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Mededelingen van het bestuur:
Van onze voorzitter Sjoukje Smid
Beste PCOB leden;
De zomer is bijna voorbij.
Het nieuwe seizoen 2019-2020 begint binnenkort.
Omzien naar elkaar ie een belangrijk kernwoord in de PCOB, samen met
solidariteit en rentmeesterschap. Dit zijn de 3 kernwoorden waarop de
PCOB is gebouwd en een eigen geluid laat horen op alle levensterreinen
die voor alle leden relevant zijn.
En zo gaan we in het nieuwe seizoen ledenvergaderingen houden en met
de KBO weer bestuursvergaderingen, excursies en uitstapjes organiseren.
Op donderdagmiddag 19 september om half 3 in de Kandelaar is onze 1e
ledenvergadering van het nieuwe seizoen. Spreker is dan de heer Smit uit
Wildervank met het onderwerp: poëzie en proza. Nieuwe leden zijn van
harte welkom.
Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden want zonder bestuur
kan de PCOB afdeling niet verder. Dat zou erg jammer zijn en dat willen
we toch ook niet. Dus wilt u erover nadenken.
Ik hoop jullie op 19 september (weer) te ontmoeten.
Ter afsluiting een gedicht: Aandacht voor elkaar van Fedde Nicolai.

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

Aandacht
1.Wat kan aandacht belangrijk zijn
Even met elkaar een praatje maken
Zomaar op straat of het marktplein
Zomaar met elkaar in gesprek raken.

6.Laten we steeds meeleven met elkaar
Elkaar tot steun zijn in ons leven
Dat is wel de moeite waard niet waar
En iedereen he goede willen geven.

2.Vaak geven wij elkaar weinig aandacht
Hebben het te druk met ons eigen leven
Weten niet wat er van ons wordt verwacht.
Toch moeten we naar aandacht streven.

7.Zoals één zonnestraal
Een bloem doet opengaan
Kan één vriendelijk woord
Een gezicht doen stralen !

3.Meer aandacht aan elkaar schenken
En vraag maar hoe het gaat
Niet te veel aan onszelf denken
Maar raak met elkaar aan de praat.
4.Meeleven met medemensen
Dat is een hele goede zaak
Een ieder het beste willen wensen
Dat gebeurt nooit te vaak.
5.God wil dat wij om onze naaste geven
En dat wij luisteren naar Zijn stem
God is met ons allen verweven
Geloof dan en vertrouw op Hem.

Mededelingen :
1. Een Nieuwsbrief minder
De Nieuwsbrief van juni was de laatste van het seizoen 2018 – 2019.
Bestemd voor de 3 zomermaanden juni – juli en augustus. Waarom?
Omdat de PCOB in deze maanden juni – juli – augustus niet vergadert en
er in de zomermaanden ook weinig kopij is. We deden dit eerst als proef.
We zijn benieuwd naar uw reactie.
Reactie naar de secretaris: kvdveen1@netvisit.nl
Er zijn tot op heden, eind augustus, geen reacties binnen gekomen.
Het kan nog. We zijn benieuwd: dus reageer maar.
Graag voor 15 september.
2. Als u wilt, kunt u zich aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief via :
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven.
Onderwerpen zijn b.v. : Zomereenzaamheid, woonzorg voor ouderen,
koopkrachtdaling gepensioneerden enz.
Vanaf 28 juni 2019 is het nieuwe adres van de landelijke KBO –PCOB
Seniorenorganisatie KBO – PCOB, Ringwade 67, 3439 LM te
Nieuwegein.
De telefoonnummers blijven ongewijzigd.
Algemene nummer : 030 – 3400 600
e-mail: info@kbo-pcob.nl
3.a Oproep: Het bestuur blijft de oproep doen voor nieuwe bestuursleden
in het nieuwe seizoen.. U kunt zich aanmelden bij het bestuur. Of ga eerst
eens een gesprek aan.
3b. De Lief en leed commissie vergadert op 24 september om 14 uur bij
Corrie Truin aan de Molenstreek.
4. Samenwerking met de plaatselijke kbo afdeling Veendam.
Op de laatst gehouden gezamenlijke bestuursvergadering in april 2019 is
besloten dat we onderlinge berichten zoals onze Nieuwsbrief en
mededelingen van de kbo afdeling gaan uitwisselen.
Dus kennis nemen van elkaars activiteiten.
Wij houden u ook op de hoogte van de verder gaande samenwerking.

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

5. Uw ledenpas
Als het goed is heeft ook u een ledenpas in huis. Misschien gebruikt u die
pas vaak en veel. Maar misschien blijft de pas 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 ook in 2019 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 8% korting op de
basisverzekering en 10% korting op alle aanvullende, inclusief tandarts,
verzekeringen. Tel. 071-751 00 56
d. Pro Life is de christelijke zorgverzekeraar van Nederland. U ontvangt
8% 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 te Utrecht. 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.
* Kijk ook op: www.kbo-pcob.nl/voordeel voor een overzicht van alle
voordelen. En in de maandelijkse Magazine staan soms ook actuele
aanbiedingen.
*Schrijft u liever een brief, het postadres is :
KBO – PCOB , Europalaan 40, 3526 KS in Utrecht.
*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.

Haarstudio Reflexion
Brink 8 Veendam
Telefoon 0598-630484
Knippen zonder afspraak,
andere behandelingen, zoals kleuren
en permanenten op afspraak.
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Familieberichten september:
De heer en mevrouw Huttinga,
Kerkstraat 8, 9641 AJ, Veendam,
10 september: 63 jaar getrouwd.
G. Kuiper- Kloosterziel,
Eems 54, 9642 NB, Veendam,
13 september: 85 jaar.
De heer en mevrouw Menting,
Molenstreek 152, 9641 HJ , Veendam,
18 september : 55 jarig huwelijk.
De jarige en de beide echtparen : van harte gefeliciteerd en een mooie
feestdag gewenst.
Overleden op 24 juni 2019 ons medelid : mevrouw Pathuis-Janssen
uit Noordbroek. Zij is 81 jaar geworden. Mede namens de PCOB heeft
het bestuur de familie gecondoleerd.
Wij wensen hen veel sterkte en Gods nabijheid toe
Overleden op 20 augustus 2019 ons medelid: Jaap Folkers uit
Muntendam. Hij is 77 jaar geworden. In de rouwbrief stond : Na een
periode van moeite en pijn heeft Jaap dit leven waar hij zo van genoot los
moeten laten. Wij wensen zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen veel
sterkte en Gods nabijheid toe.
Mevrouw Van der Zwaag verblijft in :
Maartenshof ,
Schaaksport 100, afd. 3 B – kamer 8,
9728 PG te Groningen.
Een kaartje is altijd welkom. Zie ook het gedicht van onze voorzitter.

Verslag: Op dinsdag 9 juli 2019. was er een gezamenlijke excursie
van de kbo –pcob met de Museumplusbus naar het Fries Museum
in Leeuwarden.

Reisverslag KBO – PCOB op 9 juli 2019
De museumplusbus stond om 8.30 uur al geparkeerd bij de Kandelaar om
de leden van de beide verenigingen mee te nemen naar het Fries museum
in Leeuwarden
Om 9.30 uur zaten er 42 mensen in de bus en konden we vertrekken.
Onze gastheer was Harry. Na een paar huishoudelijke mededelingen gingen
we via de A7 naar Groningen, Hoogkerk en Marum naar Leeuwarden.
Om 11 uur waren we bij
het Fries museum en
werden we ontvangen door
onze gastdames. Hierna
was er gelegenheid voor
een kopje koffie of thee.
Het tweede kopje was
voor eigen rekening en
de meesten namen er wat
lekkers bij: oranjekoek of
appeltaart.
Om 12 uur werden we in
3 groepen verdeeld en
gingen we me de
rondleiding beginnen.
We begonnen op de 3e verdieping, de kunstafdeling. Hier was de
tentoonstelling van Erik van Hove .Hier waren prachtige ambachtelijke
voorwerpen te zien, allemaal met de hand gemaakt: veel onderdelen van
een auto, brommers enz. Ze worden helemaal uit elkaar gehaald om zo
weer als nieuw voorwerp b.v. een vliegtuigmotor of auto voorwerp te
worden verkocht. Zo waren er veel mensen die geen werk hadden en
die via deze Erik ten ….. aan het werk kwamen. Alles gefinancierd door

fondsen. Maar zo konden veel mensen aan he werk blijven. De onderdelen
werden goedkoop ingekocht maar als ze klaar waren, straalde de
schoonheid er van af.
Hierna gingen we naar de 2e verdieping en kwamen we bij een
verzamelmuseum.
5% hebben ze zelf en de rest hebben ze uitgeleend aan andere musea.
Sommige producten worden opgeslagen. Zo was er een afdeling van
papier en inkt, dat erg gevoelig is voor daglicht.
Ook zijn er stukken van Esscher aangekocht. Ook stukken met veel
emotionele waarde voor mensen. Zo was er een prachtig wandkleed
van Cees Bunschoten ( 1948 – 1995).

Ook een prachtige glazen vaas met ingegraveerde namen van bekende
Friese kunstenaars. Deze vaas was ook bij het programma Kunst en Kitsch
en was € 85.000—waard. Ook een bijzondere vlag uit 1848 met de naam :
handewippie uit de plaats Rinsumageest in Friesland.
Het museum is gebouwd in 2012.
Op de 1e verdieping waren o.a. voorwerpen uit het verzet te zien.
Om 13 uur was het tijd voor de lunch. Die bestond uit soep (voor
sommigen moeilijk te herkennen) met heerlijke broodjes , melk,
karnemelk, appel – peerdrank en een appel of fruit na. Goed verzorgd.
Daarna hadden we tot 15 uur om rond te kijken en te winkelen.
Prachtige artikelen maar wel duur.

Om 15 uur was het tijd voor vertrek richting Veendam. Rond Groningen
was het erg druk. Om 16.30 uur waren we weer in Veendam.
Aan het begin van de reis heette mevrouw Kriek ons welkom. Aan het eind
van de reis bedankte mevrouw Smid iedereen voor het slagen van deze
prachtige reis.
We hopen nog een keer weer met de Museumplusbus uit te mogen gaan.
Tot slot was er een bedankje voor de gastheer en de chauffeur voor deze
geslaagde reis van KBO en PCOB.
Verslag geschreven door onze voorzitter: Sjoukje Smit

Noteert u alvast:
Ledenbijeenkomsten periode september – december 2019 :
• 19 september: Henk Smit uit Wildervank met het onderwerp:
Poëzie en proza.
9 oktober: Ouderendag in Van Beresteyn. Uitgaande van de SSPV.
Dit belooft een leuke dag te worden met een gevarieerd programma.
Entree: € 12,50 inclusief een kop koffie en een lunch. In de Nieuwsbrief
van september meer informatie.
Programma : zie aparte bijdrage van Corrie Truin.
• 17 oktober: samen met de KBO die ook de organisatie in handen heeft.
Onderwerp: Cor Faber houdt een lezing over de Spaanse Burgeroorlog.
• 21 november: André Hammenga uit Veendam met het onderwerp: Om
ons klimaat kun je niet heen.
• 18 december: Viering kerstfeest m.m.v. Chr. gemengd koor uit
Kropswolde o.l.v. mevr. Kooi. Met een kerstmaaltijd. Meer informatie
volgt.
Programma ouderendag op woensdag 9 oktober in Van Beresteyn
door Corrie Truin. (zie mail Corrie)

Ingezonden door Nanno Levenga.
Foto met verslag over Frans van der Lugt * 10 mei 1938 Den Haag + 7
april 2014 Homs (Syrië) van ds. Harmen Jansen uit Drachten.
“Ik blijf bij mijn schapen, ik ben de herder van mijn schapen”
*10 mei 1938, Den Haag – † 7 april 2014, Homs (Syrië)
Frans van der Lugt
Vijf jaar geleden is hij vermoord door gemaskerde mannen, mogelijk
rebellen van Al-Nusra die Homs bezet hielden. Toen de bevolking was
geëvacueerd voor het oorlogsgeweld, was hij gebleven, als laatste
Europeaan in de stad die al sinds juni 2012 werd belegerd door de troepen
van Assad. Er hadden duizenden christenen gewoond. Nu waren er nog 28
over. De toestand was zeer nijpend. De mensen trokken het groen tussen
de stoeptegels vandaan voor nog wat soep. Pater van der Lugt vond dat
iemand de achterblijvers bij moest staan, ongeacht hun religie, de meesten
ziek, zwak, oud en armlastig. Hij wist dat het riskant was. In een videoboodschap voor de wereld had hij nog te kennen gegeven dat hij niet kon
aanvaarden dat zijn mensen zouden verdrinken in een zee van honger.
Met deze trouw stond hij in een oude Jezuïetentraditie. De telg van een
Haagse bankiersfamilie had bij Jezuïeten op school gezeten en was bij hen
gebleven. Hij studeerde filosofie en in Libanon twee jaar Arabisch. Later
volgden nog theologie, psychologie en psychotherapie, naast werk als l
eraar godsdienst en sport en studentenpastoraat en vormingswerk in Homs,
Beiroet en Katwijk, en ook een Zen-retraite. Vanaf 1980 bleef hij voorgoed
in Syrië. Zijn project Al-Ard was een boerderij voor kinderen en jongeren met een beperking die hij zelf met een oud busje ophaalde. Er werden
groenten verbouwd, er was een keramiekwerkplaats en de wijngaard was
goed voor jaarlijks vijftigduizend flessen wijn. Moslims en christenen
konden er komen mediteren. Hij was ook betrokken bij de stichting van
een vestiging van l’Arche, een leefgemeenschap met mensen met een
beperking. Een ander groot initiatief was Masir: jaarlijkse meerdaagse
trektochten door de bergen voor jongeren van alle geloofsovertuigingen
en etnische groepen. Hij wilde mensen laten ervaren dat er heel wat meer
is dat hen met anderen verbindt dan dat scheidt. Geloofsverschillen
werden veel te veel aangedikt! Na een bombardement in 2012 belegde hij
op Palmzondag in Homs een dienst met achtergebleven orthodoxe

christenen en moslims, waarbij de imam preekte. Altijd was hij sober
blijven leven. Op bezoek in Nederland haalde zijn familie hem eens over
om een net pak te kopen. Bij vertrek bleef het hangen.
De burgeroorlog heeft intussen in Syrië meer dan een half miljoen doden
opgeleverd. Van der Lugts leven blijft een bijzonder getuigenis van
vasthoudende naastenliefde, solidariteit en afkeer van geweld.
Ds, Harmen Jansen uit Drachten

Uitslag kleine aardrijkskunde quiz :
Gea NIeborg leverde de volgende 10 namen eindigend op kerk in :
Heemskerk, Nieuwerkerk (aan de Amstel), Ouderkerk, Nijkerk,
Lekkerkerk, Gelsenkirchen, Giekerk, Duinkerken, Christchurch,
Streefkerk. Bedankt Gea!
Wie volgt? Inzendingen nog tot eind september naar de secretaris:
kvdveen1@netvisit.nl

Nieuws uit de provincie ook wel genoemd: het Platform
De werkgroep KBO –PCOB heeft op maandagmiddag 11 november om
14 uur in Brandpunt te Sappemeer een themamiddag georganiseerd met
het onderwerp: Ouderenzorg in de provincie Groningen.
Bestemd voor leden van KBO en PCOB en bestuursleden.
Als u vragen heeft kunt u die alvast rechtstreeks indienen bij de
secretaris: Fred Postema per mail: fredpostema@live.nl .
Dus noteer alvast deze datum.
Meer informatie volgt later.

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
19 september:
Henk Smit Poëzie en proza.
9 oktober:
Ouderendag in Van Beresteyn.
17 oktober:
Cor Faber: lezing over Spaanse
Burgeroorlog.
21 november: André Hammenga
Om ons klimaat kun je niet heen.
18 december: Viering kerstfeest

