuursleden 
zouden kunnen aankondigen. Natuurlijk hopen we ook nieuwe leden te 
ontmoeten die overgekomen zijn van KBO Terneuzen en samen te 
genieten van een hapje en een drankje. 
Vergeet niet u aan te melden (verplicht) zodat we aan alle 

coronaregels kunnen voldoen. Bij aanmelding (tot uiterlijk 25 

januari) worden volledige naam, telefoonnummer en evt. email 

adres genoteerd. Deze gegevens worden na veertien dagen 

vernietigd. 

Aanmelden bij email pootermde@zeelandnet.nl tel.0115-613457 of 
email dajeremiasse@gmail.com tel.06 57400113. 
Als u graag de vergadering wilt bijwonen maar niet in 
staat bent vanwege vervoer, laat het ons weten, 
wellicht kan iemand u ophalen.        
 
OVERIGE ACTIVITEITEN. 
Onze eerder geplande uitstapjes zoals het bezoek 
aan Middelburg met de “ Museum Plusbus”, het bezoek aan het 
“Bevrijdingsmuseum” in Nieuwdorp en ons etentje bij de “Baeckermat” 
zullen de komende maanden wellicht nog niet uitgevoerd kunnen 
worden. We hopen van deze activiteiten in de loop van 2021 weer met 
elkaar te mogen genieten. 
 
ATTENTIE !!! 
Op 22 of 23 december komt een PCOB vrijwilliger bij u aan de deur 
met een attentie. We proberen het zo te organiseren dat u deze 
vrijwilliger kunt verwachten tussen 13.00 en 16.00 uur. 
Bent u (één van) die dagen niet thuis, laat het één van de 
bestuursleden even weten.                                      
 
Michiel de Pooter, secretaris.    

 

mailto:pootermde@zeelandnet.nl
mailto:dajeremiasse@gmail.com
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CONTRIBUTIE 2021                                                               
Voor het komende jaar willen we als PCOB afd. Terneuzen, hetzelfde 
contributiebedrag als in de vorige jaren aanhouden. 
Dit betekent voor een 1-persoons huishouden € 31,00 en voor een 
leefverband € 56,00. 
Het contributiebedrag kan worden overgemaakt op het rekeningnr. NL 
46 RABO 0157 4429 34 ten name van PCOB afdeling Terneuzen. 
Wel met het vriendelijke doch dringende verzoek dit pas na 1 januari 
2021 te doen. De penningmeester. 
 

                                              
 
De PCOB Ledenraad, iets voor u? 
Heeft u er wel eens aan gedacht om u verkiesbaar te stellen voor de 
Ledenraad? In april 2021 zijn er verkiezingen voor dit hoogste orgaan 
van onze vereniging. De Ledenraad behartigt de belangen van alle 
leden. De Ledenraad is betrokken bij het uitzetten van de strategische 
kaders, waarbinnen het bestuur PCOB vrijelijk kan opereren, en houdt 
toezicht op het gevoerde beleid.  
Bent of kent u iemand met een netwerk in de wereld van ouderen of 
zorg en de nodige bestuurlijke ervaring? Stel u dan kandidaat voor 
deze boeiende vrijwilligersfunctie! 
 
Meldt u aan! 
Iedereen die lid is (of wordt) van de PCOB en voldoet aan het profiel, 
kan zich opgeven als kandidaat voor de PCOB Ledenraad. Het is van 
belang dat kandidaten de sociaal-christelijke uitgangspunten van de 
PCOB onderschrijven, over bestuurlijke ervaring beschikken en zich 
aangesproken voelen om een bijdrage te leveren aan de vereniging 
PCOB. Een uitgebreid profiel kunt u vinden in het kiesreglement op 
onze website (www.pcobkiest.nl).  
 
De landelijke Kiescommissie is verantwoordelijk voor de werving en 
selectie van kandidaten. Solliciteren kan door een motivatiebrief met 
CV en (pas)foto te sturen aan de landelijke Kiescommissie via het 
volgende e-mailadres: pcobkiest@gmail.com 
Kandidaat stellen kan nog tot en met 8 januari 2021! 
 

http://www.pcobkiest.nl/
mailto:pcobkiest@gmail.com
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IN MEMORIAM 
 

Op 16 oktober 2020 is overleden mevr. J. Verwaal-Vos in de leeftijd 
van 94 jaar. 
Zij was het afgelopen jaar vanuit haar oude woonplaats verhuisd naar 
Terneuzen en opgenomen in “Bachten Dieke”. 
Ze werd regelmatig bezocht door Miep Meeusen. 
We wensen kinderen klein- en achterkleinkinderen sterkte toe bij de 
verwerking van hun verlies.   

 
 

 

                         Van harte gefeliciteerd! 

 

Alle jarigen in december 2020              Alle jarigen in januari 2021 
 

 
 
Dhr. P.J. van Gurp 
Mevr. M.W. Meeusen-de Bruijne 
Dhr. C.J. Smallegange 
Mevr. M.J. van Vliet-Wijnmalen 
Dhr. P.J. de Koning 
Mevr. F.K. de Pooter-Dierings 
Mevr. P.M. Klaassen-Herrebout 
Mevr. M.A. Joosse-Roose 
Dhr. P.F. Simons 
Dhr. H. Huisman 
Mevr. C.E. de Kubber-de Regt 
 

 
 
Mevr. A.G.C. de Koster 
Dhr. F. Verpoorte 
Dhr. B. Hovinga 
Dhr. M. de Pooter 
Dhr. H.J. Baring 
Dhr. J.E. van Opdorp 
Dhr. J. Hogendoorn 
Dhr. L. de Nolf 
Mevr. N.S. Dekker 
Dhr. W. Goudzwaard 
Mevr. G. den Hamer-Meindertsma 
Mevr. A. Spruitenburg-Ollebek 
Mevr. N.C.B. Sturm-Vriend 
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Adressen BESTUUR 
Burgeradviseurs e.a. vertegenwoordigingen 

 

 

Voorzitter: 
Mevr. M.J. van Vliet-Wijnmalen 
Gerard van der Nissestraat 84 
4543 AG  Zaamslag 
Tel: 0115-431347 
E-Mail: vlietwij@zeelandnet.nl 
 
Secretaris en Burgeradviseur: 
Dhr. M. de Pooter 
Nassaustraat 30 
4532 AH  Terneuzen 
Tel: 0115-613457 
E-Mail: pootermde@zeelandnet.nl 

 

Penningmeester/Ledenadministratie: 
Dhr. D.A. Jeremiasse 
Arnelaan 13 
4535 CM  Terneuzen 
Tel: 06-57400113 
E-mail: dajeremiasse@gmail.com 
 
Bestuurslid: 
Mevr. T.E.J. Verpoorte-Meijwaard 
Voorburcht 3 
4543 AZ  Zaamslag 
Tel: 0115-431361 
E-mail: tanko@zeelandnet.nl 
 
Bestuurslid/Communicatie en 
Ledenwerving: 
Dhr. F.G. Tollenaar 
Sluispolderdijk 3 
4541 PA  Sluiskil 
Tel: 0115-612914 
E-mail: ftollena@kpnmail.nl 
 

 

 

Webmaster en Notuliste: 
Mevr. C.M. Tollenaar-de Bruijne 
Sluispolderdijk 3 
4541 PA  Sluiskil 
Tel: 0115-612914 
E-mail: ftollena@kpnmail.nl 
 
Lief & Leed: 
Mevr. N.E.C. de Jonge-Verpoorte 
Madame Curiestraat 83 
4532 JX  Terneuzen 
Tel: 0115-619259 
E-mail: jonge0001@zeelandnet.nl 
 
Bezorging/Organisatie Magazine: 
Dhr. H.D. de Jonge 
Madame Curiestraat 83 
4532 JX  Terneuzen 
Tel: 0115-619259 
E-mail: jonge0001@zeelandnet.nl 
 
Nieuwsbrief: 
Mevr. J. Pelle 
Witte de Withstraat 21 
4535 AM  Terneuzen 
Tel: 0115-694737 
E-mail: japelle@zeelandnet.nl 
 
Website: 
www.pcob.nl/uwafdelingterneuzen 

 

 

mailto:vlietwij@zeelandnet.nl
mailto:pootermde@zeelandnet.nl
mailto:dajeremiasse@gmail.com
mailto:tanko@zeelandnet.nl
mailto:ftollena@kpnmail.nl
mailto:ftollena@kpnmail.nl
mailto:jonge0001@zeelandnet.nl
mailto:jonge0001@zeelandnet.nl
mailto:japelle@zeelandnet.nl
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