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Mededelingen van het bestuur:
Tip : Als u wilt kunt u zich aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief via :
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven Hierin kunt u bijvoorbeeld ook lezen
over de 5 speerpunten van de landelijke kbo –pcob Die zijn:
1. wonen, welzijn en zorg.
2. Veiligheid.
3. Koopkracht
4. digitalisering
5. Zingeving
Nieuws uit het landelijk samenwerkingsverband kbo –pcob.
(kort samengevat )
Sinds eind 2017 is gewerkt aan de ontwikkeling van de toekomstige koers
van de KBO – PCOB onder het motto: “KBO – PCOB vernieuwt”
Eind 2018 gaf de ledenraad(hierin zitten vertegenwoordigers van elke
provincie) aan het bestuur de opdracht op basis van dit traject en de richting
die de ledenraad heeft aangegeven een koersplan voor de komende jaren op
te stellen. Eind maart 2019 zou besluitvorming moeten plaats vinden.
Begin dit jaar lieten 4 provinciale kbo bonden (Gelderland, Limburg,
Noord-Holland en Overijssel) weten dat het traject niet goed loopt en moet
worden stil gelegd.
Na overleg met de genoemde 4 bonden en ook het landelijk pcob bestuur
dat inmiddels heeft plaats gevonden komt er eind april meer duidelijkheid
over hoe verder met de samenwerking.
Samenwerking met de plaatselijke kbo afdeling Veendam.
Op de laatst gehouden gezamenlijke bestuursvergadering 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 op de hoogte van de verder gaande samenwerking.
Oproep van het bestuur: Er zijn nieuwe bestuursleden nodig om onze
afdeling goed draaiend te houden. Denk er eens over na. U kunt bij ieder
bestuurslid terecht voor een gesprekje of informatie.

Voor elke gelegenheid passende kleding.
Een broek van Meyer met een
strijkvrij overhemd van Olymp
voor een ontspannen dagje uit?
Bij Kars Potze mannenmode
slaagt u altijd!

Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.nl

Familieberichten:
F. F. Looijenga,
Boven Westerdiep 84-06, 9641 LK te Veendam.
25 mei: 80 jaar.
Fam. Levenga,
Ds. Van Petegemstraat 7, 9645 NV te Veendam.
29 mei: 50 jarig huwelijk.
De jarige en het gouden echtpaar van harte gefeliciteerd en een mooie dag
gewenst.
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Verslag van de ledenbijeenkomst/jaarvergadering op
donderdag 11 april 2019.
Onderwerp: Pelgrimstochten door ds. Grashoff
Foto’s: Nanno Levenga.
Welkom en opening
Voorzitter Sjoukje Smid heet een 52 tal leden welkom en in het bijzonder
ook welkom aan de spreker van deze middag; ds. Grashoff ,predikant van
de PKN kerk in Wildervank. Het is de laatste bijeenkomst van dit seizoen.
Zij leest als opening een gedeelte uit de Vastenkalender 2019: Scheppingslied van Marijke de Bruin. Hierna gaat zij ons voor in gebed met aandacht
voor de wereld dichtbij en verder weg.
Mededelingen (lees ook in de Nieuwsbrief):
a. Op dinsdagmiddag 23 april is er een gezamenlijke excursie van de KBO
–PCOB naar de struisvogelboerderij in Boerakker. Opgaaf tot vrijdag 19
april. Vervoer met eigen auto’s.
b. Reisje 16 mei: tot op heden hebben zich 42 mensen opgegeven.
Opgeven en betalen voor 8 mei bij de penningmeester.
c. Excursie KBO – PCOB: Museum Plusbus op 9 juli naar het Fries
Museum in Leeuwarden. Verdere informatie vindt u in de Nieuwsbrief
van juni.
d. Er hebben zich voor deze middag 5 leden met kennisgeving afgemeld.

Jaarverslag 2018 van de secretaris.
Geen opmerkingen. Met dank aan de secretaris. Hij maakt ook de
maandelijkse Nieuwsbrief er bij.
Hierna worden de namen van de overledenen in 2018 genoemd en met
1 minuut stilte herdacht.
Financieel Jaarverslag 2018 en begroting 2019 van de penningmeester
a.i. Nanno Levenga. Via een powerpoint en een blad op elke tafel doet de
penningmeester verslag.
Enkele cijfers:
Rekening 2018: Begroot verlies terug gebracht tot: € 249,75
Begroot verlies 2019 : € 149,-Er zijn 2 sponsors bijgekomen. Voorstel van het bestuur om in 2020 de
contributie iets te verhogen. 2/3 deel van de contributie gaat naar het
landelijk bureau, 1/3/ deel is voor de afdeling.
Er zijn enkele vragen uit de zaal: Als je een gift geeft waar gaat dat heen?
Antwoord: Een gift gaat naar het landelijke bureau de afdeling krijgt daar
niets van.
Vraag: subsidie Rabobank? Antwoord: wordt aan gewerkt.
Kascontrole 2018 door de heren de Boer en Levenga.
Geen onregelmatigheden. Leden geven decharge aan het bestuur.
Voor 2019 kascontrole de heren Piet de Boer en Berend Venema.

Afscheid Bé Huisman
Na bijna 10 jaar lid te zijn geweest van
onze PCOB afdeling neemt de heer
Huisman afscheid i.v.m. verhuizing
naar de Wijk bij Meppel.
Secretaris spreekt waarderende woorden tot de heer Huisman en wenst
hem alle goeds en Gods zegen in zijn
nieuwe omgeving. Hij krijgt een mand
met inhoud als dank voor alle werk.
En een PCOB speldje als herinnering.
Bé bedankt en zegt met veel

waardering samengewerkt te hebben met
en in het bestuur.
“Je kon zeggen wat je op je hart had”

Pelgrimstochten, een samenvatting
Na de pauze is het de beurt aan ds. Grashoff
met het onderwerp:

Pelgrimstochten

Enkele opmerkingen:
Een pelgrim komt nooit thuis. Wij hebben
hier geen blijvende woning is heel Bijbels.
Ds. Grashoff gaat met ons over de pelgrim
de eeuwen doorlopen. Dan zie je dat er nogal
wat verandert in al die eeuwen.
Wat is pelgrimeren?
= bedevaart = pelgrimsreis = boete, straf:
stuur iemand dan op pelgrimsreis
= genezing, zegen.
In de Middeleeuwen en ook daarvoor waren
Jeruzalem, Rome, Santiago de belangrijke
bedevaartsoorden. Later kwamen daar
Keulen en Canterbury bij.
Bekende pelgrimsreizigers waren Willibrord
en Bonifatius die hier het Evangelie brachten. Dan te bedenken dat er geen
auto, trein of vliegtuig was. Zij moesten alles lopend of met de boot doen.
In de Reformatie en Contrareformatie begon men anders over pelgrims te
denken.
Maarten Luther was tegen, Calvijn vond het overbodig.
Het concilie van Trente hervormde het pelgrimeren. De bedevaart werd

echt rooms-katholiek waarin de Mariaverering centraal kwam te staan.
Bij de modernere bedevaarten zoals Pax Christi was vredeswerk belangrijk.
En tegenwoordig speelt persoonlijke groei in het geloof een rol.
Ook niet-religieuze motieven doen mensen op bedevaart gaan
Bekende bedevaartsoorden zijn; Taizé, Iona Community (Schotland) waar
ds. Grashoff aan deelnam. In Groningen, dichtbij : Warfhuizen.
Waarom pelgrimeren mensen vandaag?
Om meerdere redenen : Studie, na hun pensioen, bezinning, rust en
verdieping, sportieve uitdaging, nieuwe spirualiteit opdoen, devotie en
groepsvorming.
Vraag: waarom zou u op pelgrimsreis gaan of waarom juist niet?
Zo ja: waarom, waarheen, hoe en wanneer?
Voorzitter bedankt de spreker en overhandigt hem een mand met
zuivelproducten.
Zij wenst iedereen een goede zomerperiode of tot het reisje op 16 mei.
Ds. Grashoff sluit de bijeenkomst met het lezen uit Deut. 16 vs. 16 e.v.
verzen.
En geeft ons een bekende Ierse zegen mee voor op reis.
Verslag: Klaas v.d. Veen. , secretaris.

Excursies en reisje.
a.Gezamenlijke excursie KBO –PCOB naar de struisvogelboerderij in
Boerakker op dinsdag 23 april 2019.
Vraag : wie levert voor 28 mei, voor de juni Nieuwsbrief, een verslagje in
over deze excursie van 23 april.
Graag bij de secretaris : Klaas v.d. Veen, mailadres zie voorin.
b. Het jaarlijkse reisje van de PCOB is dit jaar op donderdag 16 mei.
Vertrek: om 9 uur vanaf de Kandelaar
Reisschema;
Van 10.45 u. tot 11.30 u. In Beuningen in café –restaurant ’t Sterrebos 		
drinken we koffie /thee met appelgebak.
11.30 u. tot 13.00 u.
rondrit met gids langs de filmlocaties met tevens
een bezoek aan het café uit de serie Jonge Leu.
13.00 u. tot 14.30 u.
Beuningen in ’t Sterrebos koffietafel en kroket.
14.40 u. tot 16.15 u.
Denekamp: Tuincentrum Oosterik.
17.45 u. tot 19.30 u.
Zuidlaren restaurant Hof van Zuidlaren
Met een 3 gangendiner als afsluiting.
20 uur
Terug in Veendam bij de Kandelaar.
Kosten: € 57,50 per persoon.
Voor 8 mei opgeven én betalen bij de penningmeester de heer Nanno
Levenga. Hoe?
a. Door het geld over te maken op het rekeningnummer van de PCOB:
NL47 RABO 0140 350 934 o.v.v. reisje mei 2019.
b. Door de penningmeester opdracht te geven het bedrag via automatische
incasso te innen. Na 1 mei moet lid of belangstellende zelf de kosten
overmaken op de rekening van de PCOB. Betalen is deelnemen aan de
reis.
c. Nog dit: In de touringcar is een toilet aanwezig.
d. Noteer: donderdag 9 oktober is er weer een Ouderendag in
Van Beresteyn.
Verdere informatie volgt later.

uit : de vastenkalender 2019.
Jij/u die ons niet loslaat
Jij
die belooft ons niet los te laten
als wij los moeten laten,
als wat zeker is , onzeker wordt,
als wij in de vrije val komen.
Jij
die ons niet loslaat,
hoor onze angst,
onze vertwijfelde schreeuw,
als we niet meer vast kunnen houden,
als de levensgrond openscheurt.
Jij
die ons niet loslaat
als wij springen moeten
in het vertrouwen
dat wij niet vallen
dan in jouw /uw handen.
schenk ons een
teken van Jou.
Marinus van den Berg

Voor vervoer kunt u bellen:
Fam. Dijk , Wildervank tel. 0598 - 470 412 / 06 - 15 07 2998
Met ingang van februari 2019 wordt de heer Wiebe Dijk centraal
contactpersoon om vervoer te regelen van en naar de
ledenbijeenkomsten. U kunt hem bellen als u vervoer wilt.
Kosten: € 2,- heen en terug.

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

Nadenkertje: Is het na Pasen niet altijd Pasen?
Paasgedicht : Hij leeft
Vaag ziet hij licht vanuit het duister,
Hij is verrast, beduusd, hij leeft!
Een engel waakt, vervangt zijn windsels,
Gereed is ’t nieuwe levenskleed.
De steen van ’t graf wordt weggeschoven,
Hij moet nog wennen aan het licht,
Hij knippert even met zijn ogen,
Nu krijgt het leven weer nieuw zicht;
De dood is door hem overwonnen
Zijn sterven dat naar leven leidt.
Wat Hij belooft, is niet verzonnen;
Geloof en leef ….. in eeuwigheid!
Van : Cobie Verheij - de Peuter.

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 mei:
REISJE ! Richting het mooie
Twente. Meer informatie in deze
nieuwsbrief.
9 juli:
Museumplusbus excursie kbo en
pcob. Meer informatie volgt in de
Nieuwsbrief van juni.
9 oktober:
Ouderendag in Van Beresteyn.

