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Mededelingen van het bestuur:

Vooraf : Op 19 oktober heeft ons medebestuurslid Bé Lohof een 
hersenbloeding gehad.          Stand van zaken  20 november,  :.Bé is 
vandaag weer thuis gekomen uit Oldwolde in Winschoten.  Hij krijgt 
verder therapie. De familie is dankbaar dat hij nu langzaamaan opkrabbelt 
al  zal het anders zijn dan  voorheen. Wij wensen Bé en zijn vrouw Rika en 
de kinderen blijvend sterkte en moed toe. Zij bedanken vooral de PCOB 
leden voor alle kaarten ( meer dan 90 ) die Bé heeft ontvangen. 

Nanno Levenga is bereid geveonden de taken van Bé in het bestuur 
tijdelijk over te nemen. Ook de doppenactie is door Bé gestopt.  De heer 
Wiebe Dijk is bereid gevonden deze taak van Bé over te nemen. We zijn 
blij  dat ook deze vacature zo snel is ingevuld. Over het inleveren van de 
doppen zie verderop in deze Nieuwsbrief.

1 Mededelingen over de coronacrisis en hoe verder ?
Omdat de onzekerheid over het coronavirus nog steeds niet weg is, heeft 
het bestuur ook in overleg met de Kandelaar het volgende besloten.:
a. Onder voorbehoud : kerstfeest op donderdag 10 december m.m.v. ds. 

Van der Zwaag –Visscher . Opgaaf voor 5 december bij de voorzitter 
 of secretaris.
 LET OP , er is iets veranderd na de ledenvergadering van 19 november.
 Zie verderop in deze Nieuwsbrief. 
b.  Lees ook het bericht over de Nieuwjaarsbijeenkomst op 21 januari, 
 opgeven voor 15 janauri s.v.p..,  verderop in deze Nieuwsbrief. 
c.	 	Over	de	financien	:	zie	mededelingen	penningmeester.	
c. Het jaarlijkse reisje is uitgsteld naar d.v..volgend jaar. 

2. Verhalen uit de 2e Wereldoorlog 
Na het verhaal van de joodse mevrouw EW in de februari Nieuwsbrief  en 
het  verhaal van de heer J.G.(Joop) Brinkman ,oud-bestuurslid,  
Duurswold 3 in Veendam in de maart Nieuwsbrief , in april  een verhaal 
van oud-bestuurslid Henk van Eden en lid de heer Jaap Medema.  In de 
mei Nieuwsbrief  een verslag uit het dagboek van de vader van ons lid de 
heer De Groot, Continentenlaan. En ons oudste lid Titia Oorburg stuurde 
een interessant verhaal van haar zus Jantje die in april 1945 telefoniste was 
op het PTT.kantoor in Veendam. In de juni Nieuwsbrief een samenvatting 



van het 2e deel van het oorlogsdagboek van Jan de Groot, vader van ons lid 
Jacob de Groot. 
En in de Nieuwsbrief van juli –augustus stond het derde en laatste deel. 
Het hele dagboek overziende stel ik vast dat de vader van Jacob de Groot, 
de heer Jan de Groot,  een stuk interessante en lezenswaardige oorlogs-
geschiedenis uit eigen omgeving heeft vastgelegd en ook nog de grote 
lijnen uit de geschiedenis van de  2e Wereldoorlog heeft bijgehouden. 
Knap stukje werk in  vele nachtelijke uren tot stand gekomen.  

In de september Nieuwsbrief stond het verhaal van de Dankdienst op 
zaterdag 5 mei 1945 in Haulerwijk.

In de oktober brief geen verhaal. Maar in november wel weer. 

En in de laatste Nieuwbrief  van dit jaar nog één keer een verhaal t.g.v. 
75 jaar bevrijding. Lees het verderop. 

3. Doppenactie: 
De doppenactie wordt, nu Bé Lohof het niet meer kan doen, geregeld 
door Wiebe Dijk. Hij schrijft : 
“Zolang  er geen bijeenkomsten zijn , kunt u contact met mij opnemen, 
zodat u de doppen bij mij kunt brengen of ik haal ze bij u op.”
Wiebe Dijk, Bocht Oosterdiep 43 C-    tel. 0598 -470 412  lendedijk@
netvisit.nl  

4. Als u dat wilt, kunt u zich ook aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief 
via : www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven. 

Het  adres van de landelijke KBO –PCOB is  : Seniorenorganisatie KBO 
– PCOB,  Ringwade 67, 3439 LM te Nieuwegein. 
De telefoonnummers : Algemene nummer: 030 – 3400 600 e-mail: info@
kbo-pcob.nl 

5. Oproep nieuwe bestuursleden : 
Ons lid de heer  Wiebe Dijk heeft het goede voorbeeld gegeven. 
Het bestuur heeft zeker nog 2 a 3 nieuwe bestuurders nodig. 
Wie vult ons bestuur verder aan ? 
Neem de stap en kom desnoods eerst eens praten met een bestuurder.
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6. Samenwerking met de plaatselijke kbo afdeling Veendam. 
Op  dinsdagmiddag 6 oktober 2020 vergaderden  beide besturen weer 
gezamenlijk sinds februari ’20 over hoe we samen verder gaan in deze 
coronatijd.  Op 14 janauri  2021 is een volgende gezamenlijke bestuurs-
vergadering in de Kandelaar.

Een paar punten die o.a. aan de orde kwamen waren : opgave voor de 
museumplusbus en een mededeling van het ouderenplatform over een 
voorstelling op zondagmiddag 29 november om 14 uur in Van Beresteyn. 
De Lions in Veendam hebben een aantal vrijkaarten beschikbaar gesteld 
aan de ouderenbonden. Opgave bij ons bestuurslid : Corrie Truin. Wie het 
eerst komt wie het eerst maalt. 

De titel van de voorstelling is : La familia (een soort André Rieu) . 
Normaal	zijn	de	kosten	:	€	20,--	(	incl.	een	drankje).



Korte inhoud van La Familia :
Heerlijk meezingen , zwieren en zwaaien op overbekende melodieen. Van 
Weense evergreens die je meevoeren in de sfeer van het beroemde Nieuw-
jaarsconcert tot Italiaanse kaskrakers als “Buono Sera”. Ook hoogtepunten 
als Phantom of the Opera en onvergetelijke melodieen uit opera en operette 
ontbreken niet. En natuurlijk “The  Second Waltz”met een zelf  geschreven 
Nederlandse tekst, die iedereen kan meezingen. 
Sinds de landelijke doorbraak in 2011 onder de naam Opera Familia via 
Hollnnds Got Talent bij RTL 4 is la Familia zeer succesvol te noemenin 
zowel Nederland als daarbuiten. Zij zingen van klassiek tot pop. Van 
Nederlandstalige luisterliedjes tot bewerkingen van beroemde koorwerken. 
La Familia wordt vaak vergeleken met “Il Divo”en gezien als vocale versie 
van André Rieu. Na het concert blijven sopraan Belinda. Bariton Paul en 
mezzosopraan Carla nog even gezellig na voor een ontmoeting tijdens de 
“Meet en Greet”.
Kortom een middag heerlijk genieten van  prachtige muziek, lieve mensen. 
Mooie stemmen, humor en ontroering en bovenal gezellig meedoen en 
samenzijn.  
 
7. Uw ledenpas 
Als het goed is heeft ook u een ledenpas in huis. Misschien gebruikt u die 
pas vaak en veel. Maar misschien blijft hij liggen waar die ligt. Daarom 
even aandacht voor de ledenpas. 
Met de ledenpas heeft u recht op allerlei leuke en interessante voordelen. 



Voor vervoer kunt u bellen: 
De heer Wiebe Dijk is centraal contactpersoon om vervoer te regelen 
van en naar de ledenbijeenkomsten. U kunt hem bellen als u vervoer 
wilt. Tel. 0598 - 47 04 12 of 06 - 15 07 29 98 

Kosten:	€	2,-	heen	en	terug.	

Op vertoon van uw pas met uw lidnummer krijgt u korting bij onder meer:

a. 10% korting op de maaltijdprijs bij Apetito maaltijdservice. De 
 maaltijden worden bij u thuis afgeleverd. Tel. 0800-023 29 75 of 
 www.apetito.nl/kbo-pcob

b. Voordelig naar het Spoorwegmuseum. Met 40% korting 
		 Kosten:	€	15,-	voor	entree	+koffie	en	gebak.	Elke	dinsdag	is	het	
 plusdag met een nostalgisch programma en gratis rondleidingen. 
 Tel. 030-230 62 06 of www.spoorwegmuseum.nl 

c. Zilveren Kruis. Als kbo of pcob lid ontvangt u  korting op de 
 basisverzekering en korting op alle aanvullende, inclusief tandarts, 

verzekeringen. Tel. 071-751 00 56

d. Pro Life is de christelijke zorgverzekeraar van Nederland. U ontvangt 
korting op de basis en alle aanvullende verzekeringen. Tel. 0800 776 
54 33. 

 e. Voor vragen over wonen, zorg, welzijn en gezondheid kunt u bellen 
 naar de servicetelefoon van de kbo-pcob  Tel. 030-3400 655
 Van maandag tot en met donderdag van 10 tot 13 uur. 

 Voor pensioen en juridische vragen belt u op woensdag- en 
 donderdagmiddag van 13 tot 15 uur hetzelfde nummer. 

f.  Kijk ook op: www.kbo-pcob.nl/voordeel voor een overzicht van alle 
voordelen. En in de maandelijkse Magazine staan soms ook actuele 
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aanbiedingen. 
 *Schrijft u liever een brief, het postadres is : zie boven. 
 *Telefonisch kan ook via het algemene nummer: 030-3400 600. 

 Geeft de ledenpas ook voordeel in Veendam en omgeving? 
 Ja bijvoorbeeld bij: Gerard Bloemenkas en zwembad Tropiqua. 

Mededelingen van de penningmeester :

Aanpassing automatische incasso contributie PCOB. vanaf 2021.

Na	afloop	van	de	ledenbijeenkomst	op	donderdagmidag	27	september	
heeft het bestuur het besluit genomen ten aanzien van de hoogte van de 
contributie voor het volgend jaar 2021 : 
Aangezien de leden dit jaar weinig gebruik hebben kunnen maken van de 
geplande bijeenkomsten en activiteiten – en dit voorlopig waarschijnlijk 
niet  zal veranderen – zal de contributie voor volgend jaar 2021 
ongewijzigd blijven. Dit betekent :
Voor	individuele	leden	:	€	35,--	en	voor	leefverbanden	:	€	58,--	contributie.

Tot nu toe werd de contributie via automatische incasso (a.i.) in 2 termijnen 
betaald, nl. in januari en in juni. Hiervoor heeft u destijds een formulier 
ondertekend. 
Het landelijk bureau heeft aangekondigd de service van a.i. vanaf 2021 
terug te willen brengen naar één keer per jaar vanwege de  kosten. 
Daarom wordt de contributie via a.i. met ingang van 2021 dus in één 
termijn geincasseerd in de maand januari.

In de bestuursvergadering van 19 november is het volgende besloten : 
• Als er leden zijn die onverhoopt en beslist niet in één keer de 
 contributie kunnen betalen dan kunnen ze rechtstreeks contact met 
 de penningmeester opnemen. Graag voor 1 januari. 

Voor de leden die niet via a.i. betalen, het verzoek de contributie voor 1 
februari te voldoen. 

Met groet : Albert Volders, penningmeester. 



Haarstudio Reflexion
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Familieberichten  december  2020 en januari 2021 

Omdat we in dit jaar nog maar weinig bij elkaar zijn geweest in PCOB 
verband zijn de familieberichten  ook iets uitgebreider.

December 2020

J. de Wit –Meijeing
Oranjepark 12, 9645 NT te Veendam.
4 december : 84 jaar 

G. Huisman – Tiggelaar,
Boven Westerdiep 88-62 , 9641 JK te Veendam.
14 december : 84 jaar.

J. Dijkstra,
60e Laan, 9648 GL te Wildervank.
20 december : 81 jaar.

A.van Halsema –Fokkema,
Torenstraat 84, 9648 CV te Wildervank.
25 december : 88 jaar. 

H.E. Smidt,
De Akkers 49, 9649 te Muntendam.
28 decmber : 85 jaar.

J. Huiting,
Berkenlaan 13, 9651 BJ te Meeden.
31 december : 87 jaar.

Janauri 2021

J. de Groot,
Boven Westerdiep 84-02,  9641 LK e Veendam.
26 januari : 86 jaar. 



G. Lutjeboer – de Vries,
Kielerbocht47 – 302 , 9642 GA te Veendam.
26 januari : 86 jaar. 

Bij wijze van uitzondering vannwege de coronatijd noemen we  deze 
keer ook de 80 minners. (Yepies = Young eldering people)  Het zijn : 

7 december : mevrouw Brust - Moed, Goudlaan 7 Veendam : 73 jaar. 
12 december : de heer H. Vording, Langeleegte 42 Veendam : 74 jaar.
22 december : mevr. Visser – Teunter, Fazant 12 Muntendam : 76 jaar.

19 januari : mevr. Prak –Timmer, Ben.Oosterdiep 152 Veendam: 71 jaar
21 januari : mevr. Veerman –v.d.Hoek, Hereweg 214 Meeden : 75 jaar.
25 januari : mevr. Werkman-Visser, Westergo 10 Veendam : 79 jaar. 

Alle jarigen : Van harte gefelicteerd ,een mooie feestdag gewenst en 
vooral ook in goede gezondheid en een gelukkig volgend en nieuw jaar !

Jubileum : 
Op 23 december 2020 zijn de heer en mevrouw Medema, 
Steenstraat 2 c te Veendam 60 jaar getrouwd. 
Van harte gefeliciteerd met deze bizondere dag! 

In het AGW huis , adres: Borgerspark 2, 9642 LN  te Veendam : 
verblijven momenteel de volgende  PCOB leden :
1 Mevrouw Mezach –v.d.Meulen, :kamer 207 
2 De heer Van Halsema, , Veenstroom – kamer 306, 
3 Mevrouw Tjaberings, - Meijer  kamer 203. Telefoon : 61 38 29 
4. de heer en mevrouw Huttinga. , kamer 546.  

* Mevrouw Sandee, Hereweg 89, 9651 AC te Meeden is geopereerd. Na de 
bestraling gaat het nu redelijk goed met haar. Sterkte gewenst.!

Mevr. Drenth - de Jonge , Julianalaan 23 te Veendam , verblijft vanaf 24 
november 2020 in De Bolderborg, Irenestraat 58, 9641 BW te Vlagtwedde.



Overleden : 
* de heer G.Timmer , Beneden Verlaat 18, 9645 BN te Veendam is na een 
kort ziekbed en een 4 - tal operaties overleden op  29 oktober 1920.

*De heer Ko Ufkes is op 1 november 2020 overleden. De afscheidsdienst 
heeft plaats gevonden op 6 november in de PKN kerk te Veendam. 
De crematie heeft plaats gevonden in Winschoten. 

Wij  condoleren beide families en wensen hen nu en voor de komende tijd 
veel sterkte en Gods nabijheid bij het verlies van hun geliefde.  

Ook de lief en leed commissie, dames en heren,  hebben aandacht voor de 
leden die ziek zijn of opgenomen zijn in een verpleeghuis enz. Maar een 
kaartje o.i.d. van ons ,zeker in deze tijd,  doet ook goed. 

Steeds meer leden missen het contact met elkaar in de maandelijkse leden-
bijeenkomsten. Daarom een tip : Bel elkaar eens op. U kunt ook rustig een 
bestuurslid bellen als u dat wilt. 

Intussen beraadt het bestuur zich hoe we als PCOB afdeling in het nieuwe 
jaar verder kunnen gaan. En dan hangt alles af hoe de situatie rond het 
coronavirus zich verder ontwikkelt. Gelukkig lijkt er nu een vaccin aan te 
komen. Maar we moeten geduld hebben en vooral de regels in acht blijven 
houden. 



Meditatie

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.   
(Lucas 1 vers 78,79)

Het is half november en ik denk na over de donkerste maand van het jaar 
waarin we uitzien naar het licht dat schijnt in de duisternis. In de eredienst 
doen we dit op de zondagen van Advent en Kerst. Op zondag 29 november 
beginnen we met het aansteken van een eerste kaars op de eerste zondag 
van Advent en we gaan verder met een tweede, derde en vierde kaars op 
de tweede, derde en vierde zondag van Advent, totdat we uitkomen bij het 
feest van het licht dat de duisternis overwint.

Elk jaar sta ik er bij stil dat het bijzonder is om het kerstfeest in alle 
vrijheid en vreugde te kunnen vieren, want dat kan lang niet altijd en lang 
niet overal. In veel landen is er geen ruimte, rust en vrede, maar onder-
drukking, onrust en oorlog. Ook in ons land is het niet alleen pais en vree 
en	in	ons	persoonlijk	leven	zijn	er	conflicten,	kennen	we	moeite	en	verdriet	
en liggen we soms wakker in de nacht. We maken ons zorgen om wie ons 
lief zijn, man of vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. We 
hebben zorgen vanwege ziekte, verstoorde verhoudingen, verbroken 
relaties, verlies van inkomsten, een werkkring, een faillissement. 

In deze tijd van corona komen de zorgen extra op ons af en ervaart 
iedereen dat kerstfeest vieren niet vanzelfsprekend is. Sterker nog, we 
zullen het dit jaar allemaal anders moeten doen dan voorgaande jaren. 
Zelfs als de maatregelen versoepelen, zal het toch nog kerst in de 
anderhalve-meter-samenleving zijn. Thuis, in het straatbeeld, op het werk 
en in de kerk zullen we afstand moeten bewaren. Hoe tegenstrijdig dit ook 
is met kerst als het feest van de nabijheid. We vieren immers dat God ons 
nabij gekomen is in een kind dat voor ons het licht der wereld is. ‘In de 
duisternis verwachten wij het licht dat komen zal, Hem, die in de nacht 
der nachten wordt geboren in een stal.’ (Jan Willem Schulte Nordholt, 
liedboek 449)



We kunnen dit jaar geen kerst vieren in volle kerken, volle restaurants, 
volle huizen. We zullen alles in het klein moeten doen. Zoals het in het 
klein begonnen is: Jozef en Maria in Bethlehem met hun pasgeboren kind 
en slechts bezoek van een paar herders uit het veld en drie wijzen uit het 
Oosten. Dit kind zal zijn levensweg gaan zoals elk mensenkind: ook zijn 
leven	kent	zorgen	en	moeiten,	angsten	en	conflicten.	Dit	alles	gaat	hij	niet	
uit de weg. 

Hij gaat zijn weg in Godsvertrouwen. Ook in de donkere hof van 
Getsemané, als hij bang is en bidt of de beker niet aan hem voorbij kan 
gaan, blijft hij in vol vertrouwen op God gericht en ziet hij uit naar Gods 
licht. Hoe donker ook, zelfs het donker van de dood kan ons niet scheiden 
van het licht van God. Daarin gaat hij ons voor.

In de donkere decembermaand, waarin er steeds minder ruimte is voor het 
licht, horen wij dat de duisternis het licht niet overwint. Niet alleen gaan 
de dagen weer lengen, maar in onze wereld en in ons leven schijnt het licht 
van Christus, dat iedereen verlicht. In dit licht kunnen we ook zelf licht 
brengen in het donker om ons heen en licht zijn voor elkaar.

God van licht en leven,
Soms kruipen we weg in onszelf,
als donkere wolken boven ons samenpakken.
Soms raken we in de put door nare ervaringen.
We vergeten omhoog te kijken
of hebben daar de kracht niet voor.
Soms gaan we door een tunnel van verdriet
en twijfelen we of we ooit weer licht zullen zien.

Geef ons dan mensen die iets van uw licht uitstralen.
Die ons opzoeken als we het niet meer zien zitten.
Die voor lichtpuntjes zorgen en een uitweg wijzen.

We danken voor uw licht dat deze wereld aanraakt.
Dat zichtbaar werd in het kind in de kribbe,
dat nog steeds mensen in beweging brengt.
We danken U voor wat vóór ons ligt:
uw toekomst, waarin het altijd licht zal zijn.  



     Greet Brokerhof-van der Waa

U allen wens ik sterkte in deze decembermaand in coronatijd,
gezegende kerstdagen en goede moed voor het nieuwe jaar,

Ds. H. E. van der Zwaag -Visscher, PKN predikant te Veendam



Enkele spreuken :

Waarschijnlijk hebben meer van u deze veelzeggende spreuken in het 90 
jarige blad : Elizabeth van juni 2020 gelezen. Toch wil ik een paar ook hier 
noemen :

 Op de voorkant stond deze spreuk : 

Elkaar natuurlijk VASTHOUDEN 
Jong geleerd oud gedaan
Voor elkaar in (blijven) staan 
Aan elkaar gegeven
Voor de rit 
Met de naam : LEVEN.

Op de achterkant een andere spreuk : 

WIJ WAREN JONG 
Wij waren jong wij werden oud 
Maar voor liefde niet te oud –

Lange liefde is een touw 
Zevenmaal getwijnd.

Neem de tijd voor liefde,
Ogenblik voor eeuwigheid –

Liefde geef ons nog wat tijd,
Deze dag, voor liefde. 



Uit : Stemmen van de bevrijding 
75 jaar vrijheid in Groningen van de schrijver : Frank von Hebel. 

Op blz. 78 in het boek duikt de naam van Ubel Schipper, de boerenknecht,  
weer op. Hij schrijft daar : “Ik was 17 of 18 jaar en ik moest naar Duitsland 
om te werken. Maar ik ging toch niet voor de vijand werken ? Ik had mijn 
principes”.

Hij duikt onder en krijgt een plek in een boerderij in Wierumerschouw , 
een gehucht dat aan een van de oudste wegen van Groningen ligt. De weg 
van het voormalige klooster in Aduard naar Roodeschool, een gehucht 
tussen Middelstum en Bedum. 

Op die boerderij woonden Jacob en Annie Kroeze, een jong huishouden 
met 5 jonge kinderen. Er woonde ook een jodinnetje van 1 ½ jaar.  
Nederlandse militairen hadden in het begin van de oorlog de brug bij 
Wierumerschouw kapot gemaakt. Daarom was er een roeiboot die de 
mensen	overzette.	In	de	boot	pasten	4	a	5	fietsen.	Af	en	toe	moest	de	over-
zetter weg en dan deed ik (Ubel) dat werk.  Op een dag had ik 4 mensen in 
de boot. We waren al een paar meter van de wal en toen kwam er nog een 
fietser	aan,	de	NSB.	burgemeester	van	Aduard.	“Kan	ik	nog	mee	?	“	vroeg	
hij. Dus ik roeide terug. Vraagt die schurk aan de anderen in de boot : “Wat 
hebben	jullie	in	je	fietstassen	?	“	Kwamen	er	10	flessen	melk	tevoorschijn	
die ze bij de boer hadden gehaald. “Dat mag niet, dat is diefstal “zei die 
vent. “Wij hebben er wel voor betaald”antwoordde iemand. “Ja maar je 
steelt het wel van de Duitsers” was de reactie van de burgemeester. Hij 
nam	alle	flessen	mee.	De	mensen	op	de	boot	waren	in	tranen.	Die	melk	
was voor kinderen in Groningen. Wij  waren na dit voorval zo ontzettend 
boos. Een paar onderduikers en ik bedachten een plan om die man te 
vermoorden. Wij zouden hem in de boot lokken en hem dan om zeep 
helpen.  We hadden zelfs al een plekje bedacht waar we hem zouden 
begraven. Maar de brugwachter hoorde van onze plannen en hij zei : 
“Jongens ik kan dit best begrijpen, maar je moet het niet doen. Dan 
moorden ze heel Wierumerschouw uit. “ Daar ben ik de brugwachter nog 
steeds dankbaar voor. 
Ubels bezoekt af en toe overdag zijn familie. Er was soms een razzia maar 
er was een goede NSB-er  die ons altijd op tijd waarschuwde. We hadden 



een paar vaste verstopplekken zoals in het lijkenhuisje op het kerkhof in 
Wierumerschouw of in een hooiberg. Ook was er een mestbult waar we een 
groot gat in hadden gegraven. Daar legden we kleden in en dan konden er 
een man of drie in slapen. 

Maar soms ging het toch mis : Op een keer kwamen er een paar SD-ers 
langs die begonnen te schieten. Eén van de onderduikers die vluchtte, 
werd neergeschoten en overleed. Toen Ubels die avond thuis kwam en het 
nieuws hoorde zei hij : “Ik kon er met mijn hoofd niet bij dat mijn maat 
was doodgeschoten. Het bestond gewoon niet en toch was het zo .“

In het boek : Verzet in Groningen van Jan A. Niemeijer en Ad A.J. Mulder 
–uitgever Wolters –Noordhoff / Forsten het volgende citaat : 

Zo zijn er alleen in al in de provincie Groningen 527 verzetstrijders en 
onderduikers vermoord. In Bakkeveen,  in Westerbork en in de 
concentratiekampen.  
Ook Veendam-Wildervank kent zijn gevallenen in de 2e Wereldoorlog. 
Kijk maar naar het monument bij de Grote kerk en de gedenksteen aan 
de Prins Bernhardlaan ter  nagedachtenis aaan de joodse inwoners uit 
Veendam en Wildervank. 

Dat wij (hen) niet vergeten ! Immers zij gaven hun leven voor onze 
vrijheid die wij nu mogen genieten !

De namen van de verzetstrijders uit Veendam zijn : 

Namen    Leeftijd  Omgekomen in 
Jacob Bruggema   41 jaar  Westerbork 
G. Dieterman   46 jaar  Neuengamme 
Jochem Kazemir   32 jaar  Bakkeveen
G. Koetse    38 jaar  Neuengamme 
J.G. Pinkster    31 jaar  Veendam
J. Pot     24 jaar  Neuengamme 
Pieter Sneeuw   49 jaar  Westerbork 
A.G. Swart    41 jaar  Westerbork 



Oproep : 
Graag zou ik de namen van omgekomen mensen uit de andere dorpen 
weten. Wilt u ze mij doorgeven (liefst per mail) dan ga ik ook hun namen  
in de februari Nieuwsbrief vermelden. 

Alvast dank voor de moeite.    



Verslag van de ledenbijeenkomst
Donderdagmiddag 19 november 2020 in de Kandelaar. 

Voorzitter Sjoukje Smid heet een 18 tal aanwezigen, waaronder 
3 jubilarissen, van harte welkom. Zij gaat ons voor in gebed. 
Deze middag worden 4 jubilarissen gehuldigd vanwege 25 jaar lid van 
onze PCOB afdeling. 

Het zijn de volgende leden : 
• Mevrouw F.E. Bakker , R.H. van Deestweg 04-01 te Veendam.        
• De heer C.Rustebiel en mevrouw Rustebiel – Groenwold, 
 Kerkstraat 60a te Veendam 
* Mevrouw G.Salomons – de Boer, Ubbo Wilkensstraat 12  te 
 Veendam.  Jammer genoeg kon zij wegens ziekte niet aanwezig zijn. 

Voorzitter  overhandigt een mooie oorkonde vergezeld van een prachtige 
bos bloemen. Applaus !

Deze huldiging zou al in maart plaats vinden maar door corona uitgesteld 
tot deze dag in november. 



a. In de lief en leed commis-
sie heeft mevrouw D. de Vries 
zitting genomen. Zij neemt de 
plaats in van fam. Broesder die 
gestopt zijn 

b.Rondvraag : de heer Rustebiel 
vraagt hoe lang onze PCOB 
afdeling bestaat. En mevrouw 
Leunk vraagt wanneer de heer 
Leunk ,haar man, in het bestuur 
zat. Wordt uitgezocht. 

c.In een vragenrondje kan ieder-
een zeggen hoe zij/hij zich voelt 
in deze coronatijd. Algemeen : 
je voelt de eenzaamheid, ik heb 
3 dagen niemand gezien,  ik ga er op uit, wij brengen de Magazines plus 
de Nieuwsbrief rond , mooi dat we nu weer even bij elkaar zijn, het is weer 
gezellig om weer hier te zijn.

Na	een	tweede	kop	koffie/thee	tonen	de	heer	en	mevrouw	Dijk	een	kwis	
over de provincie Groningen . Die valt erg in de smaak ! Bedankt Wiebe en 
Roelie ! 

Sluiting : Rond half 4 sluit voorzitter af met een tekst uit : Omzien naar 
elkaar. Die luidt : God heeft niet alles in de hand maar wel in alles Zijn 
handen om ons heen. 



Iedereen kan nog even  napraten en dan naar huis gaan. 

Hopelijk was het voor iedereen een geslaagde en gezellige middag !

Kerstfeest 2020. 

Donderdag 10 december om 11 uur en 15 uur. In de Kandelaar. 

Kerstfeest met medewerking van ds. Hilde Van der Zwaag – Visscher, 
predikant van de PKN in Veendam. Verder werken mee een bekende 
organist en is er een liturgie met gedichten en schriftlezingen. 

Er is geen broodmaaltijd vanwege corona. 
Daarom	zijn	de	kosten	slechts	:	€	2,50	(liefst	met	gepast	geld	betalen)	.			

Op de ledenvergadering van 19 november hebben zich  alle aanwezigen 
opgegeven voor de kerstfeestviering. Dat zijn er 18. Zij staan genoteerd 
voor 10 december. 



Maar LET OP : 
Nu is er na 19 november iets veranderd : Koster Akke Riedstra kwam met 
de mededeling dat we beter rekening moeten houden met de corona 
maatregelen. 
Dat houdt in dat we ,ook na overleg met ds. Van der Zwaag –Visschers, 
hebben besloten om het kerstfeest wel op donderdag 10 december te 
blijven vieren maar op andere tijden en wel  : om 11 uur en om 15 uur. 

DAAROM het verzoek aan iedereen (ook de mensen die zich al opgegeven 
hebben op 19 november)  om :
a. u voor 5 december op te geven bij de voorziter of secretaris per telefoon 

of e-mail.  
b. Geef dan ook  aan of u om 11 uur of 15 uur wilt komen. Wij houden 

daar dan zoveel mogelijk rekening mee . 

Zo krijgt iedereen de gelegenheid om deel te nemen aan het PCOB 
kerstfeest 2020. 

Nieuwjaarsbijeenkomst op  donderdagmiddag 21 januari 2021 om 14.30 
uur	in	de	Kandelaar.	Met	een	kop	koffie	/thee	en	een	verrassing	heten	
we u van harte welkom in het nieuwe jaar. 
Ook hier : Graag opgeven voor 15 januari bij de voorzitter of secretaris. 

Oplossing puzzel november : monument. 
Winnaar : mevrouw Aly van der Kam . Gefeliciteerd. 



Kerstpuzzel   
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Vul de naam uit de tekst in, de oplossing komt in de gearceerde kolom.

1. Lucas 2:10
2. Mattheüs 2:7
3. Lucas 1:26
4. Mattheüs 2:16
5. Lucas 1:18
6. Mattheüs 2:22
7. Lucas 2:2

8. Mattheüs 1:10
9. Lucas 1:3
10. Mattheüs 1:23
11. Lucas 2:19
12. Mattheüs 1:4
13. Lucas 2:1



Het bestuur wenst iedereen,
 ook in dit bijzondere jaar,

 zinvolle en gezegende kerstdagen 
en een 

voorspoedig en vooral een gezond 2021 toe!





AGENDA

10 december 2020: 
Kerstfeest met medewerking van 
ds. Hilde Van der Zwaag – Visscher, 
predikant van de PKN in Veendam. 

21 januari 2021: 
Nieuwjaarsbijeenkomst
(aanmelden voor 15 januari 2021)

Droomt u van een nieuwe
badkamer of keuken?
Ziet u op tegen een klus in
huis?

Dirk Smid is van alle markten thuis!

keukens / badkamers / dakwerken /
schoorsteenreparaties / ramen en 
kozijnen / vloeren / en veel meer...

Kerkstraat 6, 9636 AC Zuidbroek
Telefoon: 0598-627033 / 06-30910842
E-mail: bouwservicesmid@gmail.com

Internet: www.bouwservicesmid.nl


