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Mededelingen van het bestuur:
• Op 2 augustus werden wij opgeschrikt door het overlijdensbericht van
Frans Kriek, Hij was bestuurslid van de KBO afdeling Veendam.
Wij hebben Frans leren kennen als een meelevend mens en als een kundig
bestuurder. Wij wensen zijn vrouw Ida en familie sterkte en Gods nabijheid
toe ! Voorzitter en secretaris zijn namens de PCOB op 8 augustus naar de
uitvaartplechtigheid in de R.K kerk in Veendam geweest.
• Mededelingen over de coronacrisis en hoe verder ?
Lange tijd hebben we geen ledenbijeenkomsten gehad vanwege het
coronavirus. Hoe verder ? Op maandag 10 augustus heeft het bestuur
sinds maart weer vergaderd.
Omdat de onzekerheid over het coronavirus nog niet weg is, heeft het
bestuur ook in overleg met de Kandelaar het volgende besloten.:
a. De ledenbijeenkomst op donderdagmiddag 17 september om 14.30
uur gaat door. Zonder spreker maar wel met een gratis kop
koffie/thee. Maar omdat er maar 30 personen tegelijk in de grote zaal
kunnen, kunt u zich voor 10 september opgeven bij de voorzitter of
secretaris. Telefoonnummer : zie voorin de Nieuwsbrief. Zouden er
meer meer dan 30 opgaven zijn, dan volgt een 2e ledenbijeenkomst.
Dus altijd welkom !
b. Over de rest van de bijeenkomsten in 2020 t.w. : 22 oktober,
19 november en het kerstfeest op 10 december hoort u later meer.
c. Over de financien leest u in een apart stukje van onze
penningmeester : Albert Volders. Zie verderop.
d. Het jaarlijkse reisje is uitgsteld naar d.v..volgend jaar.
• Verhalen uit de 2e Wereldoorlog
Na het verhaal van de joodse mevrouw EW in de februari Nieuwsbrief en
het verhaal van de heer J.G.(Joop) Brinkman , Duurswold 3 in Veendam in
de maart Nieuwsbrief , in april een verhaal van oud-bestuurslid Henk van
Eden en lid de heer Jaap Medema. In de mei Nieuwsbrief een verslag uit
het dagboek van de vader van ons lid de heer De Groot, Continentenlaan.
En ons oudste lid Titia Oorburg stuurde een interessant verhaal van haar
zus Jantje die in april 1945 telefoniste was op het PTT.kantoor in Veendam.
In de juni Nieuwsbrief een samenvatting van het 2e deel van het oorlogs-

dagboek van Jan de Groot, vader van ons lid Jacob de Groot.
En in de Nieuwsbrief van juli –augustus stond het derde en laatste deel.
Het hele dagboek overziende stel ik vast dat de vader van Jacob de Groot,
de heer Jan de Groot, een stuk interessante en lezenswaardige oorlogsgeschiedenis uit eigen omgeving heeft vastgelegd en ook nog de grote lijnen
uit de geschiedenis van de 2e Wereldoorlog heeft bijgehouden. Knap
stukje werk in vele nachtelijke uren tot stand gekomen.
In deze Nieuwsbrief het verhaal van ……..? Zie verderop in deze Nieuwsbrief.
*Doppenactie: Mede dank zij de inzet van ons bestuurslid Bé Lohof draait
de actie weer op volle toeren.
*Als u dat wilt, kunt u zich ook aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief
via : www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven. Onderwerpen in de maand september 2020 zijn b.v. : senioren in de ban van babbeltrucs, phishing, spoofing
en shouldering. Elke week in september komt er één van deze onderwerpen
aan de orde. U kunt het op internet volgen op ;
www.maakhetzeniettegemakkelijk.nl
En van 1 tot 8 oktober is de week tegen eenzaamheid.. Daarom de oproep
van het landelijk bestuur : geef uw mailadres door dan ontvangt u de
landelijke Nieuwsbrief ook.
Het nieuwe adres van de landelijke KBO –PCOB is : Seniorenorganisatie
KBO – PCOB, Ringwade 67, 3439 LM te Nieuwegein.
De telefoonnummers blijven ongewijzigd.
Algemene nummer: 030 – 3400 600 e-mail: info@kbo-pcob.nl
• Oproep: Het bestuur blijft (bij herhaling) de oproep doen voor nieuwe
bestuursleden. U kunt zich aanmelden bij het bestuur. Of ga eerst eens een
gesprek aan. Als er geen nieuwe bestuurders bij komen, dan veroudert een
bestuur met alle voor- en nadelen. Dus denk eens goed na !
• Samenwerking met de plaatselijke kbo afdeling Veendam.
Op de 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.
• 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

Mooie collectie,
prettige sfeer.
Uw aankoop is bij ons
in goede handen.
Kars Potze
Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.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.
* 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 :
1. Opgave Chinees etentje van 16 april 2020.: terug betaling
Omdat het Chinees etentje op 16 april niet kon doorgaan zullen de mensen
die al vooraf betaald hadden, hun geld terug krijgen. De penningmeester
zal dit binnenkort aan u terug betalen.
2. Aanpassing automatische incasso contributie PCOB. vanaf 2021.
Tot nu toe werd de contributie via automatische incasso (a.i.) in 2
termijnen betaald, nl. in januari en in juni. Hiervoor heeft u destijds
een fomulier ondertekend.
Het landelijk bureau heeft aangekondigd de service van a.i. vanaf 2021
terug te willen brengen naar één keer per jaar vanwege de kosten. Het is
daarvoor noodzakelijk dat er een nieuwe versie van de a.i. door de leden
wordt afgegeven om eventuele problemen i.v.m. de incasso te voorkomen.
Deze zal na de zomer bij u worden bezorgd. Vriendelijk verzoeken wij u
, mede om onze vereniging kosten te laten besparen, deze automatische
incasso in te vullen en te ondertekenen . De ondertekende formulieren
worden door de bestuursleden weer bij u opgehaald.
Nader bericht volgt dus.
Met groet : Albert Volders, penningmeester.
Adres : Hendrik Werkmanhof 5 - 9646 DE - Veendam.

Voor vervoer kunt u bellen:
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.
Tel. 0598 -470 412 of 06- 15 07 2998
Kosten: € 2.—heen en terug.
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Familieberichten September 2020
E.Mezach –v.d Meulen
Bocht Oosterdiep 33, 9641 JH – Veendam.(tijdelijk in de Veenkade)
7 september : 80 jaar.
Fam. E. Huttinga.
Is verhuisd / nieuw adres:
AGW huis. kamer 546, Borgerspark 2 ,9642 LN – Veendam.
10 september : 64 jaar getrouwd.
A.J. Huisman.
Postkade 47, 9648 JT – Wildervank.
16 september : 90 jaar.
H. G. W. Veltens – de Jonge.
R.J. Niewoldstraat 17, 9646 BX – Veendam.
20 september : 80 jaar.
J.E. Broesder-Alons.
Smaragdlaan 4, 9646 BL – Veendam.
25 september : 85 jaar.
D. Scheper.
Het Loeg 1, 9649 EG – Muntendam.
25 september : 85 jaar.

*Overleden op 22 juni 2020 : mevrouw Koetje-Sportel,
Borgerspark 2-kamer 512, op de hoge leeftijd van 93 jaar..
*Overleden op 22 juni de heer Jan van Damme op de leeftijd van 81 jaar,
echtgenoot van ons lid : mevrouw Van Damme , Molenstreek 194 -01 ,
9641 HJ te Veendam.
*Overleden op 23 juni : Mineke Bloem-Zeeman op de leeftijd van 81 jaar,
AGW.huis kamer 515, 9642 LN te Veendam.

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

Wij wensen de naasten en families alle sterkte en Gods nabijheid in deze
droevige dagen.
*Mevrouw Mezach –v.d.Meulen, Bocht Oosterdiep en mevrouw Salomons,
Ubbo Wilkensstraat 12 te Veendam verblijven (tijdelijk) in de Veenkade.
*De heer Van Halsema, verblijft in : AGW –huis, Veenstroom – kamer 306
Borgerspark 2, Veendam.
*Mevrouw Tjaberings, Van Deestweg 4-35 is opgenomen in huize
Oldwolde.
Adres : Blijhamsterweg 45, 9673 GL te Winschoten.
* Mevrouw Sandee, Hereweg 89, 9651 AC te Meeden moet geopereerd
worden. Sterkte en we hopen op een goede afloop.
*Van de fam. Ufkes, Oostergo 1 , 9642 EZ te Veendam kwam het
volgende bericht :
De heer Ko Ufkes heeft een ongeneeslijke longziekte (longfibrose)).en
heeft niet lang meer te leven volgens de dokters. Dankzij 24 /7 beademing
gaat het momenteel redelijk goed met Ko.
Een kaartje of telefoontje zal hem en ook zijn vrouw goed doen.
Ook de lief en leed commissie dames en heren hebben aandacht voor de
leden die ziek zijn of opgenomen zijn in een verpleeghuis enz. Maar een
kaartje o.i.d. van ons ,zeker in deze tijd, doet ook goed.
Steeds meer leden missen het contact met elkaar in de maandelijkse
ledenbijeenkomsten.

Einde 2e wereldoorlog : DANKDIENST
Op zaterdag 5 mei 1945 was de oorlog afgelopen. Ook in het Friese Haulerwijk waar ik een groot deel van mijn jeugd doorbracht. Omdat ik nog
een kind was, heb ik de oorlog niet echt mee gemaakt. Wel de bevrijding
in 1945. Uit de familiearchieven vertel ik over de dag van de bevrijding.
Op die dag, zaterdag 5 mei, werd er in de Gereformeerde kerk een dankdienst gehouden door de predikant Ds. G.S.Oegema. Hij was van 1934 ot
1947 predikant van deze kerk met meer dan 1100 zielen die hij grotendeels
alleen pastoraal verzorgde. En dat in de tijd van crisis en oorlog
Van deze dienst doe ik een (ingekort) verslag.Dat verslag is in ons familiearchief terecht gekomen dankzij een evacué uit Den Haag die bij ons thuis
onderdak had gevonden in de hongerwinter 1944 -1945. Zij versloeg de
preek via steno-typen. In de taal/spelling van toen
Het thema van deze dankdienst was uit Psalm 75 , oude berijming.
Orde van Dienst met de psalmen allemaal in oude berijming.
Zingen (staande) : Psalm 118 ; 3,4 en 5 Ik werd benauwd van alle zijden.
Voorlezen : Psalm 128 onberijmd.
Inleidend woord door predikant :
Geliefde broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus ;
Wj willen in onze grote vreugde niet zoo opgaan , dat wj zouden vergeten
hen, die in droefheid en zorg zijn Wij zullen woorden van nagedachtenis
spreken over hen die zijn heengegaan, en woorden van medeleven betuigen
aan wie in droefheid en zorg verkeeren. Mag ik u verzoeken deze woorden
staande aan te horen.
• Voor het Vaderland is in de eerste oorlogsdagen gevallen onze
dorpsgenoot : Rink van der Wal, diep betreurd door zijn ouders en
familie.Alleen de plaats van zijn graf weten zij, en al die oorlogsjaren
zijn voor hen geweest zwaar van droefheid en zwaar van weemoed.

• Uit den kring onzer Gemeente is weggerukt : Wiebe Gerrit de Boer,
een jongeling bloeiend en schoon. Zijn familie die naar dezen dag
begeerig en werkzaam heeft heen geleefd , gevoelt vlijmenden smart,
zijn verloofde treurt eenzaam.
• Het oorlogsgeweld heeft getroffen – menschelijkerwijs gesproken
onnodig – mejuffrouw Van der Meulen –en zoo aan een blij
huwelijksgeluk en in hoopvolle verwachting een einde gemaakt. De
Heere zij haar man en de bedroefde familie nabij.
• Wij gedenken ook aan hen die indirect tengevolge van den oorlog zijn
overleden, hetzij door verdrinking, hetzij door besmettelijke ziekten.
Vele gezinnen dragen het rouwkleed. De dood heeft zijn verslagenen
vele gemaakt Ook van deze plaats willen wij woorden van nagedachtenis wijden aan hen die gevallen zijn voor de zaak van Vrijheid,
Vorstenhuis en Vaderland. Velen zijn gevallen in onze provincie en
daarbuiten. En wat is er in Holland en Utrecht gebeurd
• Ons gebed klimt tot den Heere omhoog voor broeder Van der Veen,
hulpprediker Vos en Bouke Visser dat zij en de anderen die nog in het
buitenland vertoeven, spoedig tot de hunnen mogen wederkeeren. Hij
schenke zijn vertroosting en kracht aan hen allen, ook aan de hunnen,
die geslingerd worden tusschen vrees en hoop. Hij beware hen voor
droefheid en verblijde hen door uitredding en verlossing. En terwijl
wij hier vanavond samen zijn , willen wij onze woorden van
nagedachtenis en meeleven beeindigen door samen te vertolken ons
geloof dat de weg des Heeren recht is en ons vertrouwen dat Hij de
God is van menigvuldige uitreddingen. Wij zingen samen
Psalm 145 : 6 : De Heer is recht in al Zijn weg en werk…..
Dan volgt :Zingen : Psalm 75 berijmd en Lezen : onberijmd.
Aansluitend de preek met het thema : Wij loven U o God.
Korte flitsen hieruit :
Het volk Israel was versmolten door de vijand. En toch kwam er redding.
Zo ook ons land en volk. God deed wonderen. God gebruikte Canadezen

en Engelse piloten, Russische bommenwerpers, fiere Vaderlanders en
koene NBS-ers (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten)
En wij zijn vanavond in blijdschap en dankbaarheid bijeen. En zingen : Wij
loven U o God. En wij herhalen dat vele malen !!!
Aan het eind van de preek vraagt de dominee aandacht voor Koningin,
volk en vaderland. Immers er moet zoveel gebeuren. Daarom is deze
dankstond ook een bidstond.
Wij zullen eindigen met een gedicht uit een illegaal blad met de titel : 		
Na zwaren tijd.
Na zwaren tijd waarin elk recht wreed werd geschonden
En slag na slag ons arme land werd toegebracht .
Waarin vaneen gescheurd werd wat het nauwste was verbonden,
Waarin vaneen gescheurd werd door een vijand diep veracht.
Waarbij het vuilst verraad werd door den eigen landgenoot bedreven.
En waar de besten onzer leden nood en pijn
Daar werd opeens de Vrijheid ons hergeven:
O geve God dat wij haar waardig zullen zijn !
Smeken wij dat God ons spoedig Oranje zal hergeven
Opdat wij onder leiding van ons dierbaar Vorstenhuis
Opbouwen kunnen aan een nieuw en waardig samenleven :
God schenke ons allen : Moed, Geloof, Kracht naar Kruis !
( 23 april 1945 J.M. Linthorst Homan-Staal)
Slot : In dankbaarheid zijn wij vanavond samengekomen. De diepste en
hoogste toon is : WIJ LOVEN U O GOD ! Dat zeggen wij dat willen wij
ook nog herhalen : WIJ LOVEN U OMDAT UW NAAM NABIJ IS en
MEN VERTELT UWE WONDEREN 		
AMEN.

Staande zingen wij 2 coupletten van het Wilhelmus.
Bij het uitagaan van de kerk zet het orgel in : Zij zullen het niet hebben .
De NBS-ers bij hun gereserveerde plaatsen, presenteren hun geweer.
Een ogenblik …. Ontroerend … heerlijk !
Opsteller : Klaas van der Veen.
Voor de volgende Nieuwsbrieven oktober, november en december de
vraag:
Wie komt er met nog een verhaal over de 2eWereldoorlog ?
In overleg met de drukker : foto’s opsturen kan misschien ook .
Tip : U kunt ook nog veel meer lezen en kijken in het pas uitgekomen
boek : Stemmen van de bevrijding – 75 jaar vrijheid in Groningen.
Schrijver : Frank van Hebel 388 bladzijden. Kosten : 30,-- Euro.

Echte vrienden
Echte vrienden zijn als katalysators
Ze filteren alleen het goede uit jou
En helpen je het slechte te verwerken.
Echte vrienden zijn als roeispanen
Zonder hen dobber je maar doelloos rond
Zij zijn het die je een reddingsboei geven.
Echte vrienden zijn als de leuningen van de trap,
Zonder leuningen kom je veel moeilijker boven.
Echte vrienden zijn als een veiligheidsgordel
Als je dan toch ergens op botst, voorkomen ze erger letsel.
Echte vrienden zijn als voelsprieten,
Je hoeft niet te zeggen hoe je je voelt.
Om echte vrienden te hebben , moet je er één zijn.
Ik heb echte vrienden en daar ben ik fier op.
Opgestuurd door een vriend.

Taalpuzzel :
Tegenwoorden zijn woorden die je ook van achteren naar voren kunt lezen.
Voorbeelden : netten - lepel – kok.
Wie kent er meer ? Graag voor 20 september opsturen naar de redactie :
kvdveen1@netvisit.nl

Aanpassing Ledenvergaderingen vanaf september 2020:
14 mei: jaarlijks reisje.
Door de maatregelen rond de coronacrisis ging het reisje helaas ook niet
door. Het is nu uitgesteld naar 2021 bij leven en welzijn.
Zomervakantie: van juni tot en met augustus
Afhankelijk van het verdere verloop van de coronacrisis :
17 september om 14.30 uur : zie onder mededelingen bestuur. Dus wel een
koffiemiddag voor maximaal 30 personen. Voor 10  september graag opgeven bij de voorzitter of secretaris. Desnoods 2 keer een bijeenkomst.
22 oktober 2020: (niet 15 oktober) met de KBO. Lezing van en over de
Wilde Ganzen.
19 november: Ds. H. van der Zwaag-Visscher, PKN predikant in Veendam.
Onderwerp volgt.
10 december : Kerstfeest met aansluitend een broodmaaltijd.
Over de bijeenkomsten van oktober, november en december volgen nog
nadere mededelingen.

Een moment voor u zelf. Kruiswoord puzzel.
1

Oplossing kunt
u sturen voor
20 september
naar het
Secretariaat.
Per mail:
famlevenga@
netvisit.nl of
brievenbus:
van
Petegemstraat
7 Veendam.
Onder de
goede
inzendingen
wordt een
prijsje verloot.
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Horizontaal. 1 fietsonderdeel 6 ooit 9 reeds 10 genotmiddel 12 zoon van
Jacob 13 gezinslid 14 defect 16 meisjesnaam 17 bouwland 18 Europeaan
20 typografisch symbool 22 gedeputeerde staten (afk.) 23 paar
24 verdieping 26 lichaamsdeel 28 boom 29 speelgoed 30 titel 32 enkel
34 mede 36 dundoek 38 kledingstuk 40 inval 43 rondhout 44
muziekinstrument
Verticaal. 1 onzuiver2 lengtemaat 3 parasiet 4 uitbarsting 5 vermaak
6 Drents dorp 7 voegwoord 8 aftuigen 11 bewaarplaats 12 verpleegster
13 grappenmaker 15 examen 16 huishoudelijk gereedschap 18 titel 19 bloem
20 spil 21 profeet 25 leus 27 aardoliebedrijf 30 droog 31 melkproduct 33
opgeld 35 zuster organisatie PCOB 36 boeren bezit 37 voertuig 39 voegwoord
41 titel 42 landbouwwerktuig.
Oplossing:
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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

7 september om 14.30 uur: zie
onder mededelingen bestuur.
22 oktober 2020: met de KBO.
Lezing van en over de Wilde
Ganzen.
19 november: Ds. H. van der
Zwaag-Visscher, PKN predikant
in Veendam. Onderwerp volgt.
10 december : Kerstfeest met
aansluitend een broodmaaltijd.

