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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. 

 Op deze jaarvergadering zal afscheid worden genomen van de bestuurs-
leden : B. Lohof en E. Schmaal.  Ook zullen 3 leden gehuldigd worden 
vanwege hun 25 jarig lidmaatschap van onze PCOB afdeling In de 
komende Nieuwsbrieven houden  we u op de hoogte.

b. Advies : bewaar de jaarverslagen van de penningmeester en de 
 secretaris over 2020. U vindt ze in de maart Nieuwsbrief.  Maar ook in 

deze Nieuwsbrief staan ze beiden nog een keer mede vanwege de 16 
nieuwe leden. 

c. Verder in deze Nieuwsbrief de familieberichten , lief en leed nieuws, 
een puzzel van ons betsuurslid Nanno Levenga. En ook deel 3 van de 
serie : De gereformeerde kerk in Wildervank in oorlogstijd. Auteur : Jan 
van Bolhuis.  In juni volgt deel 4. 

d. 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. 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.  

16 Nieuwe leden vanaf 1 januari  tot heden april  2021

Hun namen zijn :
De heer A. Forsten, Pommerse Bocht 17 te Veendam.
De heer en mevrouw Herder, Knobbelzwaan 12 te Wildervank.
De heer en mevrouw Van der Zwaag –Visscher, Beukenlaan 33, 9648 
LR te Wildervank.



De heer E. Veltens, Boven Westerdiep 84-  14 te Veendam. 
De heer en mevrouw Hulzebos, Jan Tooroplaan 22 te Veendam.
De heer en mevrouw Panman, Stationspark 33 te Veendam.
De heer en mevrouw Venema, Borgerspark  2-413 te Veendam. 
De heer Kulk, Rijkensstraat 2  te Veendam. 
Mevrouw G. Alting, Meezenbroekstraat 11a te Veendam. 
Mevrouw S. Conner, Duurswold 6 te Veendam. 
De heer J.J. Eekhof, Prins Bernhardlaan 56-109 te Veendam.

Alle nieuwe leden :  VAN HARTE WELKOM in onze PCOB afdeling ! 
Wij hopen dat u zich gauw thuis zult voelen in onze PCOB afdeling. 

 Dit geeft moed en hoop dat wij als PCOB afdeling Veendam –Wilder-
vank- v.h. Menterwolde weer gaan groeien. Oproep aan onze leden : 
Doet u mee ?

e. U heeft nog een extra Magazine van Museum Plus Bus te goed. Van-
wege de latere levering komt het later in het jaar, waarschijnlijk in de 
zomer. Omdat we dit jaar niet met de bus naar een museum kunnen, 
komt Museum Plus Bus naar de ouderen, dus ook naar de PCOB, toe 
met een kunstmagazine “Totzo” met 16 kunstwerken uit de grootste 
musea van Nederland. 

f. Bezorgers : We noemen ook nog een keer de namen van alle  bezorgers 
van de plaatselijke Nieuwsbrief en het landelijke Magazine  Het zijn :
fam. De Boer, Zuidbroek, de heer A. Flink, de heer Y. J. Haaksma, de 
heer H. Hoogeveen, mevr. J. Kats, mevr. H. Leunk, fam.  Smid, mevr. 
Timmer, fam. Tulp en de heer J. de Wagt. 

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

h. Nieuw bestuurslid : De heer G. Visscher- van der Zwaag, Beukenlaan 
33 te Wildervank is unaniem door het bestuur voorgedragen als nieuw 
bestuurslid.	Officieel	moeten	de	leden	nog	hun	goedkeuring	geven	
maar omdat we nu geen ledenvergaderingen houden vragen wij u het 
volgende : Eventuele bezwaren tegen deze benoeming graag binnen 14 
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dagen na verschijnen van deze NIeuwsbrief schriftelijk indienen bij de 
secretaris. Dus voor 5 mei. 

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 juridi-
sche fusie. Nu een paar jaar later is duidelijk geworden dat een juridi-
sche 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 servicetelefoon  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 donderdag-

middag van 13 tot 15 uur hetzelfde nummer.  

d. Geeft de ledenpas ook voordeel in Veendam en omgeving? 
 Ja bijvoorbeeld bij: Gerards  Bloemenkas en zwembad Tropiqua. 

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



Mededelingen van de penningmeester :

Begroting 2021 en jaarrekening 2020. 
Van de penningmeester Albert Volders. 
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Veendam- Wildervank-v.h. Menterwolde

Jaarverslag 2020 

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.
9 april : de heer E.W. van der Werf, Borgerspark 2 te Veendam. 89 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

• 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. Sj. Smid, 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. 

• 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 Nieuws-
brief staan o.a. verslagen en foto’s van de ledenbijeenkomsten, familie-
berichten, 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 
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 aftredend 
Voorzitter  Sjoukje Smid  2005 2021
Secretaris  Klaas v.d. Veen  2012 2024
Nieuwsbrief Klaas v.d. Veen 
Ledenadministratie Nanno Levenga a.i.  2020
Penningmeester Albert Volders 2020 2024
Bestuurslid- lid SSPV en
lid lief en leed  Corrie Truin  2016 2024
Bezorging bladen en 
en doppenactie Wiebe Dijk 2020 2024
Bestuurslid  Egbert Schmaal 2009 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 bestuurs-
vergadering. 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. 



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. 

JARIGEN 

In mei 2021 zijn de volgende PCOB leden jarig : 

1 mei : de heer J.Oudman, Noorderkwartier20, 9644 VG, Veendam. 80 jaar.
2 mei : mevr. R. Ufkes-deVries, Oostergo 1, 9642 EZ, Veendam. 76 jaar. 
4 mei : de heer E. Uhlen, Straat Mali 64, 9642 BN, Veendam. 87 jaar. 
5 mei : mevr. G. Haak-Muurman, Het Loeg 4, 9649 EH, Muntendam 78 jaar.
6 mei : de heer M. Brust, Goudlaan 7, 9646 BJ, Veendam 76 jaar. 
9 mei : mevr. R. Huiting – Bekkering, Berkenlaan 15, 9651 BJ, Meeden. 89 jaar.
11 mei; mevr. W. Hoogstraten, Bocht Oosterdiep 52,9641 JL, Veendam 87 jaar. 
15 mei: mevr.L.G. NIeborg-Visscher, Borgerspark 14, 9642 LN, Veendam. 80 jaar.
16 mei : de heer St. Kuiper,Korteleegte 7-10, 9641 PA, Veendam. 92 jaar.
17 mei: mevr. B. van Huizen-Boiten,Talmastraat 92, 9645 GH, Veendam.  92 jaar.
20 mei : de heer J. Bloem, Borgerspark 2 -515, 9642 LN, Veendam. 86 jaar. 
20 mei : mevr. T. Kamphuis- Timmer, Middenweg 141, 9649HT, Muntendam. 77 jaar
20 mei: de heer C. Rustebiel, Kerkstraat 60 A, 9641 AV, Veendam. 92 jaar.



25 mei : de heer F.F. Looijenga, Boven Westerdiep 84-6, Veendam 83 jaar.
25 mei : mevr. M.H. Duintjer- Forsten,Blankensteinkade 20, 9641 JZ Veendam, 78 jaar.
25 mei : mevr. J. Hulzebos-Holwerda  Jan Tooroplaan 22, 9646 DG, Veendam. 76 jaar
28 mei ; de heer J. Hulzebos, Jan Tooroplaan 22, 9646 DG, Veendam. 76 jaar. 
31 mei : mevr. L.A.G. Kats, Landbouwstraat 7, 9648 GA, Wildervank. 76 jaar

LIEF en LEED .

De zieken :
Mevrouw Medema- van Sloten, Steenstraat 2/C 9646 BA te Veendam 
Mevrouw Bos- Wesseling, Molenstreeek 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. 

Inmiddels is de heer W. Pathuis, Prins Bernhardlaan 56 -212, 9641 LW te 
Veendam weer thuis uit Maartenshof - Groningen. Wij wensen ook hem 
verder beterschap en sterkte toe. 

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.: 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 – 1946 3013  



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.	

Overlijdensbericht : 

Op donderdag 18 maart 2021 is op de leeftijd van 93 jaar overleden 
ons oud-lid :     Willie van der Zwaag - Wind, sinds 31 mei 2002  we-
duwe van Tabe van der Zwaag.           
Op 24 maart was er een afscheidsdienst, alleen voor genodigden, in de 
Grote Kerk / PKN kerk te Veendam. Correspondentieadres : 
S. van der Zwaag, van der Halsstraat 20, 9988 PA te Usquert. 

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.



Gereformeerd Wildervank in oorlogstijd – auteur : Jan van Bolhuis 

Deel 3 

Gereformeerd Wildervank in oorlogstijd (3)

Verzetsgroepen
Veel	kans	om	Joden	te	helpen	was	er	dus	niet	zoals	we	in	de	vorige	afleve-
ring zagen. Maar om de instelling van de gereformeerden te peilen kunnen 
we breder kijken naar verzetsactiviteiten. 
De notulen van de kerk hullen zich in zwijgen over verzetsactiviteiten. 
Maar we weten dat eind 1942 onverwachts door een onbekende dominee 
een schitterende preek werd gehouden. Dat was ds F. Slomp die de bood-
schap uitdraagt dat sabotage niet alleen geoorloofd is, maar ook dat Gods 
zegen erop rust . Ds Slomp is beter bekend als Frits de Zwerver en stond 
aan de wieg van een landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers 
(LO). Hij reisde daarvoor het hele land door en richtte overal commissies 
op die zich daarmee bezighielden. 1942 is het jaar waarin het georganiseer-
de verzet in Wildervank vorm krijgt. Alle medewerkers van het eerste uur 
van de LO waren gereformeerd las ik. Hierop is wel wat af te dingen. Van 
de twee Wildervankse verzetsdoden, Christinus Lubbers en Jan Kamminga 
was de eerste gereformeerd, de laatste Christelijk Gereformeerd, al kwam 
hij dus wel uit dezelfde hoek. Als betrokken bij het eerste begin worden 
genoemd J.J. Terhuizen , de student J. Drost , R. Drenth, Jac. Moesker , J. 
Kooi, J. Okken, de arts Du Saar en H. Fokkens . Fokkens, Kooi, Okken en 
dokter Du Saar komen niet voor in het lidmatenboek van de Gereformeerde 
Kerk. Roelof Drenth noemt Jaap Terhuizen als de eigenlijke promotor in de 
begintijd, samen met Drost. 

Volgens Roelf Harm Munneke speelde zijn gereformeerde achtergrond 
niet zo’n grote rol: ‘Het belangrijkste was dat we samen tegen de Duitsers 
waren. Het geloof op zich had daar niet zoveel mee te maken.’  
De motivatie van de ondergrondse werkers zal moeilijk te achterhalen zijn, 
maar omdat het verzet op gang kwam na de preek van Frits de Zwerver 
lijkt een religieuze inspiratie zeker aanwezig te zijn bij meerderen. Bij 
Lubbers wordt zijn “zuiver principiële houding” expliciet genoemd. 
Bij bovengenoemd achttal valt een sterk gereformeerde inslag niet te 
ontkennen. Vreemd is dat natuurlijk niet. Verzet was een hachelijke zaak 



en je betrok er alleen iemand bij die je helemaal vertrouwde, dat was dus 
iemand uit je eigen kring. Familiebanden passen in dit patroon: de broers 
Roelof en Hendrik Drenth waren zonen van Catharina Munneke. Hendrik 
Wieringa was getrouwd met Jacoba Grietina Munneke, een zuster van 
Catharina. De eerder genoemde Roelf Harm Munneke, waarover later 
meer, getrouwd met Janna Drenth, was weer een neef. Er zijn meer 
familieverbanden tussen de personen in deze serie stukjes genoemd.

Het verzet beschikte nauwelijks over wapens . Er was wel een hoog 
gelegen perceel op het land van J.J. Terhuizen waar “droppings” konden 
plaats vinden als het wachtwoord “hang de was buiten” werd gegeven door 
Radio Oranje. Roelof Drenth en Jaap Terhuizen, de enige twee die ingewijd 
waren, luisterden volverwachting naar Radio Oranje, maar de boodschap 
kwam nooit. Een partij gummistokken, armbanden enz. was verborgen in 
een cementenbak onder de paardenstal van Terhuizen. Na de bevrijding 
hebben gearresteerde NSBers, w.o. de burgemeester de bak moeten 
opgraven.

Gewapend verzet was er dan ook nauwelijks, sabotagedaden werden 
nauwelijks gepleegd. En dat was maar goed ook als we afgaan op de 
beschrijving door Roelf Munneke van een overval op het distributiekantoor 
in Wildervank:
Des avonds werden de distributiebonnen gebracht naar wat toen nog de 
Rotterdamse Bank was aan het Oosterdiep. De distributiekaarten kwamen 
in de kluis. Indertijd was Jan Kamminga inspecteur van de distributiekan-
toren in Oost Groningen. Hij maakte een knokploeg erop attent waar de 



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 



bonnen lagen. Met goedvinden van de directeur van de Rotterdamse Bank 
de heer Rengenier Brouwer , werd een overval beraamd. De heer Brouwer 
was verlamd aan beide benen. Bij de overval bond men de heer Brouwer 
onder grote hilariteit vast aan een stoel. Maar de kluis was niet open te 
krijgen. De volgende morgen werd aangifte bij de politie gedaan en de heer 
Brouwer losgemaakt. Een overval zonder resultaat.
Roelof Drenth legt uit wat er misging: door ondeskundigheid was het 
zuurstofapparaat kapot geraakt. Overigens had de “Trouw”-groep het al 
eerder geprobeerd, nu met Jan Kamminga als “slachtoffer”. Maar die 
overval werd afgelast. 
Drenth weet maar van één verzetsgroep: De OD (Orde Dienst), later de 
BS (Binnenlandese Strijdkrachten) genoemd. De opzet van de verzets-
groepen was het treffen van voorbereidingen om het openbaar bestuur na 
het vertrek van de Duitsers over te kunnen nemen. Toen duidelijk was dat 
de oorlog langer zou duren veranderde de focus. De naamsovergang van 
OD naar BS weerspiegelt dat denk ik. Roelf Munneke vertelt: 
Het ondergronds verzet werkte in verschillende groepen waarbij de ene 
groep praktisch niets van de ander groep wist. Er waren groepen die voor 
de onderduikers zorgden, adressen hiervoor zochten en ze bevoorraadden 
met gestolen bonkaarten en dergelijke. Ook werden illegale bladen gedrukt 
en verspreid. Dit was vaak weer een andere groep.

Wanneer het verbod afkomt om Joden werk te geven zien de gebroeders 
Drenth uit Wildervank er geen been in om toch Joden werk te geven. Dat 
zijn Hendrik en Roelof Drenth die toen nog samen een boerderij aan het 
Oosterdiep in Bareveld exploiteerden. Ook Berend te Velde houdt zich niet 
aan het verbod.

De notulen zijn voorzichtig. Als de Duitsers de boekhouder van de kerk 
fussileren komt dat in de notulen terug als “De praeses memoreert het 
droevig feit dat op 12.11.1944 naar ontvangen mededeelingen de boek-
houder van de kerk C.W. Lubbers in gevangenschap is overleden. Aan 
de weduwe en de kinderen is namens de KR een schrijven gericht waarin 
hartelijke deelneming is betuigd met het geleden verlies” . Lubbers was 
een vooraanstaand en gezien inwoner van Wildervank. Eventjes lid van de 
gemeenteraad tot de Duitsers die ophief, in de kerk o.m. lid van de 
Commissie van Beheer. Hij had vanaf 1944 de leiding van de verzets-
beweging OD. Hij woonde aan de Stationsstraat die na de oorlog zijn naam 



kreeg. “Lubbers was de man die ons op ieder gebied met raad en daad 
bijstond bij de hele illegale actie. Waren er moeilijkheden, op welk gebied 
dan ook, hij werkte steeds om dat tot een oplossing te brengen. Hij zocht 
contacten buiten de plaats en hield ons zoo met verschillende dingen op de 
hoogte. Kwamen we geld tekort, dan zorgde hij voor aanvulling. Hier kan 
nog worden gememoreerd dat hij o.m. in de kringen van protestants-
christelijke	schoolverzet	een	zeer	geziene	figuur	was	om	zijn	zuiver	
principiële houding. Toen hij in de zomer van 1944 tot commandant van 
de BS werd benoemd werd alles geregeld en voorbereid om actief 
optreden, vooral ook omdat de invasie reeds had plaats gehad. Hij was de 
man, die ons toen als groepscommandanten de belofte van trouw aan 
Koningin en Vaderland afnam. Verschillende bijeenkomsten werden 
belegd, waar Lubbers, ondercommandant Terhuizen en ondergeteekende 
tegenwoordig waren.” aldus Roelof Drenth. Door de arrestatie van 
Lubbers werd ook gezocht naar Drenth, J. Okken, J. Kooi, H. Fokkens, 
J.J. Terhuizen, Bruno Drenth en H. Drenth. Roelof Drenth is de enige die 
zich aan arrestatie kon onttrekken. In plaats van H. Drenth wordt, kennelijk 
per abuis, een kapper H. Drenth gearresteerd, de verwarring zou veroor-
zaakt kunnen zijn doordat ook Bruno Drenth kapper was. De vijf die wel 
gearresteerd werden wisten uit het werkkamp te Farmsum te ontsnappen, 
onder te duiken, en na de bevrijding hun rol weer op te pakken. 
Toen Lubbers en de anderen weg waren heeft het werk van de OD een tijd 
stilgestaan. Dit is wel een groot bezwaar geweest. Enkele dagen voor de 
bevrijding werd Klein tot commandant benoemd.

H. Schipper, smid nabij de dalbrug, stond het verzet steeds bij met woord 
en daad, en heeft verschillende opdrachten uitgevoerd. Hij moest daarbij 
grote risico’s nemen en door verraad werd hij gearresteerd. Door handig 
optreden kwam hij snel weer op vrije voeten. Na de oorlog heeft Schipper 
eigenlijk nooit over zijn rol in het verzet gesproken. Op zijn sterfbed zag 
zijn zoon dat zijn ene oog wegtrok en vestigde de aandacht van zijn moe-
der daarop. Zij vertelde toen hoe dat kwam. Hij was na arrestatie naar het 
Scholtenshuis	gebracht	en	had	tegen	een	verhorende	officier	gezegd:	
“U heeft vijf knopen op uw uniform. Het Opperwezen heeft u vijf jaar 
gegeven om te keer te gaan, daarna is het afgelopen.” Het antwoord was 
een mishandeling waarbij zijn oog blijvend beschadigd werd. Hij droeg 
later wel een bril met één zwart glas.



Ouderling B. Drenth heeft de classisvergadering bezocht. Hij brengt in 
april 1945 verslag uit zonder zijn aantekeningen te raadplegen, want die 
zijn door de Duitsers bij een huiszoeking in beslag genomen.  Dat zou 
kunnen duiden op verzetsactiviteiten, hij is een oom van de gebroeders 
Drenth waarvan hierboven sprake was en de schoonvader van Roelf 
Munneke. De Duitsers waren op zoek naar Roelf, maar die was niet ín 
huis, maar op weg náár huis. Het was dichte mist, dus weinig zicht. Roelf 
komt dan de arbeider van de buren tegen die hem waarschuwt dat het huis 
omsingeld is door de Duitsers. Dankzij de mist kan Roelf ongezien weg-
komen, hij duikt meteen onder. Zijn actieve betrokkenheid blijkt na de 
oorlog ook. De NSB-ers worden opgesloten in de tricotagefabriek van 
Schmidt. Roelf Munneke wordt belast met de leiding van de gevangen-
bewaking.

Een compleet overzicht is niet samen te stellen. Ik heb kunnen achter-
halen dat onderduikers waren ondergebracht op de boerderij van de broers 
Drenth, hierboven genoemd. Ook bij de familie Wieringa zaten onder-
duikers, terwijl de eigen zoons elders ondergedoken zaten, ze waren ook 
betrokken bij het werk van Christinus Lubbers en dochter Nies Wieringa 
bracht het illegale Trouw rond. Evert Forsten is volgens zegslieden onder-
gedoken in Lisse. Bij Jan Joosten in Bareveld zit zijn broer ondergedoken. 
Maar wat de bovengenoemde leiders van het verzet hebben gedaan blijft 
grotendeels verborgen. Volgens ds Kerssies “werd bijna ieder huis, indien 
het enigszins mogelijk was, opengesteld voor en gastvrijheid verleend aan 
onderduikers van elders.” Dan zijn er wel heel veel onderduikers geweest. 
Schatten we de gereformeerde gemeente op 150-200 gezinnen dan moeten 
dat al gauw 300 onderduikers zijn geweest.

Daarnaast was er ook ongeorganiseerd verzet. Boeren die een deel van 
de oogst achterhielden en zo de voedselvoorziening van bevolking en 
onderduikers mede regelden.

(wordt vervolgd)

Jan van Bolhuis



Puzzel. Mei 2021. Crypto bloemen filippine
Breng de letters over naar de gelijk genummerde vakjes in het balkje.

1 13 11 16 26 5 9 9 11 16

2 17 1 15 3 7 12 1 5

3 2 8 15 3 12 13 6 16

4 17 14 5 16 6 1 8 5 16

5 7 5 4 14 16 11 5

6 15 5 22 23 9 12 23 5

7 17 9 18 8 9 8 15

8 11 6 13 14 26 12 9 5

9 26 3 7 15 11 12 14 12 15

10 13 13 11 17 14 13 11 6 18 1

11 2 14 6 5 11 14 26 3 19 15

17 14 8 5 1 4 15 3 7 11 13 8 15

5 5 1 2 9 12 5 6 26 5 15 16 18 1

1.een slof voor een gewas. 2 schoeisel van een liefdes godin.3 een 
patriarch met hoofddeksel. 4 denk vooral aan mij. 5 een bewakerszak. 6 
een voorjaarsbode op wintergrond. 7  een ijverig meisje. 8 Een specerij 
uit een Overijsselse stad. 9 een stekkie van M.G. Schmidt. 10 Vader is 
een heel eind weg. 11 een geluid voor een profeet. 12 Een liefdesuiting 
van een omroepvereniging. 13 Een kledingstuk van mijzelf. 14 
belastingdienst min 

De oplossing kunt u doorgeven aan het secretariaat Klaas van der Veen 

(mail: kvdveen1@netvisit.nl) voor 15 mei 2021. Er wordt een prijsje

verloot.



Voor steeds meer leden is een puzzel oplossen in deze coronatijd een 
mooi tijdsverdrijf. Even de gedachten anders gericht en het scherpt je 
denkvermogen ook nog. 
Een 6 tal leden stuurde de goede oplossing van de april puzzel . 
Het woord was : hortensia  Alle 6 leden : Gefelictieeerd. !

Allerlei 

Uit de Simavi scheurkalender 2021 de volgende gezegden / gedachten :

• Trek iets positiefs aan 
• Wacht niet op een goede dag, maak er één. 
• Vrijheid is de kleur van elk mens.
• Raadsel : wat wordt er nat tijdens het drogen ? 
• Alles wat je aandacht geeft groeit. 

Iets anders :  Hoe voorkomt u vallen 
Elke 6 minuten belandt een 55 plusser in het ziekenhuis door een val. 
Vallen wordt wel de grootste sluipmoordenaar onder senioren genoemd. 
KBO –PCOB geeft adviezen om dit te voorkomen. Dat heet met een mooi 
woord : valpreventie. 

Tips : 
1. Haal de drempels weg. Als dat niet kan, zorg dan dat de randen van de 

drempels afgeschuind zijn Of monteer een goed aansluitende schuine 
plank. 

2. Ga niet rennen als er gebeld wordt. 
3. Gebruik een intercom als er gebeld wordt. 
 Verkrijgbaar bij speciaalzaken en telefoonwinkels. 
4. Haal kleedjes weg. Als u dat niet wilt, zet er een antisliplaag onder of 

koop een antislipmat. 
5. Ga nooit op een stoel of kruk staan. Gebruik altijd een stevige huis-

houdtrap met een beugel waaraan u zich vast kunt houden. 
6. Werk kabels zoveel mogelijk weg. Gebruik bijvoorbeeld snoergoten, te 

koop bij de bouwmarkt. 

En zo kan je nog meer tips bedenken. Wie ze heeft, stuur maar in. 



Een oud-collega stuurde mij het volgende opzegversje over : Beloven en 
niet doen. 
Wie belooft en niet wil doen,        
is gelijk een mager hoen        
Die wel kakelt op de stok        
maar geen ei legt in het hok. 

Slotwoord.
(lees het maar 2 keer) 
Tot slot van deze rubriek het volgende uit het boekje : Het verlangen de 
wind te volgen – een woord voor elke dag - van Okke Jager. (dichter en 
dominee 1928 – 1992) deze woorden :

Het Evangelie is niet tijdgebonden zoals  de religie. Het is vandaag even 
actueel en even moeilijk te verstaan als 2000 jaar geleden. Maar wij 
moeten het wel gestalte geven in het hedendaagse levensgevoel. God is 
niet van gister. Hij is altijd al verder dan wij zijn. Wij hoeven niet terug te 
schrikken voor het eigentijdse. De mens mag met de tijd meegaan, omdat 
God zich gaandeweg bekend maakt. De mens mag een nieuwe tijd doen 
aanbreken, omdat God een Ander is dan de status quo. 

 In zijn inleiding op dit dagboekje schrijft Frits de Lange over Okke Jager 
o.a. het volgende : Okke Jager was een criticus, een eeuwige querelant in 
verzet tegen domme feiten. Tegelijk was hij een ziener die de horizon 
aftuurde naar tekenen van hoopvollere tijden. Hij schreef zo’n vijftig 
boeken, publiceerde wekelijks in de krant en schreef zijn leven lang 
gedichten. Een dag niet geschreven was voor hem een verloren dag. 
Hij bleef tot het laatst schrijven en was bij zijn sterven nog lang niet klaar. 

Ledenvergaderingen 2021 

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



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 

U geeft mij
handen om te doen

‘n hart om te openen
ogen om te kijken
oren om te horen

voeten om te staan

om een ander
te geven
te dienen

te zien
te luisteren
om in uw

spoor te gaan

U schiet mij te hulp
met uw Geest

ik ben niet alleen
duizenmaal dank

o Heer voor
het Pinksteren







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


