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Mededelingen van het bestuur:
* Mededelingen over de coronacrisis en hoe verder ?
Lange tijd hebben we geen ledenbijeenkomsten gehad vanwege het coronavirus. En hoe het verder zal gaan weten we op dit moment (juni) ook
nog niet. Als bestuur houden we onderling contact herover.
Als we meer weten hoort u dat, desnoods via een extra bericht.
*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 , 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 deze Nieuwsbrief van juli –augustus volgt 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 oorlogsgeschiedenis 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.
Aanvulling dagboek de Groot van juni.
De heer de Groot schreef in de Nieuwsbrief van juni dat er in de 2e wereldoorlog bommen zijn gevallen op de Langeleegte. Mevrouw Huisman ( 31
jaar) die woonde aan de Langeleegte is hierbij om het leven gekomen. Ze
is begraven op het kerkhof bij de Grote Kerk in Veendam. Ieder jaar worden er bloemen gelegd op dit graf door de gemeente Veendam.

Foto graf mevrouw Huisman (Nanno Levenga)
*Doppenactie: Mede dank zij de inzet van ons bestuurslid Bé Lohof draait
de actie weer op volle toeren.
*Als u dat wilt, kunt u zich ook aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief
via : www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven. Onderwerpen zijn b.v. : eenzaamheid, woonzorg voor ouderen, koopkrachtdaling gepensioneerden, valpreventie enz.
Vanaf 28 juni 2019 is het nieuwe adres van de landelijke KBO –PCOB :
Seniorenorganisatie KBO – PCOB, Ringwade 67, 3439 LM te
Nieuwegein.
De telefoonnummers blijven ongewijzigd. Algemene nummer: 030 – 3400
600 e-mail: info@kbo-pcob.nl

* Oproep: Het bestuur blijft (bij herhaling) de oproep doen voor nieuwe
bestuursleden. U kunt zich aanmelden bij het bestuur. Of ga eerst eens een
gesprek aan. Als er geen nieuwe bestuurders bij komen, dan veroudert een
bestuur met alle voor- en nadelen. Dus denk eens goed na !
*Samenwerking met de plaatselijke kbo afdeling Veendam.
Op de gezamenlijke bestuursvergadering in april 2019 is besloten dat we
onderlinge berichten zoals onze Nieuwsbrief en mededelingen van de kbo
afdeling gaan uitwisselen. Dus kennis nemen van elkaars activiteiten.
Wij houden u ook op de hoogte van de verdergaande samenwerking. Door
de coronacrisis vergaderen we als bestuur momenteel niet, dus ook niet met
de KBO.
*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.

Mooie collectie,
prettige sfeer.
Uw aankoop is bij ons
in goede handen.
Kars Potze
Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.nl

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
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.

Een bericht van de belastingdienst :
De hulp bij de aangifte IB 2019 kon door de coronacrisis op veel plaatsen
niet doorgaan. Daarom krijgen mensen die een DigiD –machtigingscode
hebben en nog geen aangifte hebben gedaan automatisch uitstel tot
1 september 2020. Zij hoeven hier zelf niets voor te doen. In mei ontvangen zij bericht van de belastingdienst.
Aanpassing automatische incasso contributie PCOB. vanaf 2021.
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 fomulier 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. Het is daarvoor noodzakelijk dat er een nieuwe versie van de a.i.
door de leden wordt afgegeven om eventuele problemen i.v.m. de incasso
te voorkomen. Deze zal na de zomer bij u worden bezorgd. Vriendelijk
verzoeken wij u , mede om onze vereniging kosten te laten besparen, deze
automatische incasso in te vullen en te ondertekenen . Ten aanzien van het
retour ontvangen wordt u in de volgende Nieuwsbrief geinformeerd.Wij
danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Met groet : Albert Volders, penningmeester.
Adres : Hendrik Werkmanhof 5 - 9646 DE - Veendam.

Voor vervoer kunt u bellen:
Met ingang van februari 2019 is de heer Wiebe Dijk centraal
contactpersoon om vervoer te regelen van en naar de
ledenbijeenkomsten. U kunt hem bellen als u vervoer wilt.
Tel. 0598 -470 412 of 06- 15 07 2998
Kosten: € 2.—heen en terug.
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Familieberichten juli –augustus 2020
JULI
Fam. A. van Halsema,
Torenstraat 84, 9648 CV te Wildervank.
4 juli : 62 jarig huwelijk.
Fam. J. Huiting,
Berkenlaan 13, 9651 BJ te Meeden.
23 juli : 64 jarig huwelijk .
J. Keller,
Westerbouwte 4, 9649 KA te Muntendam
23 juli : 80 jaar.					
M.A. Vos – van Beilen,
Korte Leegte 56, 9641 PD te Veendam.
25 juli : 80 jaar.
H. Sandee –Meijering,
Hereweg 80, 9651 AC te Meeden.
30 juli : 85 jaar. 									
AUGUSTUS
G. Broekema,
Molenstreek 80, 9641 HD te Veendam.
4 augustus : 94 jaar.
T. Oorburg,
Dr. A. Kuyperstraat 28, 9645 NN te Veendam.
4 augustus : 92 jaar.
J. Medema – Van Sloten,
Steenstraat 2/c, 9646 BA te Veendam.
21 augustus : 85 jaar.

Haarstudio Reflexion
Brink 8 Veendam
Telefoon 0598-630484
Knippen zonder afspraak,
andere behandelingen, zoals kleuren
en permanenten op afspraak.

Fam. J. Brinkman,				
Duurswold 31, 9642 EV te Veendam.
						
24 augustus : 64 jarig huwelijk 		

H.Sandee,
Hereweg 80, 9651 AC te
Meeden.
27 augustus : 90 jaar.

Namens ons allen : Alle jarigen en de drie echtparen : van harte gefeliciteerd, een mooie verjaardag of herdenken ook in deze tijd, waar mogelijk, samen met uw geliefden en ook een goede gezondheid gewenst.
Bovendien Gods zegen in uw verdere leven !
-----------------------------------------------------------------------------------------*Mevrouw Van der Zwaag verblijft nog steeds in: Maartenshof ,
Schaaksport 100, afd. 3 B – kamer 8,
9728 P G te Groningen.
*Mevrouw Tine de Groot, medeoprichter van onze PCOB afdeling, is
verhuisd naar Winsum (Gr.) en opgenomen in het verpleeghuis. Haar
adres is : Allershof woning F – Meeden 1 – 9951 HZ te Winsum (Gr.)
*Mevrouw Mezach –v.d.Meulen, Bocht Oosterdiep verblijft in de
Veenkade.
*De heer Van Halsema, verblijft in : AGW –huis, Veenstroom –kamer 306
Borgerspark 2, Veendam.
*Mevrouw Tjaberings, Van Deestweg 4-35 is opgenomen in huize
Oldwolde. Adres : Blijhamsterweg 45, 9673 GL te Winschoten.
* Mevrouw Sandee, Hereweg 89, 9651 AC te Meeden moet geopereerd
worden. Sterkte en we hopen op een goede afloop.
*Van de fam. Ufkes, Oostergo 1 , 9642 EZ te Veendam kwam het
volgende bericht :
“Bedankt voor de prachtige bloemen die wij kregen van de PCOB.”

De heer Ko Ufkes heeft een ongeneeslijke longziekte (geen corona).en
heeft niet lang meer te leven volgens de dokters. Wij wensen de heer en
mevrouw Ufkes in deze omstandigheden alle sterkte en Gods nabijheid en
ons aller medeleven. Woorden schieten ook hier dan soms te kort.
*Overleden op 7 mei 2020 : de heer LG.Veltens op de leeftijd van 78. jaar
, echtgenoot van ons lid mevrouw H. Veltens – de Jonge, R. J. Nieuwoldstraat 17, 9646 BX te Veendam.
*Overleden op 29 mei 2020 : de heer T.K.Zijlema , C.W. Lubbersstraat 33,
9648 LA te Wildervank.op de leeftijd van 78 jaar,
Mevrouw Veltens en familie en mevrouw Zijlema en familie :
gecondoleerd, sterkte en Gods nabijheid nu u alleen zonder uw echtgenoot
en vader verder moet in het leven. .
*Rectificatie familieberichten mei Nieuwsbrief : mevrouw Keller, overleden op 3 maart 2020, werd 76 jaar (niet 79).
*Mevrouw Dekker ,Goudenregenlaan 1, 9648 LW te Wildervank, is
opgenomen in Veenkade.
Uziet dat we meer aandacht aan familieberichten besteden dan voorheen.
Dat is natuurlijk ook vanwege de afgelasting van de ledenbijeenkomsten.
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
ledenbijeenkomsten.
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 verder gaan. En dan hangt alles af
hoe de situatie rond het coronavirus zich verder ontwikkelt. Als er nieuws
is hoort u dat via de volgende Nieuwsbrief of eerder in een extra bericht.

Uit het oorlogsdagboek van Jan de Groot, de vader van ons lid Jacob
de Groot, Continentenlaan 106.- Veendam.
Inleiding : Jan de Groot, geboren 18 april 1903 aan de Ommelanderwijk
te Veendam. Groeide op als een leergierig en ondernemend persoon. Na
de lagere en middelbare school volgde hij een opleiding voor commies.
Wegens de grote werkloosheid werd er geloot. Het lot viel steeds weer op
een ander. Hij werd ovenist in een steenfabriek maar ging wel door met
studeren zoals engels, handelsavondschool en economie. Hij was geen
meeprater maar had een eigen visie op het wereldgebeuren. In de oorlog
was hij werkzaam bij de ondergrondse, later bij de B.S. (Binnenlandse
Strijdkrachten). Hij was een wijs maar gesloten man. Jan de Groot overleed
op 15 juli 1984 te Stadskanaal.
Jacob de Groot schrijft in de inleiding over zijn vader o.a. het volgende
: Mijn vader schreef dit dagboek in het diepste geheim in de oorlog in
de nachtelijke uren. Zijn huisgenoten wisten niet waar hij mee bezig was.
Zo noemde hij met opzet in zijn dagboek geen namen. Stel je voor dat de
vijand zijn dagboek ontdekte. Het boekje heeft jaren in de kast gelegen.
Doordat mijn vader zijn aantekeningen met een potlood schreef, was het
moeilijk alles te ontcijferen na al die jaren. Maar na 2 jaar ontcijferen en
studeren is het gelukt dit historisch document leesbaar te maken.
Uit de vele gegevens, feiten en jaartallen in dit uitgebreide maar zeer interessante dagboek , heb ik geprobeerd een samenvatting te maken.
Deel 3 : 1945
Janauri 1945 : Wat zal dit jaar ons brengen ?
Buiten vriest het stevig en overal wordt geschaatst.
4 mensen zijn opgepakt en naar Groningen overgebacht omdat ze verdacht
worden van het verbergen van wapens. In Amsterdam en het westen begint
de honger te knagen en veel mensen uit het westen komen op de fiets of
zelfs lopend naar het noorden om voedsel op te scharrelen. Op 19 januari
komt een trein met veewagons geladen met 2000 evacué’s uit Venlo en
Roermond naar onze omgeving. Op de vlucht voor het oorlogsgeweld en
de honger. Zij worden ondergebracht in kosthuizen in Veendam en andere
dorpen.

Medio januari nadert vanuit het oosten een groot Russisch offensief van
90 divisies de Duitse grens. Vanuit het westen nadert een offensief van de
geallieerde troepen de Duitse westgrens. Bombardementen, soms hevige,
op Duitse steden gaan dag en nacht door.
Intusssen een bericht over distributiebonnen van 4 tot en met 17 februari
: Witbrood :4 a 5, meel : 250 gram, stroop: enz. 250 gram, vlees: 312,5
gram, kaas : 100 gram, taptemelk : 1 ¾ liter, olie : 250 gram, dit keer geen
boter, aardappelen : 6 kg. En voor kinderen tot 4 jaar : kindermeel : 400
gram, volle melk : 10 ½ liter , boter : 250 gram, suiker : 250 gram, peulvruchten : 500 gram,
Schrijver meldt : wij hebben 1 pond suiker voor 10 pond zout geruild, dit
omdat zout niet meer te krijgen was. Naast eten worden ook electrisch licht
en water steeds spaarzamer. Intussen gaat de opmars van de Russen in het
oosten en de geallieerden in het westen gestaag door. Ook de bombardementen op bijvoorbeeld Berlijn, Maagdenburg en Dresden gaan dag en
nacht door.

Een heel ander bericht : een schrijven aan onze kerk/gemeente  over leergeschillen (inzake de doop)   Hoe zal dit aflopen ?
Of het tot een kerkscheuring zal komen moeten we afwachten.
Intussen wordt de honger in het westen steeds erger. Mensen zoeken in het
vuil naar nog een restje eten. Kinderen vallen zo maar dood op straat neer !
In Den Haag sterven 100 mensen per dag. De nood is hoog !
Op 10 maart 1945 is ook in Veendam de kerkscheuring een feit.
4 ouderlingen en 2 diakenen breken met de Gereformeerde kerk en gaan
als Gereformeerde kerk art 31 (vrijgemaakte kerk) verder. Zij kerken in
de kerk van de Vrij Evangelische Gemeente aan de AE straat. Hoeveeel
kerkleden zullen volgen is nog de vraag.
Van het front : de Amerikanen zijn de Rijn over getrokken en hebben een
bruggehoofd gevestigd. En de Russen naderen steeds meer de hoofdstad
Berlijn.
17 maart 1945 : sinds juli 1944 zijn we voor het eerst weer even op het
fabrieksterrein geweest. En van een boer hebben we wat koren kunnen
kopen.
31 maart : Veel Duitsers zijn krijgsgevangen genomen en gevangen gezet.
Veel NSB-ers krijgen het benauwd. De watertoren van Stadskanaal valt
onbeschadigd in handen van de geallieerde bevrijders.
VRIJDAG 13 APRIL : een gedenkwaardige dag. Eindelijk is de bevrijding
aangebroken waar we zo lang naar gesmacht hebben. Vanmorgen klinkt
kanongebulder vanuit de richting Gieten. Om 12.30 uur kanongebulder
vanuit Bareveld. (zie ook het verhaal van Jantje Oorburg in de Nieuwsbrief
van mei.)
Vrijdag 20 april : verjaardag van Hitler. De eens zo gevreesde, zijn wil was
wet en velen vonden door zijn maatregelen de dood. Intussen kwamen bij
het verder oprukken van de bevrijders steeds meer verschrikkelijke berichten door via radio Oranje. Zo was er een kamp met 600.000 gevangenen.
De geallieerden troffen er nog 300.000 sterk vermagerde gevangenen aan.

Ook trof men een laboratorium aan waar proeven werden gedaan hoe lang
mensen zonder water kunnen leven. Maar ook dichterbij in Bakkeveen trof
men lijken aan zoals van de nooit gevonden : Casimier en een inwoner van
Borgercompgnie die verschikkelijk mishandeld was voor hij stierf. En dit
alles mede door toedoen van NSB-ers/landverraders.
Schrijver de Groot heeft zich inmiddels gemeld bij de Binnenlandse Strijdkrachten (BS)om NSB-ers op te pakken.
Zondag 22 april : we hebben hier nog nooit zoveel nationaliteiten gehad :
Polen, Russen,Fransen, Belgen en dan ook nog de teruggekeerde dwangarbeiders uit Duitsland, afkomstig uit Gelderland, ZuidHolland en Utrecht.
Velen worden ingekwartierd in ‘Phoenix”en “Vrijheid”. Na keuring door
een arts kunnen ze verder trekken.
Er komt gelukkig ook meer voedsel beschikbaar.
De Russen staan voor de poorten van Berlijn. De geallieerden proberen het
westen van Nederland te bevrijden. Maar eerst droppen ze voedsel boven
de grote steden in de hongergebieden.
Dagblad Trouw en Vrij Nederland (ondergronds) verschijnen weer in het
openbaar.
Maandag 30 april :Prinses Juliana is jarig. Omdat het koninklijk gezin nog
in den vreemde is, is er geen feest.
Donderdag 3 mei : Berlijn en Hamburg vallen.
Italië capituleert. 						
Hitler en zijn vriendin Eva Braun plegen zelfmoord.

Zaterdag 5 mei : Duitsland capituleert. Overgave aan generaal Eisenhower, opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten.
Donderdag 8 mei : Officieel vrede in Europa.
De bezetting van Duitsland is begonnen. Amerika, Frankrijk Engeland en
Rusland bezetten elk een deel van Duitsland. In Veendam en omgeving
zien we elke dag lange rijen krijgsgevangen Duitse soldaten sjokkend en
achter handkarren lopend richtng Duitsland trekken. Dit alles onder het
toeziend oog van de BS en de bevijders, de geallieerden.
10 juli : alle bankbiljetten van f 100,-- worden waardeloos verklaard. Men
kan ze bij de banken inleveren.
Vrijdag 10 augustus: 2 atoombommen worden op Hiroshima en Nagasaki
in Japan gegooid door de Amerikanen. Gevolg : Honderdduizenden doden
en alles verbrand. Ook Rusland valt Japan aan. Op diezelfde dag capituleert Japan.
De 2e Wereldoorlog is ten einde.
Op 31 augusutus en 1 september zijn er in Nederland en ook in Veendam
grote feesten. Het is Koninginnedag en vredesfeest. Met de ene dag : kerkdiensten, schoolfeesten, volksfeesten, alle straten versierd en ’s avonds
verlicht. En de volgende dag : een parade van de Canadese strijdkrachten,
een concert van het Canadese muziekkorps en tot slot een groots vuurwerk.
Op 26 september kan iedereen zijn “oude” geld inleveren en krijgt iedereen
f 10,-- aan “nieuw”geld terug. Even zijn we allemaal even rijk. !
Op 10 december 1945 gaat schrijver terug naar zijn werkplek : de steenfabriek.
In december keren de bevrijders, de Canadezen, via Groningen, vliegveld
Eelde, terug naar hun vaderland Canada. Voor velen na soms 5 jaar afwezigheid.

Schrijver de Groot vervolgt zijn dagboek nog een een paar jaar met de
ontwikkelingen in Indonesie. Soekarno probeert in de Nederlandse kolonie
de macht te grijpen. Tot slot stuurt Nederland militairen. Na een paar jaar
strijd wordt Indonesie mede onder druk van andere landen onafhankelijk.
UIT :
Herinneringen uit de mobilisatie en de oorlog 1940- 1945.
Geschreven in de periode 1939 – 1948 door JAN DE GROOT
Met dank aan zoon en ons PCOB lid : Jacob de Groot te Veendam.
Vraag en opmerking :
Wie nog meer verhalen uit de 2e wereldoorlog weet of heeft. : Ik ga in de
komende Nieuwsbrieven nog tot eind 2020 door met evt. verhalen van uw
kant.
Tip : U kunt ook nog veel meer lezen en kijken in het pas uitgekomen
boek : Stemmen van de bevrijding – 75 jaar vrijheid in Groningen.
Schrijver : Frank van Hebel 388 bladzijden. Kosten : 30,-- Euro.
Ook de tv besteedt aandacht aan 75 jaar bevrijding.

Ledenvergaderingen in 2020:
Omdat het Chinees etentje op 16 april niet doorging vanwege de coronacrisis en een 15 tal mensen al betaald heeft is in overleg met de penningmeester besloten dit geld te bewaren, omdat we misschien later in het jaar toch
nog een Chinees etentje organiseren. We komen er op terug.
14 mei: jaarlijks reisje.
Door de maatregelen rond de coronacrisis ging het reisje helaas niet door.
Zomervakantie: van juni tot en met augustus
Afhankelijk van het verdere verloop van de coronacrisis :
16 september:
Mevrouw Medema uit Groningen met het onderwerp: Traumahelikopter.
22 oktober 2020:
(niet 15 oktober) met de KBO. Lezing van en over de Wilde Ganzen.
19 november:
Ds. H. van der Zwaag-Visscher, PKN predikant in Veendam. Onderwerp
volgt.
10 december :
Kerstfeest met aansluitend een broodmaaltijd.

Klein
Je hebt maar één lichtje nodig
Om het donkerste duister te verlichten.
Je hebt maar één mens nodig
Om de zwaarste eenzaamheid te doorbreken.
Je hebt maar één woord nodig
Om de beklemmendste stilte te verbreken.
Je hebt maar één hand nodig
Om je aan omhoog te trekken.
Je hebt soms maar weinig nodig
Om in je grootste nood weer toekomst te voelen.
Toekomst begint klein.
Uit : elke dag is om te leven - Marinus van den Berg

Samen oud worden
We hebben een scootmobiel
met zijspan gekocht.
De opa van LOESJE

Gedicht

(opgestuurd door ons bestuurslid Corrie Truin).
Ik heb een vrouw gekend, oh wat was zij sterk.
Altijd was zij bezig, altijd aan het werk.
Ik heb een vrouw gekend die vol met liefde zat.
En ondanks al haar zorgen, haar kinderen nooit vergat.
Haar familie was haar leven en al stond zij dan alleen,
Of was het soms heel moeilijk, zij sloeg zich er door heen.,
Van haar kleinkinderen genoot zij met volle teugen,
Haar liefde en haar zorgzaamheid zal ons altijd blijven heugen.
Ik heb een vrouw gekend, die ik nooit meer zal vergeten.
Hoe dat toch wel kan ? Het was mijn moeder moet je weten.
Dichter onbekend

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

AGENDA
16 september: Mevrouw Medema
uit Groningen met het onderwerp:
Traumahelikopter
22 oktober 2020: met de KBO.
Lezing van en over de Wilde
Ganzen.
19 november: Ds. H. van der
Zwaag-Visscher, PKN predikant
in Veendam. Onderwerp volgt.
10 december : Kerstfeest met
aansluitend een broodmaaltijd.

