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Mededelingen van het bestuur

Allereerst wensen wij u allen een gezond 
en goed 2021 in alle opzichten . 

Een nieuw jaar is begonnen . Natuurlijk vragen we ons, meer dan in andere 
jaren, af wat dit jaar ons zal brengen ? 

Hoe zal het verder gaan met de Corona ? Ook nu er meer varianten , met 
meer besmettingskans , opduiken , ook in onze eigen omgeving. Gelukkig 
is er nu een vaccin om de mensen te beschermen tegen deze verraderlijke 
en erge ziekte waaraan ook in ons land al zoveel mensen zijn gestorven. 

Positief nieuws : We mochten het oude jaar voor onze PCOB afdeling 
afsluiten met 3 nieuwe leden er bij: 

Het zijn  de heer Veltens, Boven Westerdiep 84-14  - Veendam en ds.Hilde 
van der Zwaag en haar man de heer Visscher –van der Zwaag , Beukenlaan 
33 in Wildervank.  Van harte welkom in onze PCOB afdeling !

En dank zij de speurneus van ons medebestuurslid Nanno Levenga is er 
ook een nieuwe adverteerder bij gekomen : tandarts Huttinga in Veendam. 

Ons oud-bestuurslid B. Lohof volgt nu een oefenprogramma bij Visio te 
Haren. Hij heeft moeite met het lezen vanwege het verminderde gezichts-
vermogen. Zij danken de PCOB leden voor alle meeleven en aandacht. En 
wij wensen Bé en zijn vrouw Rika alle sterkte en beterschap teo. 

Omdat lang niet iedereen op 10 december j/.l. aanwezig kon zijn of zich 
had opgegeven, heb ik de kerstmeditatie van  ds. Hilde van der Zwaag nog 
een keer opgenomen in deze Nieuwsbrief. Lezenswaard ook in het nieuwe 
jaar. 

Van de voorzitter : Op 3 januari is er op RTV 1 Ziggo 42 een tv programma 
uitzending geweest onder de naam  Het gebroken hart met het lied : tel uw 
zegeningen. Opgedragen aan alle PCOB leden van Veendam –Wildervank 
– v.h. Menterwolde. 



Jammer genoeg moesten we, na  onderling overleg de Nieuwjaarsbij-
eenkomst van 21 januari vanwege corona  afgelasten.  Voor de volgende 
bijeenkomst op 25 februari : zie verderop in de Nieuwsbrief. 

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. 
Algemene nummer: 030 – 3400 600 e-mail: info@kbo-pcob.nl 

5. Oproep nieuwe besttursleden : Ons lid de heer  Wiebe Dijk heeft het 
goede voorbeeld gegeven. Het bestuur heeft zeker nog 2 a 3 nieuwe be-
stuurders nodig. 
Nogmaals de oproep  : Wie vult ons bestuur verder aan ? 
Neem de stap en kom desnoods eerst eens praten met een bestuurder.

EXTRA punt : LEDENWERVING 
Het bestuur wil dit jaar ook meer aandacht schenken aan ledenwerving. 
Wist u  dat wij van 227 leden enkele jaren geleden terug gegaan zijn naar 
167 leden in jnauri 2021. Reken het verschil maar uit ! Ledenwerving is 
niet alleen een taak van het bestuur. Ook u kunt een buur of vriend(in) of 
een bekende vragen om lid te worden. Samen staan wij sterker ook als 
ouderenbond. Dus probeer het samen met het bestuur ! 

6. Samenwerking met de plaatselijke kbo afdeling Veendam. 
 Op 14 janauri  2021 is een volgende gezamenlijke bestuursvergadering in 
de Kandelaar. Wegens corona afgelast.  

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



Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.nl

Mooie collectie, 
prettige sfeer.

Uw aankoop is bij ons 
in goede handen.

Kars Potze

a. 10% korting op de maaltijdprijs bij Apetito maaltijdservice. De maal-
tijden 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	plus-

dag 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 basisver-
zekering en korting op alle aanvullende, inclusief tandarts, verzekerin-
gen. 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 donder-
dagmiddag 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 
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: Gerards Bloemenkas en zwembad Tropiqua. 



Verslag van de kerstfeestviering 
op donderdagmiddag 10 december 2020 in de Kandelaar

Voorzitter Sjoukje Smid verwelkomt een 25 tal  leden. In het bijzonder 
ook  ds. Van der Zwaag-Visscher en organist Dick Swama. Onder orgelspel 
zingen we in stilte de liederen van de liturgie. Ds. Van der Zwaag leidt haar 
meditatie in met de volgende woorden : 

“ Het is adventstijd. Over 2 weken is het Kerstfeest. We vieren de geboorte 
van het Kind Jezus. Niet in volle kerken en niet liederen uit volle borst  
zingen. We verlangen naar vrede in de wereld maar ook in kleine kring tot 
in osn eigen hart.” 

Aan het eind van de viering dankt voorzitter de dames Karin en Akke voor 
de versiering van de zaal en de bediening en ook dank aan de 
organist Dick Swama en ds. Van der Zwaag-Visscher voor haar gehouden 
meditatie.

Foto’s : Nanno Levenga. 

Hieronder de volledige tekst van de meditatie.
Kerstmeditatie door ds H. van der Zwaag -Visschers, PKN predikant te 
Veendam

Kerstviering PCOB   Veendam, 10 december 2020

We zijn nog in de voorbereidingstijd op Kerst, maar toch al in de 
stemming.
Het is de tijd van advent, de tijd van verwachting op de komst van de Heer.
We hebben er met gedichten van gelezen en met liederen van gezongen,
stil voor onszelf, begeleid door het pianospel. 

Over twee weken is het zover. Dan vieren we overal ter wereld kerstfeest.
We vieren de geboorte van de Messias, van Jezus Christus, onze Heer.
We zingen van een heilige, stille nacht en van Davids Zoon, lang verwacht.
We zingen vele mooie kerstliederen en lezen de vertrouwde Bijbelteksten.
Al kunnen we het dit jaar niet met volle kerken en niet uit volle borst doen.
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Gelukkig kunnen we wel in kleine kring bij elkaar komen, ook hier 
vandaag.
Midden in de tijd van advent vieren we als een voorproef ook al kerstfeest.
We hebben gelezen uit Jesaja 9 en Lucas 2. 
Jesaja zegt: Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.

En Lucas vertelt van herders in het veld die schrokken van het stralende
licht van de Heer midden in de nacht. Maar de engel zegt: Wees niet bang,
want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met vreugde zal 
vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren.
Hij is de Messias, de Heer.

De woorden zijn overbekend en toch willen we ze elk jaar opnieuw horen.
Eer zij God in de hoge, vrede op aarde en in de mensen een welbehagen.
Wat is toch de kracht van deze woorden die elk jaar opnieuw weer klinken?

Ik denk dat het ons verlangen is naar vrede in een wereld van veel onvrede.
Wereldwijd is er oorlog en strijd en ook in de kleine kring is er onenigheid.
Op het werk, in de kerk, in de vereniging, de vrienden- en familiekring.
Ook in ons eigen hart ervaren we soms dat we verscheurd en verdeeld zijn.

Compensatie voor onze gevoelens van onbehagen en onvrede zoeken
en vinden we vaak in tijdverdrijf en consumptie, al is het van korte duur.
Met Kerst wordt veel geld uitgegeven aan versiering, verlichting, cadeaus.
Allerlei luxueuze artikelen zijn overal te koop.
Zowel in de duurdere winkel als in de meest eenvoudige supermarkt.
En in coronatijd bestellen we veel online en hebben bezorgers het druk.

Het moderne kerstfeest heeft veel uiterlijk vertoon en weinig innerlijkheid.
Dat uiterlijk is aardig en leuk, maar het is toch van voorbijgaande aard.
Het bevredigt voor even onze gevoelens van onbehagen en onvrede.
Als we hier bij blijven, blijven we veraf van wat ons echt vrede kan geven.

De vrede van Kerst wil ons niet uiterlijk prikkelen, maar innerlijk raken.
Belangrijk is dat er innerlijk wat beklijft, dat we van binnen vrede ervaren.
Vrede die mensen open maakt om niet voor eigen tevredenheid te gaan,
maar voor vrede op aarde voor alle mensen van Gods welbehagen. 



Haarstudio Reflexion

Brink 8  Veendam 
Telefoon 0598-630484

Knippen zonder afspraak, 
andere behandelingen, zoals kleuren 

en permanenten op afspraak.



Die innerlijke vrede wordt ons geschonken in het kind van Bethlehem.
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden
dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.
Over dit bijzondere kind verwonderen we ons keer op keer, elk jaar weer.

De weg van dit kind is geen glorieuze weg, maar een weg in nederigheid.
Hij heeft geen geslaagde carrière, is niet rijk en leeft niet lang en gelukkig.
Zijn leven was moeizaam en vol van vragen en zware opgaven.
Hij ging de weg die hij moest gaan als een dienaar van God en mensen.

Hij kwam op de weg van de minste mensen, de kansarmen, de tollenaren,
de zondaren. Hij zag om naar zieke, blinde, dove en verlamde mensen.
Hij was er voor hen die in de maatschappij veracht werden en verstoten.
Jezus deelde het leven van al deze mensen. Voor hen stond hij in.
Meer nog: daar gaf hij zijn leven voor. Hij gaf zijn leven voor ons allemaal.
‘Op stro en in doeken gelegd, ook voor mij hebt G’uw rijkdom ontzegd.

Jezus ging zijn weg als een dienaar van God en mensen.
Niet de weg van de eigenmachtigheid, maar de weg die God ons wijst.
Niet de weg van ieder voor zich, maar de weg van de één voor de ander.
Niet de weg van het recht van de sterkste, maar het recht van de zwakke.

Dat is de weg van Jezus die zichzelf gaf in dienst van God en de naaste.
Dat is de weg van God, de weg van zijn Rijk van vrede en gerechtigheid.
Daarom is het verhaal van Kerst telkens weer een aansprekend verhaal.
Een verhaal dat ons aanspreekt en meer nog dat ons op een spoor zet.
Hoe kunnen wij in ons leven God en mensen dienen en in vrede leven.

Ook in deze tijd waarin we beperkt zijn in onze spontane ontmoetingen,
kunnen we er zijn voor elkaar met liefde, aandacht en medeleven.
In alle eenvoud en kwetsbaarheid, zoals het kwetsbare kind in de kribbe.
Dit kind verovert de wereld met liefde, bewogenheid en barmhartigheid.
Dit kind kijkt ons vragend aan, opdat ook wij de weg van de vrede gaan.



Doppenactie: 
Zolang er geen bijeenkomsten zijn kunt u de doppen inleveren bij of 
op laten halen door Wiebe Dijk, Bocht Oosterdiep 43 C te Veendam.  
Tel. 0598 -470 412 of 06- 150 72998.   Mail : lendedijk@netvisit.nl 

Lied 683 ‘Gij levensbron’, uit de liedbundel Zangen van zoeken en zien
Anne Hilhorst-Joosten en Chris Fictoor

Een kind is ons gegeven,
teken van kwetsbaar leven,
licht in onze donkere tijd.

Gij levensbron, oorsprong, licht 
en leven,
Woord aan ons gegeven,
Woord dat rondzingt in de nacht,
vol van liefde, hemelse kracht.

Woord van licht, visioen van vrede,
gedroomd, verwacht, gebeden,
Woord van toekomst hier en nu,
‘al het Mijne is van u’.

Onzegbaar, wijkend woord,
doof heb ik toch uw stem gehoord,
blind heb ik toch uw glans vernomen,
Woord vanwaar ben jij gekomen?

Woord van nabijheid, stralend licht,
open ons uw vergezicht,
wek in ons het verlangen, roerloos stil, 
jouw Adem te ontvangen.

Een kind is ons gegeven,
teken van kwetsbaar leven,
licht in onze donkere tijd.



Voor vervoer kunt u bellen: 
Voor vervoer naar en van de bijeenkomsten kunt u bellen naar 
Wiebe Dijk, Tel.: 0598 - 470 412 of 06 - 150 72998 .
Kosten	:	€	2,--	heen	en	terug.	Te	betalen	aan	de	chauffeur.	

Foto’s behorende bij de kerstmeditatie



Mededelingen van de penningmeester :

Aanpassing automatische incasso contributie PCOB. vanaf 2021

Na	afloop	van	de	ledenbijeenkomst	op	donderdagmidag	27	september	2020	
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. 



Belastingaangifte 2020. 

Zoals u weet kunt u hulp krijgen van de belastinginvullers van de PCOB/ 
KBO voor  uw aangifte inkomstenbelasting 2020. Ook kunnen zij u 
adviseren over het aanvragen  van huur- en zorgtoeslag. Voor hulp voor het 
invullen IB. 2020 zijn er 3 personen beschikbaar namens de PCOB / KBO. 
Het zijn : 

• Albert Volders, Hendrik Werkmanhof 5  tel. 0598 -624378       
 Mailadres : avolders@netvisit.nl 
• Alko Flink, Pommerse Bocht 93   tel. 0598 – 618711
	 Mailadres		:	alkoflink@netvisit.nl	
• Nanno Levenga, ds. Van Petegemstraat 7  tel. 0598 – 619077 
 Mailadres : famlevenga@netvisit.nl 

De belastinginvuller zorgt ervoor dat uw aangifte bij de belastingdienst 
komt. Voor wat betreft de verwerking van de aangiften :

• Aangifte voor 1 april 2021 binnen bij de belastingdienst, aangever 
krijgt voor 1 juli antwoord op de aangifte 2020. 

• Aangifte na 1 april 2021 binnen bij de belastingdienst, aangever 
krijgt na 1 juli antwoord op de aangifte 2020. 

• 
Wanneer u reeds gebruik maakt van onze dienstverlening ontvangt u 
automatisch de codes om te gebruiken voor het doen van de aangifte. 
Deze codes kunt u vervolgens doorgeven. 
Wanneer u als lid voor het eerst  gebruik wilt maken van de 
belastingservice, kunt u contact opnemen met één van bovengenoemde 
medewerkers. Zij zorgen dan voor de verdere verwerking van het proces. 

Onkostenvergoeding.
De vergoeding  voor onkosten zoals reis - , kopieer -, en printkosten zijn 
maximaal	€	15,--	per	adres.	

Namens de belastinginvullers : 
Albert Volders. 



Belastingaangifte …… altijd doen !

Geachte leden van de PCOB : 

Het begin van maart staat alom bekend als het (verplicht) voldoen aan de 
uitnodiging van de overheid om belastingaangifte te doen. Vooral mensen 
met een eigen huis of anderszins vermogend worden hiertoe opgeroepen. 
Een groot deel van de bevolking heeft deze verplichting  niet. 
Belastingaangifte doen is niet hetzelfde als belasting betalen. Met name als 
je een hypotheek hebt op je eigen woning, hoge ziektekosten hebt of 
giftenaftrek hebt dan levert dat vaak een belastingteruggave op. 

Vooral de laatste jaren blijkt dat een behoorlijk deel van de (oudere) 
bevolking met een klein aanvullend pensioen geen aangifteplicht heeft 
maar toch belastinggeld laat liggen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt 
doordat	de	heffingskortingen	die	de	belastingdienst	verrekent	met	de	te	
betalen belasting vaak niet verzilverd kan worden. Het gevolg is dat de 
teveel ingehouden belasting terug ontvangen kan worden.

Een proefberekening voor belastingteruggave is simpel gemaakt en heeft 
verder geen consequenties, mocht blijken dat het in uw individuele geval 
niet opgaat. 

Namens de PCOB moedigen wij u aan op de mogelijkheid om dit voor u te 
onderzoeken. 

Als dit leidt tot een belastingteruggave dan kunnen wij dit verder voor u 
afhandelen. Wanneer dit niet leidt tot een teruggave dan hebben wij u in 
elk geval de zekerheid van het proberen gegeven. . 

Namens de PCOB Veendam e.o. 

Met groet : Albert Volders, penningmeester. 



FAMILIE- BERICHTEN  februari 2021 

Omdat we nog steeds  maar weinig bij elkaar kunnen  komen in PCOB 
verband zijn de familieberichten  ook iets uitgebreider. Zo noemen we alle 
jarigen ook beneden de 80 jaar. 

Correctie Nieuwsbrief december – janauri : mevr. Werkman, Westergo 10 
in Veendam is op 25 januari 78 jaar (niet 79) geworden. 

JARIGEN 
In februari zijn de volgende PCOB leden jarig : 
3 : mevr. Bakker-de Boer. Ben Oosterdiep 70 -9641 JE,Veendam : 88 jaar
5 : N.W. Levenga, ds. Van Petegemstr.7, 9645NV, Veendam : 76 jaar. 
5 : G. Visscher-v.d.Zwaag, Beukenlaan 33, 9648 LR, Wildervank : 75 jaar
7 : mevr.Lohof-Meijering, Burg.Bosscherstr.66, 9641 NJ, Veendam : 76 
jaar
18 :.mevr. Van der Veen-v.d.Veen, Prins Bernh.laan 56 -120, 9641 LW,  
       Veendam : 87 jaar. 
19 : H. Van Eden, Bocht Oosterdiep 5 H, 9641 JH , Veendam : 89 jaar. 
20 : H. Hoogeveen, Agaathlaan 6, 9646 BE , Veendam : 80 jaar.
21 : mevr. Venema – v.d.Werf, Talmastraat 20, 9645 GE, Veendam : 74 
jaar
21 : mevr. Louwes-Boelens , Duurswold 2, 9642 EW, Veendam : 85 jaar.
22 : mevr. Van Eden-Boomgaard, Bocht Oosterdiep 5 H , 9641 JH 
Veendam :              
       86 jaar.  
23 : mevr. K. de Groot- Vogelzang, Boven Westerdiep 84 – 02, 9641 LK,  
       Veendam : 83 jaar. 
23 : mevr. Flink-Wassing, Pommerse Bocht 93, 9642 EC, Veendam: 73 
jaar.
27 : mevr. de Boer-Hartenhof, ds. J. Hekhuisstraat 30, 9649 HG,  
Muntendam                              
       90  jaar. 

Alle jarigen : Van harte gefelicteerd : een mooie feestdag gewenst en 
vooral ook in goede gezondheid !





LIEF en LEED 

Ons lid en oud-besturslid de heer P. de Boer, ds Hekhuisstraat 30.uit 
Muntendam heeft bij een val zijn heup gebroken. Na behandeling in het 
ziekenhuis is hij nu weer thuis. Wij wensen hem verder beterschap toe !
De bezorging van het Magazine en de Nieuwsbrief,  die de heer de Boer 
deed, is overgenomen door fam. De Boer uit Zuidbroek. Namens het 
bestuur : Bedankt !

Mevrouw Drenth-de Jonge, Julianalaan 23 uit Veendam is weer thuis

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.!

Overleden : 
• Op 27 december 2020 in de leeftijd van 85 jaar : Mevrouw G. Lutje-

boer – de Vries ,  Kielerbocht te Veendam . Zaterdag 2 januari is zij na 
een dienst van Woord en Gebed in Uitvaartcentrum Buitenwoelhof  te 
Veendam begraven op het kerkhof aldaar. Wij wensen de familie veel 
sterkte en Gods nabijheid nu en in de komende tijd. Boven de rouw-
brief stond de tekst : Hij die u roept, is getrouw. 

 
• Op 14 januari is plotseling overleden : mevr. T. Koster – Huls, Voor-

molenstraat 23-104 te Veendam. Zij is 79 jaar geworden en zou op 5 
februari haar 80e verjaardag vieren. Wij wensen haar man en familie 
sterkte en Gods nabijheid vroor nu en de komende tijd.  

Een kaartje of telefonntje in deze stille en eenzame en 
soms verdrietige tijd doet altijd goed ! 



Gebed voor het nieuwe jaar van Marinus van den Berg. 
(ingezonden door onze voorzitter mevr. Smid).

    ==============

Mag de kracht van Uw liefde  ons zegenen op onze weg 
Ons behoeden en bewaren  Uw liefde zal ons geen geweld aandoen.

Mag de kracht van Uw liefde  ons zegenen in het nieuwe jaar
Ons hoop en troost geven  
Uw liefde die zich altijd weer een weg baant naar ons mensen.

Mag de kracht van Uw liefde  ons verwarmen en inspireren,
Mag zij sterker worden dan afbrekende  machten van oorlog  
geweld en dood.

Mag de kracht van Uw liefde ons zegenen en vertrouwen versterken,
Dat liefde onze bestemming is , en dat U in de liefde levend aanwezig bent 
En Uw aandacht richt op ons. 

Amen. 

Winter in Veendam



Bij welke kerk hoor jij ?
(uit een kerkblad van december 2009)

Die vraag  krijg ik nogal eens te horen
Dan antwoord ik : “Ik ben Hervormd geboren
Maar ja wat geef ik eigenlijk daarmee aan ?
Met Hervormd kan je alle kanten opgaan 
En dus vind ik rechtzinnig daarboven 
Dat is een vrij zinnige manier van geloven
Maar toen ik jong was is mij geleerd 
Een goed woord voor Hervormd is Gereformeerd.
Dus behoor ik ook tot de Gereformeerde kerk.  
En ik doe gereformeerd gemeentewerk 
De kerk is oud dat is zonder meer 
Dus ben ik eigenlijk ook oud-gereformeerd 
Ik kan ook zeggen dat kan er mee door 
Dat ik tot een christusgemeente behoor 
Christus bevrijdde mij tot liefde en hoop
Dus vast en zeker vrijgemaakt ben ik ook
Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet 
Past baptistengemeente me ook wel goed
In mijn kerk komt ook jaarlijks ’t Pinksterfeest voor 
Zodat ik dus ook tot de pinkstergemeente behoor
En omdat het steeds om het evangelie gaat 
Kan evangeliegemeente ook geen kwaad
Ik vaar op ’t  Bijbels apostolisch gezag 
Zodat ik me ook apostolisch noemen mag
Tenslotte is mijn kerk voor alle publiek 
En dus ben ik ook katholiek 
Je weet nu bij welke kerk ik behoor 
Of komt mijn antwoord jou wat verwarrend voor ?
Je hebt gelijk : al die namen wat een gedoe !
Daarom wens ik je van harte toe : 
Dat op de vraag Waar hoor jij bij ?
 Van wie bent u ? 
Jouw antwoord is : Van Christus ben ik 
 Straks en …. Nu ! “



Nadenkertje  : 

In Veendam –Wildervank en v.h.Menterwolde  zijn Hervormd en 
Gereformeerd gefuseerd tot Protestantse Gemeente. Ook in andere dorpen 
en plaatsen is hetzelfde gebeurd. 
Die 2 kerken heten nu : Protestantse Kerk Nederland  Afgekort : PKN. 

In Veendam is dat dit jaar 10 jaar geleden.:  PGV. Protestantse Gemeente 
Veendam. 

Stel jezelf nog eens de vraag : Tot welke kerk behoor jij ?   

Ben benieuwd.  
Reacties graag mailen aar de secretaris. 
Het hoeven maar een paar woorden of zinnen te zijn. 

Dit en dat …. 

Enkele spreuken uit een scheurkalender van  Simavi : 

• Elke nieuwe dag is een cadeau klaar om uitgepakt te worden. 

• In een groot hart passen veel mensen die even willen schuilen.

• Ik ben maar water zei de regendruppel … je schittert ! zei de zon 

Oorlogsslachtoffers 2e wereldoorlog 
Herhaalde  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 volgende Nieuwsbrief vermelden. 
Alvast dank voor de moeite.    

De heer Rustebiel vraagt hoe lang onze PCOB afdeling bestaat. 
Antwoord : 29 jaar:  1992 – 2021 
En mevrouw Leunk vraagt wanneer de heer Leunk ,haar man, in het 
bestuur zat. Antwoord : van 2000 tot 2008. 



Volgende ledenbijeenkomst : 

Ondanks de onzekerheid over corona willen we toch proberen een 
volgende bijeenkomst te houden en wel  op donderdagmiddag 25 februari 
om 14.30 uur in de Kandelaar. 
U kunt zich opgeven bij de voorzitter of secretaris voor 20 februari.
Per telefoon of mail. Zie voorin de Nieuwsbrief. 

Als de bijeenkomst niet doorgaat dan bellen wij de mensen die zich hebben 
opgegeven na 20 febr. af. 

Nieuwe website PCOB

De website van de PCOB is vernieuwd. 
Een van de wijzigingen is dat nu de Afdelingswebsite ook als hoofdwebsite 
ingesteld kan worden.
Zoek op pcob.nl naar de goede afdeling en klik vervolgens op de knop 
Activeren (zie plaatje)

Helaas werkt nog niet alles goed en moet de afdelingswebsite opnieuw 
worden opgebouwd, dit volgt in de loop van de maand.
De pagina’s op de afdelingswebsite kunnen niet op een bepaalde volgorde 
worden gezet zoals eerder, het is dus even zoeken naar de goede pagina 
met informatie.



Zweedse puzzel ingestuurd door de heer Levenga. 





Gedicht ingezonden  door ons bestuurslid Corrie Truin





AGENDA

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


