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Mededelingen vanuit  het bestuur:

a. In de bestuursvergadering van 12 april 2021 is door het bestuur besloten 
om de ledenjaarvergadering die op 27 mei gepland stond toch weer uit 
te stellen en wel  tot na de zomer naar : donderdagmiddag 16 september 
2021 . Heel vervelend en jammer maar we vinden  dat gezondheid voor 
alles gaat. We moeten voorzichtig zijn en blijven. 

b. Op deze jaarvergadering zal afscheid worden genomen van de bestuurs-
leden : B. Lohof en E. Schmaal.  Ook zullen 6 leden gehuldigd worden 
vanwege hun 25 jarig lidmaatschap van onze PCOB afdeling .

 Advies : bewaar de jaarverslagen van de penningmeester en de secreta-
ris over 2020 U vindt ze in de maart Nieuwsbrief. Maar ook in de mei 
Nieuwsbrief vanwege de  nieuwe leden. 

c. Verder in deze Nieuwsbrief de familieberichten , lief en leed nieuws, 
een meditatie van ds. Hilde van der Zwaag –Visscher, een puzzel van 
ons bestuurslid Nanno Levenga. En ook deel 4 van de serie : De gere-
formeerde kerk in Wildervank in oorlogstijd. Auteur : Jan van Bolhuis.  
Ook een oorlogsverhaal van de Duitse kant. Tot slot :  onze leden fam. 
De Groot- uit de Breehorn stuurde een sprekend  gedicht met de titel 
: De Hemelse supermarkt. En een gedicht van ons bestuurslid Corrie 
Truin. Dus weer voldoende leesstof. Veel plezier er mee. 

d. Aandachtspunt : Het bestuur wil dit jaar meer aandacht schenken aan 
ledenwerving.

Wij mochten vanaf 1 januari  tot april  2021 een 16 tal nieuwe leden 
verwelkomen. Hun namen stonden in de Nieuwsbrief van mei. 
Dit geeft moed en hoop dat wij als PCOB afdeling Veendam –
Wildervank- v.h. Menterwolde weer gaan groeien. 
Oproep aan al onze leden : Doet u mee ?

In de maand april en mei zijn  er weer 4 nieuwe leden bij gekomen 
; Het zijn :  de heer en mevrouw Beens, Westergo 1, 9642 EX te 
Veendam.
Mevrouw J. Voorn, Kieler Bocht 42, 9642 CD te Veendam.  
De heer J. Mossel, J.F. Kennedylaan 26 te Muntendam



Van harte welkom in onze PCOB afdeling. Stand van het ledental is 
nu : 180.  Op naar de 190 of 200 !

e. U heeft ook het  extra Magazine : Totzo van Museum Plus Bus in de 
bus gekregen tegelijk met de mei Nieuwsbrief. Een mooi tijdschrift met 
interessante verhalen en foto’s.

f. Adreswijziging : wilt u een adreswijziging tijdig doorgvevn aan de 
secretaris en de  coördinator bezorging : de heer Wiebe Dijk. Adresge-
gevens leest u voorin. 

g. Nieuw bestuurslid : De heer G. Visscher- van der Zwaag, Beukenlaan 
33 te Wildervank is unaniem door het bestuur voorgedragen als nieuw 
bestuurslid. Er zijn geen bezwaren van de leden binnen gekomen.                                                                    
Hierbij heten we dan ook  ons nieuwe bestuurslid van harte welkom en 
zijn we blij met deze aanvulling en versterking van het bestuur. 

Landelijk.

Een belangrijk bericht van het landelijk bureau.  In de Nieuwsbrief 
van 15 februari 2021 staat het volgende : In de jaren 2017 en 2018 
zijn plannen gemaakt voor KBO-PCOB vernieuwt. De gedachte 
hierachter was dat de Unie KBO en de PCOB over zouden gaan naar 
een juridische fusie. Nu een paar jaar later is duidelijk geworden dat 
een juridische fusie geen goed idee is. Daarom is door de ledenraden 
van beide verenigingen besloten om de samenwerking voort te zetten 
onder de titel : KBO-PCOB Nieuwe Stijl. Gevolg is o.a. dat er weer 
een aparte 
begroting van beide bonden komt. De bestaande samenwerking blijft 
gewoon doorgaan zoals nu het geval is. 
Adres  Landelijk bureau : Seniorenorganisatie KBO – PCOB , Ring-
wade 67, 3439 LM te Nieuwegein. 
Telefoon : 030 – 3400 600  e-mail : info@kbo-pcob.nl 

Voordelen van uw ledenpas: 
a.Apetito maaltijdservice geeft 10 % korting.  Tel. 0800- 023 29 75 
of www. apetito.nl/ kbo-pcob
b. Spoorwegmuseum : geeft 40 % korting  tel. 030- 230 62 06 

c. Voor vragen over : 
•  wonen, welzijn, zorg, en gezondheid kunt u bellen naar de service-



Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.nl
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U bent weer welkom
in de winkel

zonder afspraak!
(op afspraak mogelijk)

Kars Potze

telefoon  van de kbo – pcob : 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.  
• 
 Geeft de ledenpas ook voordeel in Veendam en omgeving? 
Ja bijvoorbeeld bij: Gerards  Bloemenkas en zwembad Tropiqua. 

d. Kijk ook op : www.kbo-pcob.nl/voordeel voor een overzicht van alle 
voordelen. En in het maandelijkse magazine staan soms ook actuele 
aanbiedingen. 

Oplossing puzzel mei: Vriendschap is een bloemfestijn .  

Er waren 2 goede oplossingen. 
Mevr.. A. van der Kam is uitgeloot en krijgt een attentie.



FAMILIE- BERICHTEN 

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

Correctie verjaardagen mei : 
4 mei : de heer Uhlen, Straat Malakka 64, 9642 BN te Veendam     86 jaar 
9 mei : mevr. R. Huiting-Bekkering, Berkenlaan 15, 9651 BJ, Meeden. 
88 j. 
24 mei : mevr. M.H. Duintjer, Blankensteinkade 20, 9641 JZ te Veendam.
77 jaar. 

 JARIGEN 

In juni  2021 zijn de volgende PCOB leden jarig : 
4 juni : J. Werkman, Westergo 10, 9642 EX te Veendam.        81 jaar.
4 juni : H.C. Visser, Fazant 12, 9649 LJ te Muntendam.      79 jaar.
5 juni : S.Kuizenga- Bakker, Westerbouwte 10, 9649 KA te Muntendam.  
90 j. 
8 juni : G. Steenhuis-Kosmeijer, Molenstreek 114, 9641 HX te Veendam. 
90 j.
8 juni : G.Huttinga-Hoogakker, Borgerspark 2-546, 9642 LN te Veen-
dam.             89 jaar.
9 juni : J. Brongers, Prins Bernhardlaan 56 -111 te Veendam.    82 jaar.
9 juni : G. Iwema, Middenweg 69, 9649 HR te Muntendam.     87 jaar. 
9 juni : J.Schaap-Homan, Molenstreek 42, 9641 HD te Veendam  84 jaar.
17 juni : J.F. Brinkman, Duurswold 31, 9642 EV te Veendam.   91 jaar.
18 juni : E. Huttinga, Borgerspark 2-546, 9642 LN  te Veendam.  92 jaar.
19 juni : J. de Wagt, Molenstreek 100, 9641 HD te Veendam.    86 jaar. 
22 juni :A. J. Schaap-Meijer,J.Kazemierstraat 13-16,9641 Gl te Veen-
dam. 82 j
30 juni :E. Brat-van Zuijlen,Stoppelmanstraat 55,9648 AM te Wilder-
vank.91 j
30 juni : J. Medema, Steenstraat 2 C ,9646 BA te Veendam.      89 jaar.



HUWELIJKSJUBILEUM :
Op 30 juni zijn de heer en mevrouw Veerman, Hereweg 214, 9651 AP te 
Meeden 50 jaar getrouwd. 

Alle jarigen en ook het 50 jarig huwelijksechtpaar : Van harte gefeliciteerd, 
een hele mooie feestdag gewenst en een gezond jaar verder !

 Verhuisbericht : mevr. T. Oorburg is op 6 mei verhuisd naar : 
 De  Breehorn, Boven Westerdiep 41 -109, 9642 CA  te Veendam. 

LIEF en LEED .

De zieken :
Mevrouw Medema- van Sloten, Steenstraat 2/C 9646 BA te Veendam 
Mevrouw Bos- Wesseling, Molenstreek 84, 9641 HD te Veendam 
De heer H. Sandee , Hereweg 89 , 9651 AC in Meeden is ernstig ziek 
Wij wensen de zieken vooral beterschap en alle sterkte toe. 
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Mevr. T. Oorburg, de Breehorn , Boven Westerdiep 41-109 te Veendam is 
ernstig ziek. Als u wilt stuur dan een kaartje. Liever niet bellen.

In het AGW huis : Borgerspark 2, 9642 LN  te Veendam  verblijven de 
volgende  PCOB leden :

1 Mevrouw Mezach – v.d.Meulen , kamer 207 , telefoon : 0598 -6678 44
2 De heer Van Halsema,,Veenstroom  kamer 306, Contact via zijn vrouw 
tel.: 0598 -61 44 78 
3 Mevrouw Tjaberings, - Meijer,   kamer 203. Telefoon : 0598 – 66 78 09  
4. de heer en mevrouw Huttinga. , kamer 546.  Telefoon : 06 – 19 46 30 13  

In  deze stille en eenzame en soms verdrietige tijd doet een kaartje of tele-
foontje altijd goed ! Het is een klein maar soms waardevol gebaar naar de 
naaste oudere. 
Want bij een telefonische rondgang blijkt ons dat er bij meerdere ouderen 
in onze afdeling stil verdriet en zorgen zijn over zichzelf en bijvoorbeeld 
hun kinderen. 

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.	





Meditatie ds. Hilde van  der Zwaag Visscher

SCHEP, GOD, EEN NIEUWE GEEST IN MIJ

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader 
vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de 
Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet 
hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie 
en zal in jullie blijven. 
(Johannes 14 vers 15 t/m 17)

In het evangelie van Johannes houdt Jezus na het laatste avondmaal met 
zijn leerlingen een tafelrede. Daarin vertelt hij dat hij zal teruggaan naar de 
Vader, maar dat hij hen niet als wezen achterlaat: hij zal de Vader vragen 
om de Geest van de waarheid te geven, die altijd bij hen zal zijn. Deze 
wordt hen gegeven om in het spoor van Jezus’ liefde voor mensen verder 
te gaan. In Jezus wordt de liefde van God zichtbaar. Als Jezus niet meer 
bij hen is moet de liefde van God zichtbaar wor¬den in het leven van zijn 
leerlingen en volgelingen.

Jezus zegt: ‘Wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik en zelfs meer 
dan dat.’
Zo worden we met beide benen op de grond gezet. Hier en nu moet het 
gebeuren. Op de plek waar we leven, wonen en werken, gewoon in ons 
dagelijks bestaan, in ons doen en laten, daar kunnen wij Gods liefde zicht-
baar maken, net zoals Jezus. Door het lezen van de verhalen uit de Bijbel 
krijgen we zicht op hoe het leven als Jezus’ volgelingen er uit ziet. Hij is 
ons voorgegaan in de weg van Gods liefde.

Na de terugkeer van Jezus naar zijn Vader in de hemel, zoals we dat vieren 
met Hemelvaart, staan we er niet alleen voor, maar krijgen we hulp van 
de trooster, de pleitbezorger, de Geest van de waarheid. De wereld kan de 
Geest niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. De wereld is 
er niet ontvankelijk voor.



Is de Geest er dan alleen voor de ingewijden? Nee, voor iedereen die zich 
open stelt is de de Geest gegeven als een inspirerende kracht in het leven. 
In Johannes 3 zegt Jezus dat de Geest is als de wind die waait waarheen hij 
wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan kom en waar 
hij heen gaat. Zoals we de wind niet kunnen grijpen, zo is ook de Geest 
ongrijpbaar, maar niettemin aanwezig en zichtbaar in ons leven, waar wij 
goede vruchten dragen die groeien aan de Geest. 

Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde, de vrede allermeest,
geduld om te verdragen en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen, te vragen honderduit.

geloof om veel te geven, te geven honderd-in
wij zullen leren leven van de verwondering;
dit leven, deze aarde, de adem in en uit,
het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid. 

                        (Lied 841 bij Galaten 5 vers 22 en 23)

Ds. Hilde van der Zwaag-Visscher



Gereformeerd Wildervank in oorlogstijd (4)

Verspreiding van illegale lectuur
Onder de bevolking was dit de meest bekende vorm van illegaal werk. Als 
eerste ontstond ‘Doorgeven’, later omgedoopt tot Trouwbulletin, opgezet 
door Jacob Bruggema. In beperkte oplaag. Een van de meest verspreide 
bladen was Trouw, in mindere mate ‘Het Parool’, ‘Vrij Nederland’ en ‘Je 
maintiendrai’. Trouw dateert van begin 1943 de oplage liep op tot 325 
exemplaren, voor Wildervank, Wildervanksterdallen en een beetje Anner-
veense Kanaal. De krant werd op verschillende plaatsen gedrukt en werden 
dan	per	bus,	fiets	of	trein	opgehaald	door	jongens	of	meisjes	en	vervolgens	
van de boerderij van Roelof Drenth verspreid. De kosten werden gedekt 
door vrijwillige bijdragen. Trouw voorzag Wildervank niet alleen van 
kranten, maar ook van b.v. controlezegels, persoonsbewijzen, bonkaarten, 
inlegvellen, bonnen e.d. Stempels werden welwillend afgestaan door 
distributieambtenaar Huizinga. De aanvoer was steeds ruim voldoende, 
zodat aan elke aanvraag voldaan kon worden. Een medewerker van 
Trouw zat op verschillende adressen ondergedoken: bij A. Klein, bij 
Roelof Drenth, of bij Hendrik Drenth. De drukker Jan Okken, Dalbrug, 
Wildervank verzorgde veel drukwerk. Hij was ook verspreider van Trouw, 
net als Jo Kooi, H. Fokkens, H. Wieringa, Luit Moesker, Hendrik Drenth, 
Jan Kamminga, Roelof Drenth, T. Dutmer, H. Ridderbos, J. Glaastra, 
H. Schipper, O. Bloem e.a. Ook dhr H. Schuringa speelde bij de lectuur-
verspreiding een grote rol. Toen hij moest onderduiken nam zijn zuster 
Zw. Schuringa het werk over.

Verzet tegen de arbeidsinzet
Omdat de Duitse mannen in het leger zaten, had de Duitse industrie 
dringend behoeft aan arbeidskrachten. Kort na de inval werden mensen 
die toch al werkloos waren verplicht naar Duitsland te gaan, omdat het 
als “passend werk” gezien werd. Vanaf 1942 wordt er in de kerk ook 
gecollecteerd voor gereformeerden die in Duitsland werken. Maar de 
Duitsers hadden meer mensen nodig. Veel meer. Vanaf 1943 werd de 
Arbeitseinsatz ingevoerd. Mannen van 18 tot 35 werden opgeroepen om 
in Duitsland te gaan werken. De Duitsers verwachtten zo een instroom 
van 170.000 man. Het werden er 54.000. Uiteindelijk werkten er meer 
dan 530.000 Nederlanders in Duitsland. 
Ds Kerssies schrijft tevreden: dat “ernstig werd gewaarschuwd tegen de 



opgelegde plicht om in Duitschland te werken en vooral tegen den Arbeids-
dienst,	als	het	Instituut	om	het	jonge	geslacht	te	nazificeeren.	Het	gevolg	is	
geweest dat geen enkele gereformeerde jongeman in den arbeidsdienst is 
gegaan, een betrekkelijk zeer gering percentage zich vrijwillig heeft 
gemeld voor de Arbeidsinzet en verreweg het grootste gedeelte onzer 
jongemenschen zijn ondergedoken.” Ook Klein stelt dat “het in Wildervank 
steeds zoo (is) geweest, dat ieder, die vertrouwd was en moeite deed om 
onder te duiken of zich in het bezit van valsche papieren te stellen, 
geholpen kon worden en ook werd.”
Maar ook in Nederland hadden de Duitsers wel iets te doen voor werkers. 
Ze kenden een “Organisation Todt” die verdedingswerken aanlegde. 
(Om misverstand te voorkomen, Todt was de naam van de ingenieur die 
het plan ontwikkeld had.) En daarvoor waren ook arbeidskrachten nodig. 
Van Knigge kreeg de ondergrondse een lijst met namen van de opgeroepe-
nen. A. Klein, H. Schuringa en Roelof Drenth hebben de meeste mensen 
bezocht om hen erop te wijzen dat ze verkeerd zouden doen aan de oproep 
gehoor te geven. Ongeveer de helft kwam opdagen. Maar toen de Land-
wacht de anderen ging ophalen, durfden velen het risico niet aan om weg 
te blijven. Enkelen doken onder voor de duur van de oorlog. Roelof Drenth 
weet dat van R. Jonker, K. Bosch en H. Schuringa. 
Toch een iets minder rooskleurig beeld dan ds Kerssies had. Ook Albert 
Klein wijst op meer dan alleen de preken van de dominee: propaganda 
door de illegale pers, mondelinge propaganda en in vertrouwde gevallen 
door persoonlijk bezoek. En dan de vervolgstap: het zoeken van 
onderduikadressen.

(wordt vervolgd)
Jan van Bolhuis



Puzzel
ingezonden door Nanno Levenga. 



Uit : Stemmen van de bevrijding. 
75 jaar vrijheid in Groningen

Een Duitse leraar sneuvelt.
Oberzahlmeister Gerhard Martin Zieger (43 jaar) heeft maar één wens : 
overleven en daarna- misschien na een korte krijgsgevangenschap- zo snel 
mogelijk terugkeren naar zijn vrouw Martha, zoon Hartmut (10) en dochter 
Ortrun (8) , die in Siegmar-Schönau, een stadje nabij Chemnitz in Sachsen 
wonen. De hoofdadministrateur van de Luftwaffe overnachtte met 3 
kameraden in een boerderij bij Harkstede. Zij zijn nu al een dag op de 
vlucht. Zieger werkte op vliegvelden in Frankrijk en later in Belgiê, maar 
door de oprukkende geallieerden kwam hij in het oosten van het land en 
uiteindelijk in het noorden terecht. 
Het groepje van vier is onderdeel van een colonne die via de weg 
Waterhuizen – Harkstede op  weg is richting Delfzijl. Honderden Duitsers 
trekken  zich via deze weg terug in de wetenschap dat de Polen in razend 
tempo de grensstreek veroveren. De Canadezen krijgen dit ook in de gaten. 
Zieger	en	de	andere	officieren	slapen	tot	ongeveer	10	uur	in	het	hooi	en	
eten na zich gewassen te hebben wat brood. Maar de geallieerden razen 
voort, waardoor Delfzijl geen optie meer is. De vier Duitsers verlaten de 
boerderij en lopen eerst richting Groningen in de hoop een andere weg 
naar Delfzijl te vinden. Maar dan verschijnen er Canadese voertuigen.  Ze 
beginnen te rennen, maar de Canadezen openen het vuur. Zieger wordt in 
zijn buik geraakt en valt dood neer. Twee anderen zijn zwaargewond en de 
vierde ziet kans te vluchten. 

Hartmut Zieger (nu 84) heeft zijn vader zijn leven lang gemist. “Hij was 
geen nazi of zo. Hij werkte als leraar, maar moest nu eenmaal in dienst” 

Omwonenden brengen de dode leraar en de gewonden naar een nabij 
gelegen school. De gewonden worden worden nog dezelfde dag naar 
Zuidlaren overgebracht. Het lichaam van Zieger leggen ze op een kar en 
ze rijden naar het lijkenhuisje op het kerkhof van Scharmer. Na enkele 
dagen wordt Zieger begraven.   

Het duurt nog tot het najaar van 1947 voordat zijn vrouw en kinderen 
horen dat hij gesneuveld is en dit alleen dankzij de inzet van politieman 
Kruise, die de weduwe een aantal brieven stuurt. Maar het zou nog tot 



1990 duren, dus 43 jaar later, voordat Hartmut het graf van zijn vader kan 
bezoeken. 

In september van dat jaar  komt  er een brief binnen bij de Rijkspolitie in 
Siddeburen.  Een agent leest : “Ik ben een burger van de nu nog 23 dagen 
bestaande DDR. Daarom was ik 45 jaren ingesloten en mocht ik geen 
contact met het buiteland hebben. “ 
Hartmut Zieger zoekt contact met de agent die zijn moeder het overlijdens-
bericht van zijn vader stuurde, maar zij is inmiddels overleden.  Nog in 
oktober 1990, direct na de hereniging van Oost- en West-Duitsland, 
vertrekt hij naar Limburg om het graf van zijn vader te bezoeken. 
Het stoffelijk overschot van Zieger werd op 24 april 1958 overgebracht 
naar de Duitse begraafplaats op Ysselsteyn bij Venray, waar bijna 32.000 
gesneuvelde soldaten liggen. Martha zou het graf van haar man niet meer 
bezoeken. Zij overleed in 1986. 
Opgroeien zonder vader was zwaar. “Mijn moeder was ook lerares, maar 
ze raakte haar baan kwijt toen ze met mijn vader trouwde. Na de oorlog 
wilde ze weer als leraar werken maar Chemnitz was communistisch. 
Omdat haar man in het Duitse leger had gediend mocht ze niet als leraar 
aan de slag. Ze had veel moeite met het vinden van werk.”
De zoon werkt later ook als leraar. Hij zou nog vaker een bezoek aan 
Harkstede brengen. Tijdens een van deze bezoeken krijgt hij een 
sierornament uit de boerderij – die werd gesloopt – waarin zijn vader zijn 
laatste nacht doorbracht. 



Doppenactie: 

Zolang er geen 
bijeenkomsten zijn kunt u 
de doppen inleveren bij of 
op laten halen door Wiebe 
Dijk, Bocht Oosterdiep 43C 
te Veendam.  

Tel. 0598 -470 412 
of 06- 150 72998. 

Mail: lendedijk@netvisit.nl 



Allerlei 

Uit de Simavi scheurkalender 2021 de volgende gezegden / gedachten :

*Wist je dat … de totale hoeveelheid water op aarde een volume heeft van 
554 miljoen kubieke kilometer. Minder dan 1 % kan gebruikt worden als 
drinkwater. 
* “ Ik ben maar water”zei de druppel.  “Je schittert “ zei de zon.
* Wist je dat .. als je 5 minuten doucht, je al ongeveer 60 liter water ge-
bruikt ? 
* Wist je dat 50 % van alle ziekenhuisbedden ter wereld bezet wordt door 
mensen die ziek zijn door vervuild water. 

Iets anders : 
* Geluk is houden van dat wat je hebt.
* Wacht niet op een goede dag. Maak er één ! 
* Vrijheid is de kleur van elk mens. 
* Alles wat je aandacht  geeft, groeit. 

Uit het Bijdehandboekje over Spreuken het volgende : 

“Want de rechtvaardige valt zevenmaal ,doch staat weer op maar de 
goddelozen struikelen in de rampspoed “ Spreuken 24 vers 16.

*Een Japans gezegde luidt : Val zeven keer maar sta acht keer weer op. 

*Een wijs woord…. 
Hij	had	maar	drie	maanden	op	een	officiële	school	gezeten.	Hij	leed	aan	
een toenemend  gehoorverlies  en toch heeft Thomas Edison de gloeilamp 
uitgevonden,	evenals	de	microfoon,	de	platenspeler	en	de	speelfilm.	Zijn	
uitvindingen mislukten honderden keren voordat hij de juiste combinatie 
van materialen had ontdekt. 
Waardoor had hij zoveel succes ? 
Iedere keer als hij onderuit ging, stond hij onmiddellijk weer op. 



Gedicht ingezonden door bestuurslid Corrie Truin.



Ledenvergaderingen 2021 

Het jaarlijkse reisje in mei : in de bestuursvergadering van 12 april heeft 
het bestuur besloten het jaarlijkse reisje nog een keer uit te stellen tot een 
nadere datum. 

Afhankelijk van de  de corona maatregelen :
Na de zomervakantie is de planning voor de ledenbijeenkomsten op de 
volgende  donderdagmiddagen : 16 september, 21 oktober,18 november en 
… december (Kerstfeest) 
Donderdagmiddag 16 september om 14.30 uur in de Kandelaar :
de uitgestelde ledenjaarvergadering. Zie ook onder mededelingen bestuur. 

Pinksterattentie 
Omdat we momenteel als PCOB niet bij elkaar komen, biedt het bestuur 
aan alle leden rond de pinksterdagen een attentie aan . De geranium kan 
binnen en buiten maar is vooral om voor het raam te zetten . 
Bij een goede verzorging kunt u er nog een langere tijd van genieten. 
Veel plezier er mee !
Geleverd door Heleen Bloemenstyliste uit Meeden 



Tot slot : 
Nog een prachtig gedicht ingezonden door de heer en mevrouw de Groot 
uit de Breehorn. 

De hemelse supermarkt  
Alles wat een mens nodig heeft was in de winkel uitgestald en te koop :  

En het eerste wat ik meenam was een pakje Hoop    
Wat verder in het pad zag ik ook Geduld     
en daarnaast was een groot vak dat met Liefde was gevuld.

Wijsheid	zat	in	grote	flessen,	daarvan	nam	ik	er	twee.		 	 	
En een aantal zakken met Geloof nam ik toch ook maar mee.    
De Heilige Geest was niet te missen. 

Ook stopte ik even voor de artikelen Kracht en Moed.    
Want een beetje Sterkte doet een mens toch goed.     
Van Genade nam ik meteen een grote rol.     
En zo raakte mijn mandje al aardig vol. 

Ik liep al richting kassa om alles te betalen       
maar bang dat ik wat vergeten zou, bleef ik nog wat dralen.    
In een zijpad viel mijn oog ineens op Gebed.      
Ik verlegde iets in het mandje en toen paste het nog net.                 

Maar Vrede en Vreugde pasten niet meer in de mand.     
Die hield ik noodgedwongen dan maar in de hand.     
Bij de kassa vroeg ik een engel        
wat kost dit alles bij elkaar ?            

Hij glimlachte alleen en maakte een laat-maar-zitten-gebaar.    
Vol verbazing vroeg ik hem : Wat is hiervan de reden ?                   
Hij lachte weer en zei : Mijn lieve kind,       
Jezus  betaalde de rekening al lang, héél lang geleden !



Molenstreek 7 - Veendam 
Telefoon 06-138 38 611    

kantoor@haarstudionauta.nl 
www.haarstudionauta.nl

HAAR- EN HOOFDHUIDPROBLEMEN 
HAARWERKEN 

ONTSPANNINGSTHERAPIE 



AGENDA
(Afhankelijk van coronamaatregelen)

16 september 
Ledenjaarvergadering om 14.30 uur 
in de Kandelaar.

Later in het jaar? 
…… : (uitgestelde reisje) 

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


