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Mededelingen vanuit het bestuur:
a. Hoe zal het verder gaan met het Coron-virus ? 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.
b. In deze Nieuwsbrief vindt u onder meer de jaarverslagen van de
penningmeester en van de secretaris over het afgelopen jaar 2020. U
kunt hier schriftelijk op reageren naar de penningmeester en de
secretaris via de mail of per telefoon.
c. Op de ledenjaarvergadering van 15 april (hopelijk gaat die wel door)
kunt u vragen stellen over de beide verslagen. Dan is de jaarrekening
2020 / begroting 2021 inmiddels nagekeken door de kascontrolecommissie en wordt de leden gevraagd de verslagen goed te keuren.
d. Verder natuurlijk de gebruikelijke familieberichten , lief en leed en
nog meer.
e. Ook reacties op de oproep om te reageren op het gedicht in de februari
Nieuwsbrief : Bij welke kerk hoor je ? mevrouw Gea Nieborg antwoordde : Als men dit aan mij vraagt zeg ik gewoon : Ik ben Christen !
Dat is mijn eerste antwoord.
Een ander lid die haar naam liever niet genoemd ziet, raegeerde met
een telefoontje en zij zong het bekende lied : “Kind’ren van één Vader,
zijn wij allemaal “
Bedankt voor de mooie en duidelijke antwoorden. Wie volgt ? Het
gedicht staat er nog een keer in met een vraag aan u allen .
Zie verderop in deze Nieuwsbrief.
f.

Oproep nieuwe bestuursleden : Ons nieuwe bestuurslid Wiebe Dijk
heeft het goede voorbeeld gegeven: hij is actief bestturslid geworden.
Wie volgt ? Er zijn nog meer nieuwe bestuursleden nodig. In het
jaarverslag 2020 van de secretaris kunt u lezen dat er 2 huidige
bestuursleden aftredend zijn. Daarom de oproep aan u : neem contact
op met een bestuurslid en kom eens praten.

g. Samenwerking met de plaatselijke KBO afdeling Veendam : Op 14
januari j.l. zou er een gezamenlijke bestuursvergadering plaats vinden ,
maar door corona is deze vergadering afgelast.
h. Aandachtspunt : Het bestuur wil dit jaar meer aandacht schenken aan
ledenwerving Wist u dat wij van 227 leden enkele jaren terug gegaan
zijn naar 165 leden nu. (februari 2021) . Reken het verschil maar uit.
Naast overlijden en vertrek is een belangrijke oorzaak van de teruggang dat er geen jongere ouderen zch aansluiten bij de PCOB. Daarom
gaat het bestuur actief leden werven. Ook u kunt daarbij helpen het
ledental weer te laten stijgen. Het minste wat we allemaal kunnen
doen is : Vraag een buur of vriend(in) om eens mee te gaan naar een
ledenbijeenkomst als dat weer mogelijk is.
Inmiddels heeft zich weer een nieuw lid aangemeld . De 4e dit jaar :
Het is de heer : A. Forsten, Pommerse Bocht 17 te Veendam.
Van harte welkom in onze afdeling !
Landelijk :
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
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:
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.

Beperkt
open.
Bel voor
een
passende
afspraak.
Kars Potze

Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.nl

*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 :
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
Mailadres : avolders@netvisit.nl
Alko Flink, Pommerse Bocht 93 		
Mailadres : alkoflink@netvisit.nl
Nanno Levenga, ds. Van Petegemstraat 7
Mailadres : famlevenga@netvisit.nl

tel. 0598 -624378
tel. 0598 – 618711
tel. 0598 – 619077

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 mede-

werkers. 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.
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FAMILIE- BERICHTEN maart 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.

JARIGEN
In maart zijn de volgende PCOB leden jarig :
1 maart- K.v. d. Veen, Pr.Bernhardlaan 56-120-9641 LW -Veendam : 83
jaar.
4 maart- de heer C.Louwes, Duurswold 2, 9642 EW , Veendam : 77 jaar
7 maart – mevr. Schonewille-Zwiers, Sarastraat 5, 9641 HN – Veendam:
87 j.
9 maart – mevr. Faber-Forsten, Duurswold 19, 9642 EV, Veendam : 82
jaar.
10 mrt-mevr. Crum-van Dellen, Zwaardvegerstr.13,9646 CJ–Veendam:79
jr.
10 mrt-mevr.Looijenga-de Klein, BovWesterdiep 84-6,9641LK,Veendam,
84
12 mrt- mevr. Drenth-de Jonge, Julianalaan 23, 9641 JX, Veendam, 81 jr.
Let op adreswijziging per 4 maart:   Parkflat , Korte Leegte 20,  9641 PB
,Veendam.

12 mrt- mevr. Straat-Drenth,Voormolenstraat 23-101,9645 EL,Veendam,
75 j
13 mrt- mevr. Venema-Visscher, Oostlaan 317, 9642 PW, Veendam, 81
jaar.
14 mrt-mevr. Ridderbos-Venema, Marktstraat 3, 9641 EJ, Veendam, 81
jaar.
16 mrt- de heer H.Menting, Molenstreek 152, 9641 EJ, Veendam, 83 jaar.
17 mrt- de heer DFJ.Van Halsema, Torenstraat 84, 9648 CV,Wildervank,
89 j
18 mrt- de heer YJ.Haaksema, 5e Laan 2-15,9648 CH, Wildervank, 79
jaar.
19 mrt-mevr. G.Salomons-de Boer, Ubbo Wilkensstr.12,9641EH,Veenda
m.87
22 mrt.-mevr. RJ.Doedens v.d.Brink,Raadhuisstr.69, 9648JX, Wildervank, 78
22 mrt-mevr.H. Broekema-Mulder, Pr.Bernh.laan 56108,9641LW,Veendam 91 jaar.
24 mrt-mevr.J.van der Vlag-Storm, Raadhuiskade 66, 9648 KC, Wildervank, 77 jaar.
24 mrt- de heer J.Zweep, Kleine Vaartlaan 66, 9642 PJ, Veendam, 77 jaar.
25 mrt- de heer H.Koster, Voormolenstr. 23-204, 9645 EL Veendam, 88
jaar.
27 mrt- de heer P.de Boer, ds.J.Hekhuisstr.30, 9649 HG, Muntendam, 90
jaar.
28 mrt- mevr.M.M. Brinkman-Borrél,Duurswold 31,9642 EV, Veendam,
90 j
29 mrt- de heer H. Ridderbos, Marktstraat 3, 9641 EJ, Veendam, 81 jaar.
30 mrt- de heer W.H.G. Smid, Lindenlaan 9, 9651 BG, Meeden, 81 jaar.
30 mrt- de heer J.S. De Boer, Winschoterdiep 46, 9636 AH, Zuidbroek,
78 j.
30 mrt- de heer T.Greveling, Otto Erelmanhof 12, 9646 DD,Veendam, 74
jaar
Alle jarigen van 74 tot en met de 90 jarigen : Van harte gefeliciteerd en een
mooie verjaardaag gewenst en vooral ook in goede gezondheid !!

LIEF en LEED
In het AGW huis : Borgerspark 2, 9642 LN te Veendam verblijven
momenteel 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. …….
3 Mevrouw Tjaberings, - Meijer- kamer 203. Telefoon : 0598 – 66 78 09
4. de heer en mevrouw Huttinga. , kamer 546. Telefoon :0598 – 61 42 48.
* Mevrouw Broekema, Prins Bernhardlaan 56 -108, 9641 LW te Veendam(St. Fransiscus). heeft 14 dagen in het ziekenhuis gelegen met een
longontsteking. Zij is nu weer thuis.
Overleden :
de heer E.P.. Oldenziel op 85 jarige leeftijd : geboren 12 maart 1935
– overleden 5 februari 2021. Adres : De Breehorn - Kielerbocht 41 te
Veendam. De begrafenis heeft plaats gevonden op 12 februari vanuit
gebouw Concordia in Wildervank. We condoleren de fanilie en wensen
hen sterkte toe in hun verdriet en verlies.
In deze stille en eenzame en soms verdrietige tijd doet een kaartje of
telefoontje 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.

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

Jaarrekening 2020 en begroting 2021 van de penningmeester .
Zie ook onder mededelingen bestuur punt c.
Begroting 2021 en jaarrekening 2020. PCOB-Veendam e.o.
Begroting
Begroting
Rekening
2021
2020
2020
BATEN
€
€
€

Rekening
2019
€

Contributie leden
Giften/donaties
Bijdragen onsumpties
Bijdragen Kerstfeest
Bijdragen KBO
Sponsering/advertenties
Bijdragen reisje
Rente

5.200
0
600
900
100
500
2.500
0

5.600
0
1.000
1.200
150
550
2.500
0

5.589,00
171,08
502,55
0,00
80,00
625,00
0,00
0,36

5.747,50
65,00
1.035,85
945,00
82,50
575,00
3.152,50
0,37

Totaal

9.800

11.000

6.967,99

11.603,72

BATEN
Landelijk bestuur
Afdrachten gewest
Senioren Platform
Lief en Leed
Zaalhuur
Consumpties
Kosten sprekers
Overige kosten leden
Reiskosten bestuur
Vergaderkosten bestu
Kantoorbehoeften
Overige kosten bestuur
Kerstviering
Promotie activiteiten
Reisje
Nieuwsbrief
Bankkosten
Subtotaal

Begroting
Begroting
Rekening
Rekening
2021
2020
2020
2019
€
€
€
€
3.400
3.950
3.550,50
3.820,50
100
100
0,00
94,50
0
25
0,00
0,00
400
325
387,73
316,58
400
450
300,00
435,00
600
1.000
753,25
1.210,50
400
500
200,00
486,35
100
0
91,31
12,50
100
50
0,00
0,00
150
75
14,40
75,00
400
400
510,79
497,39
0
50
71,00
112,14
900
1.200
96,67
989,05
100
50
0,00
35,75
2.500
2.500
0,00
3.128,00
400
350
707,02
322,01
100
100
103,47
89,59
10.050

11.125

6.786,14

11.624,86

Saldo

-250

-125

181,85

-21,14

Totaal

9.800

11.000

6.967,99

11.603,72

Jaarverslag 2020 van de secretaris
Ledenvergaderingen het hele jaar rond.
Het jaar 2020 zal ons nog lang blijven heugen vanwege de corona uitbraak
wereldwijd en ook in onze eigen omgeving. Slechts enkele keren kwamen
we bij elkaar: In januari, februari en later in het jaar in november en op 10
december de kerstfeestviering m.m.v. ds. Hilde van der Zwaag-Visscher.
Bovendien was de opkomst kleiner dan voorheen omdat veel leden,
begrijpelijk, uit voorzorg wegbleven. Ook het jaarlijkse reisje ging niet
door en is uitgesteld naar mei 2021.
Overleden
We noemen de namen van de overleden leden in 2020 met de datum van
overlijden:
3 maart: Mevr. A.Keller – Hessels, Westerbouwte 4 te Muntendam: 77 jaar.
29 mei: de heer T.K.Zijlema, C.W.Lubbersstraat 33 te Wildervank: 79 jaar.
22 juni: mevr. E. Koetje-Sportel, Borgerspark 2 -312 ,Veendam:
94 jaar.
23 juni : mevr. H. Bloem –Zeeman, Borgerspark 2 -515 Veendam. 81 jaar.
1 november : de heer E.A. Ufkes, Oostergo 1 , Veendam 		
77 jaar.
3 november : de heer G. Timmer, Beneden Verlaat 18 , Veendam 74 jaar.
29 december : mevr. E. Lutjeboer – de Vries ,Kieler Bocht 47 -302 87 jaar.
Wij gedenken onze overleden leden met eerbied en denken aan hen die
achterbleven. Het verdriet zal blijven maar wij mogen ook verder in de
wetenschap dat God hun verdriet en gemis kent.

5 leden beëindigden hun lidmaatschap wegens verschillende redenen:
De heer J.H. Schouten, Veenlustplein 1 - 12 te Veendam . (verhuizing)
Mevr. T. de Groot, Voormolenstraat 23 - 8 te Veendam .(verhuizing)
Mevr. Huisman-Kamphuis, Prins Bernhardlaan 56 -104 te Veendam.
De heer en mevrouw Van der Sijs, Straat Magelhaen 15- 3 te Veendam.
Contact met de leden
a Lief en leed.
De commissie lief en leed zet zich daadwerkelijk in voor het bezoeken van
zieken, voor jarigen boven de 80 en huwelijkse gedenkdagen.
Maar door corona zijn de bezoeken uit veiligheidsoverwegingen vaak
beperkt gebleven tot bellen of een kaartje sturen De commissieleden
zijn de dames : mevr. K. de Groot, B. van der Ploeg, C. Truin, A. van der
Kam,
C. de Wagt, N. Keizer, S. Prak –Timmer , D. de Vries, de
heer en mevrouw Dijk en de heren Keller en Scheper.
De heer en mevrouw Broesder zijn gestopt. Hun taak is overgenomen door
mevr. D. de Vries, Bocht Oosterdiep in Veendam. Het bestuur is blij dat
mevrouw de Vries deze taak wilde overnemen van fam. Broesder, die wij
ook bedanken voor hun jarenlange inzet.
b. De Nieuwsbrief.
Elke maand, behalve in de zomerperiode, komt er, tegelijk met het
landelijke Magazine, een Nieuwsbrief bij u thuis in de bus. In de Nieuwsbrief staan o.a. verslagen en foto’s van de ledenbijeenkomsten, familieberichten, nieuws uit het bestuur en andere vergaderingen enz.
De bezorgers zijn: de heren De Boer -Muntendam, Flink, Haaksma,
Hoogeveen, Lohof, Smid, de Wagt en de dames: Kats, Timmer en Leunk

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.

en de fam. Dijk en Tulp.
Alle medewerkers van lief en leed en ook de bezorgers:
HEEL HARTELIJK DANK VOOR JULLIE TIJD EN INZET VOOR
ONZE OUDEREN(BOND).
Bestuurslid B. Lohof is gestopt vanwege ziekte. Wij bedanken de heer
Lohof voor zijn jarenlange en trouwe inzet voor de PCOB. Hij was heel
veel op stap voor onze PCOB afdeling.
Wij wensen hem veel sterkte en beterschap toe.
Bezorger P. de Boer is tijdelijk gestopt met het bezorgen wegens een
gebroken heup. Fam. de Boer- Zuidbroek neemt zijn route tijdelijk waar.
Wij wensen de heer P. de Boer beterschap toe.
Het bestuur
Het bestuur vergaderde door de corona ook minder dan andere jaren.
Er werd ,ook mede door corona, maar 1 keer vergaderd met het bestuur
van de KBO afdeling van Veendam e.o. En ook als leden van beide bonden
kwamen we in februari nog een keer bij elkaar.
Provinciaal en landelijk werken we ook al een poos samen. Landelijk is er
nu één hoofdkantoor in Nieuwegein bij Utrecht, (gegevens zie voorin de
Nieuwsbrief). Er is een gezamenlijk Magazine dat met de maandelijkse
Nieuwsbrief bij u in de brievenbus valt.
Functie
Naam
aangetreden
Voorzitter
Sjoukje Smid
2005
Secretaris
Klaas v.d. Veen
2012
Nieuwsbrief
Klaas v.d. Veen (tijd.)
Ledenadministratie
Nanno Levenga a.i.
2020
Penningmeester
Albert Volders
2020
Bestuurslid- lid SSPV
– lid lief en leed
Corrie Truin
2016
bezorging bladen
Wiebe Dijk
2020
en doppenactie. 			
Bestuurslid
Egbert Schmaal
2009

aftredend
2021
2024
2024
2024
2024
2021

Mevr. Sjoukje Smid en de heer Egbert Schmaal zijn dit jaar aftredend.

Blijft staan: het bestuur blijft zoeken naar nieuwe bestuursleden. Denk niet:
laat een ander dat doen. Ga een bestuurslid aanspreken. U hoeft niet direct
een functie te vervullen maar draai eerst eens een jaar mee in de bestuursvergadering. Eén keer per maand op een morgen of middag.
Blijft ook staan: Het bestuur is er voor de belangen van de ouderen in onze
afdeling. Dat doen ze allen met veel inzet.
Zo hopen en bidden we op en voor een goed volgend jaar 2021.
Klaas van der Veen, secretaris.

Op weg naar Pasen 2021

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 ! “

Er kwamen tot nu toe 2 reacties binnen. Zie onder mededelingen bestuur.
U kunt nog een keer reageren. Ben benieuwd !
Het hoeven maar een paar woorden of zinnen te zijn.
Reacties per mail of telefoon voor 15 maart naar de secretaris. (zie voorin)

Berichten uit de tweede wereldoorlog. 1940 -1945
1.Graag zou ik ook nog de straten uit de plaatsen buiten Veendam willen
noemen die naar oorlogsslachtoffers zijn genoemd.
Maar dan heb ik de hulp van de leden uit die plaatsen nodig. U kunt de
gevonden namen naar mij mailen. Alvast bedankt.
2.Van ons bestuurslid Nanno Levenga kreeg ik nog een interessant
verhaal over de rol van de plaatselijke gereformeeerde kerk in Wildervank
in oorlogstijd.
De heer Jan van Bolhuis uit Wildervank heeft alles nagezocht en
uitgezocht. Hij is dan ook de auteur.
Het eerste deel volgt nu. De andere delen leest u in de komende
Nieuwsbrieven.

Titel : Gereformeerd Wildervank in oorlogstijd
Verantwoording en gebruikte bronnen
Na de omstreden schuldbekentenis door het instituut kerk namens het
instituut kerk, maar kennelijk niet namens en gedragen door (alle) leden
van dat instituut komt de vraag op wat is er in de Tweede Wereldoorlog in
onze Wildervankse gemeente gebeurd? Als we daar achter willen komen
doet zich al direct een probleem voor. Onze PKN-gemeente is ten dele
een voortzetting van de Gereformeerde Kerk, ten dele van de Hervormde
Gemeente. En van de Hervormde Gemeente hebben we geen archief over
de oorlogsperiode, en tot nu kan niemand vertellen waar dat gebleven is.
De notulen van de Gereformeerde Kerk onthullen - uiteraard zou ik zeggen
- weinig. De ledenlijst is wel informatief. Wanneer een naam opduikt kun
je nagaan of die van een lid was. En namen duiken op in een paar gedrukte
publicaties, maar er zijn ook twee schriftelijke bronnen die uitvoeriger zijn.
Dat is allereerst een verslag van zeven pagina’s geschreven door Roelof
Drenth (* 1912) dat hij voor de burgemeester opstelde. Het is dus ook in
het archief van de gemeente Veendam terug te vinden en het is kennelijk
gebruikt voor tenminste één latere gedrukte publicatie want een enkele zin
is letterlijk hetzelfde. Het tweede stuk is, ik denk een aantal jaren later,
geschreven door Roelf Munneke (* 1911), een aangetrouwde neef.

Bij gebrek aan schriftelijke bronnen moet ik afgaan op wat mij verteld is.
Afgezien van het tijdsverloop speelt daarbij dat vrijwel alle zegslieden het
zelf ook weer van “horen zeggen” hebben omdat ze, op een enkele
uitzondering na, de oorlog niet bewust hebben meegemaakt. Ik heb
gesproken met verschillende mensen: dhr en mw Beekman-Joosten, mw
A. Drenth-Vink, dhr G. Ham, dhr B.A. Leffers, mw A.S. MunnekeOostindiër, allen te Wildervank, dhr A.H. Drenth te Ter Apel.
Ik dank hen voor hun bereidwillige medewerking.
Het gevaar bestaat dat je steeds informatie krijgt van een groep die
onderling sterk verbonden is, wat zicht ontneemt op evt. andere groepen.
Als iemand nog iets weet, dan zou ik blij zijn wanneer die met mij contact
opneemt, want het onderzoek is nog niet klaar. Hierbij wel de eerste
aflevering.
1. De opstelling van de kerk t.o.v. de bezetter.
Direct bij het begin van de Duitse bezetting staat ds Kerssies bij de
burgemeester op de stoep. Voor vergaderingen is toestemming nodig van
de Ortskommandant te Winschoten. Het blijkt dat kerkdiensten daar niet
onder vallen. Maar de predikant is sowieso van mening dat het principieel
onjuist is om toestemming te vragen “ziende op het gebod van de Koning
van de Kerk”. De kerkenraad besluit dat vergaderingen van de jeugdverenigingen en van de kerkenraad zelf zo nauw met de kerk verbonden
zijn, dat die ook onder de vrijstelling vallen.
Het blijft een gevoelig punt want in december 1942 deelt het gemeentebestuur mee dat voor alle vergaderingen, evangelisatie samenkomsten,
catechisatie, enz. van meer dan 20 personen toestemming nodig is van
de Procureur Generaal. De kerkenraad is unaniem van mening dat de
beslissing al dan niet catechetisch onderwijs aan de jeugd te geven niet aan
de PG overgelaten kan worden, en besluit daarvoor en voor evangelisatie
samenkomsten geen ontheffing aan te vragen. Wel zullen ze afwachten wat
advies van deputaten is. Als het nodig is zullen de vergaderingen gesplitst
worden. De deputaten adviseren op de oude voet door te gaan. En zo wordt
besloten. Vier maand later trekt de overheid de beperking trouwens weer
in.
Het lijkt dus of gereformeerd Wildervank zich niet erg geprofileerd heeft.
De kerkenraad volgt landelijke protesten en initiatieven. Contact met de
overheid is er alleen waar het de eigen samenkomsten betreft.
Maar de schuldbelijdenis van de PKN ging over de verhouding Kerk -

Joden. Hoe zit het op dat terrein?
Al in 1936 veroordeelde de gereformeerde synode het NSB lidmaatschap
en adviseerde de kerken NSB-leden te vermanen en zo nodig onder
censuur te stellen. Advies, want een synode kan geen beslissingen nemen
omdat de kerken zelfstandig zijn en niet ondergeschikt aan de synode. Dit
advies is in 1941 herhaald. Na de oorlog bleek, dat voor zo ver bekend
vrijwel alle kerken het advies hadden opgevolgd. Al zijn er in Wildervank
kerkleden die NSB-er zijn, uit de notulen blijkt niet dat Wildervank de
consequentie heeft getrokken die de synode mogelijk acht, want als iemand
gecensureerd was, was dat zeker genotuleerd. Maar op huisbezoek kan het
zeker aan de orde zijn gesteld.
De hele oorlog door wordt gecollecteerd voor de Jodenzending. Dat
zouden we nu niet meer doen, maar toen werd daar anders over gedacht.
Ds Van Nes, één van de drie betrokken predikanten, woont in 1929 een
Joden-zendingsconferentie in Neurenberg bij, na zijn verslag kiezen alle
drie ondubbelzinnig partij tegen het antisemitisme. De conferentie van
plaatselijke commissies doet in 1932 hetzelfde en brandmerkt het antisemitisme “als grove zonde en zij roept alle Christenen op tot betoon van
hartelijke liefde tot de Joden om Christus wil.” We zullen later zien dat
ds Van Nes, althans in 1945, niet alleen een taak zag vanuit de
Jodenzending.
In 1942 een collecte voor Joodse Christenen die uit Duitsland zijn
gevlucht.
De kerkenraad neemt zelf geen concrete acties, maar volgt ook nu wat de
Deputaten voor Contact met de Hoge Overheid doen. Wat verder gaat,
zoals de collecten die zojuist genoemd werden, betreft vooral het uitdragen
van de eigen boodschap en hulp voor hen die die boodschap aanvaarden.
Over het ontslag van Joodse ambtenaren in 1940 zwijgen de notulen. De
kerk had tenslotte zelf geen Joden in dienst. Hetzelfde beeld bij het vertrek
van Joodse mannen eind 1940, en dat van hun gezinnen in 1942.
In februari 1945 is er voor het eerst een bredere insteek. Ds Van Nes te
’s-Gravenhage verzoekt een collecte voor hulp aan “personen van
Joodschen bloede die met zeer groote moeilijkheden hebben te kampen”.
Hij maakt de kring dus groter dan alleen de “eigen” Joden. De collecte
vindt plaats op 11 maart, de opbrengst is ƒ390,80. Op dit ogenblik is de
opbrengst van een collecte meestal minder.
Uit de notulen komt niet het beeld naar voren van een kerk die zich erg
intensief met de Jodenvervolging heeft beziggehouden. Een oordeel komt

ons niet toe, al was het maar omdat de notulen, zoals gezegd, een
incompleet beeld geven. En wie weet wat hadden wij gedaan als we in
die positie waren?
(wordt vervolgd)

Allerlei
Een gedicht (dichter onbekend).
Vrede wens ik jou toe,
Liefde wens ik je toe.
Moge God jou behoeden,
Leef met Zijn liefde,
Vrede wens ik jou toe,
Zegen wens ik jou toe,
Aandacht wens ik jou toe,
Dat er mensen zijn
Met wie je kunt delen.
Zegen wens ik jou toe.
Uit de liturgie van een afscheidsdienst van een vriend in 2013.
Wil je wel geloven dat je vrede vindt,
Als je vol vertrouwen leeft als een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
Groeit de liefde uit boven de haat.
			
======
Iets heel anders maar wel lezenswaard Misschien hebt u het ook gelezen
maar dit vond ik de moeite waard ook hier nog eens op te schrijven.
Immers we zijn allemaal jong geweest en vast velen van ons hebben
geschaatst.
De eerste schaatsdag (uit het DvhN. 12 febr. 2021)
Het is altijd even wennen. De eerste slagen, het gevoel van het ijs, het
afstellen van de schaatsschoen. Dit jaar is het extra wennen. De ijsbaan

in Zuidwolde is vanwege de corona alleen open voor leden, die tevoren
hebben gereserveerd. Niet iedereen heeft dat opgepikt maar de stralende
vrijwilligers laten zich door het coronagehannes niet uit het veld slaan.
Het is een extra hobbeltje. Meer niet. Ook de hobbels in het ijs kunnen de
pret in deze prachtige winterzon niet drukken. Er kan geschaatst worden
en de rest is bijzaak. Wie het meest moet wennen is de kleuter op dubbele
ijzers, gehuld in dik geelblauw winterpak. Dit is zijn eerste schaatsdag. Hij
krabbelt en valt, schuifelt aan de hand van zijn moeder of achter een stoel
en doet zijn eerste slagen los. Als de zon aan het zakken is en de ijsbaanromantiek in zachtgeel licht op zijn hoogtepunt is, zit het jongetje alleen op
een bankje. Hij huilt. Een schaatser gaat naast hem
zitten en vraagt wat er is. Is hij gevallen ? Heeft hij het koud ?
Is hij zijn ouders kwijt ?
Het jongetje schudt zijn hoofd. Zijn moeder zit twee bankjes verderop
en wenkt hem te komen. “Ik moet naar huis”, zegt het jongetje snikkend
tegen de schaatser. “Maar ik wil hier voor altijd blijven”.
Ijs went snel.
Ook de bijeenkomst op donderdagmiddag 25 februari om 14.30 uur in de
Kandelaar is vanwege corona afgelast. Er hadden zich minder dan 5 leden
opgegeven.
Hopelijk op 18 maart en 15 april wel ! ? We houden u op de hoogte.
Agenda (Afhankelijk van coronamaatregelen) :
18 maart : ledenbijeenkomst
15 april : Ledenjaarvergadering met jaarverslagen penningmeester en
secretaris
…. mei : (uitgestelde reisje)
Oplossing puzzel februari 2021 was : LAMSOOR
Mevrouw Aly v.d. Kam en de heer Fenno Straat stuurden de goede
oplossing in . Gefeliciteerd. !

Kruiswoordpuzzel ingezonden door Nanno Levenga.
Maart 2020. Kruiswoord.
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Oplossing
kunt u sturen
voor 16
maart 2021
naar het
secretariaat.
e- mail:
Klaas van
der Veen
Onder de
goede
inzendingen
wordt een
prijsje
verloot.
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Horizontaal: 1 beroep. 11 ververen. 12 eerste mens. 13 klein kind. 15 aanklaagster. 17 pol. partij. 18 loot. 20 zwaar. 21 tweewielers. 23 geven. 25
zaak. 26 heersende virus. 27 jongens naam. 29 zuid oost Azië (afk.) 31
een. 32 weg. 33 fototoestel. 35 gebruikers. 37 gevogelte. 38 gek. 40 tengel.
41 handel (eng). 43 profeet. 45 toerist. 47 voorzetsel. 49 ……chloride. 50
bridge term.
Vertikaal: 1 epistel. 2 uitroep van pijn. 3 hechten. 4 steen. 5 pl. in de
N.O.Polder. 6 slecht. 7 bloedvat. 8 broeibak. 9 kilometer (afk.). 10
wervelkolom. 14 knokploeg (afk.). 16 einder. 17 alleen zang. 19 nikkel
sch. symbool. 20 onderwijzen. 22 Veronica. 23 geven. 24 langs. 26
frisdrank. 27 eren. 28 draagbed. 30 ondernemings raad (afk.) 34 maand. 36
profeet. 39 levenslucht. 42 elec. Chem. industrie (afk.) 44 ambacht school.
46 rijks universiteit (afk.) 48 plus.
26
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Oplossing : 17

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
18 maart :
ledenbijeenkomst
15 april :
Ledenjaarvergadering met jaarverslagen penningmeester en
secretaris
…. mei :
(uitgestelde reisje)

