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Kerstoverweging door mevr. G. Lenting uit Wildervank 

Kerst 2021

We horen in deze periode van het jaar vaak het liedje  “….vol verwachting 
klopt ons hart”  in winkels of op de radio.
Het heeft alles te maken met Sinterklaas maar niet met Kerst.
Maar na Sinterklaas is dat liedje niet meer te horen en mogen we ons 
richten op advent.
We mogen dan óók zeggen, vol verwachting klopt ons hart, maar dan 
anders.
Ons hart mag zelfs sneller gaan kloppen, want  het is toch niet zomaar iets 
wat er staat te gebeuren.
We proberen mee te voelen met het Joodse volk dat op de Messias wacht.
De komst van de beloofde, de komst van God zelf in de Messias.
Maar dan denken wíj nu aan zijn tweede komst, Zijn wederkomst.
En stilstaan bij die verwachting, bij die wederkomst, past ook heel goed in 
de adventstijd.
Maar wat verwachten wij nu eigenlijk van God.
Wat verwachten wij van God als Hij in ons leven komt.
Persoonlijk verwacht ik dat God mij helpt, dat Hij mij nabij is.
Dat	Hij	mij	en	mijn	gezin	gezondheid,	voorspoed	en	een	fijn	leven	geeft.
En als ik zo naar mijn eigen gebeden en wensen luister
gaat het vaak over mijn en ons welzijn.
En toch begon er iets te kriebelen toen ik deze meditatie  schreef. 
Mag ik dat allemaal wel verwachten?
God is toch zeker geen Sinterklaas?
Wat verwacht ik, wat verwacht u van God, wat verwachten wij.
Alleen dingen die wij willen hebben?
Is het niet beter de vraag omgekeerd te stellen?
Niet: wat verwacht ik van God, maar: wat verwacht God van mij!
Als God alles aan ons geeft en zelfs zijn eigen zoon heeft gegeven, dan 
kunnen we toch niet slechts een klein beetje teruggeven.
We dienen vaak God op onze eigen manier.
Zoals het ons uitkomt en zoveel als ons wel voldoende lijkt.
We dienen God maar vergeten vaak zijn geboden of volgen ze alleen als 
het ons  uitkomt.
We dienen God maar stellen zelf vast wat wel en niet kan.
Advent is voor mij: het uitzien naar God, en weten wat er komt.



Het geweldige nieuws is: God zelf komt naar deze aarde om onze dienst 
aan Hem te herstellen.
In de adventstijd mogen we best wel eens stilstaan bij de vraag, wat mag 
God van mij verwachten?
Advent vind ik een uitgelezen kans om je te bezinnen op de dienst aan 
God.
Ik moest bij het schrijven van dit stukje denken aan de boodschap van 
Johannes de Doper.
De evangelist Lucas beschrijft hoe Johannes in de omgeving van de Jor-
daan ging verkondigen dat de mensen  tot inkeer moesten komen om zo 
vergeving van zonden te krijgen.
Inkeer dat wil zeggen: je keert je naar binnen en onderzoekt hoe het daar is.
En als het dan goed zit in ons hart, mogen we met de engelen zingen “Ere 
zij God”
Alweer vroeg dit jaar zijn mensen druk doende met het versieren van hun 
huizen.
Huizen worden vol in de schijnwerpers gezet door de kerstverlichting.
Maar niet alleen de buitenkant van de huizen maar ook de binnenkant.
In Veendam en Wildervank hebben ze net als vorig jaar een lichtjesroute in 
het leven geroepen en als je naar het oordeel van de jury de mooiste versie-
ring hebt weten te creëren val je zelfs in de prijzen.
Maar al dat licht  dat schijnt met kerst, kan niet op tegen het licht vanuit de 
hemel in de kerstnacht. 
Een ware explosie van licht. 
Gods aanwezigheid spatte er van af.  
Dat grote licht werd door de herders opgemerkt en ze werden bang, maar 
de engel zei: Wees niet bang want ik breng jullie het goede nieuws.
Vandaag is jullie redder geboren: Christus de Heer, Hij is geboren in 
Bethlehem, de stad van David.
Jullie zullen hem vinden in een voerbak in doeken gewikkeld. 
En plotseling was er een enorm leger van zingende engelen.
Door hun lied eerden ze God en zongen: alle eer aan God in de hemel en 
vrede op aarde voor alle mensen van wie God houdt.
En dan vinden de herders de stal met daarin Jozef en Maria en het kind in 
doeken gewikkeld, liggend in een voerbak.
Niets bijzonders zouden we zeggen, we hebben vaker een baby gezien, 
maar toch heel bijzonder, het is Gods Zoon die ze daar zien in dat kind, in 
die baby.
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De winter nadert,
tijd voor een
warme trui

En zo snel en heftig als het licht aanging, lijkt het weer uit te gaan. 
Weg engelen, weg licht, weg gezang. 
Alleen een baby met zijn ouders in de stal.
Er is zoveel leed in de wereld, mensen staan elkaar naar het leven, ze ste-
ken elkaar neer, of rijden op mensen in.
Luk raak wordt er in het rond geschoten en wat al niet meer.
Ook het Corona gebeuren zet zelfs mensen tegen elkaar op.
Dit kindje van Jozef en Maria, is het grote begin en maakt het verschil! 
Deze baby wordt de man die ons af gaat helpen van onze tekortkomingen, 
een einde maakt aan onrecht, lijden, verdriet en dood. Dit kind is namelijk 
de Zoon van God.
En wat verwacht God van ons? 
Ik zou zeggen: Dat we naar elkaar omzien, elkaar recht doen, Hem eren en
zijn liefde voor ons delen met anderen.
Ik wens u allen een  gezegend kerstfeest.

Gré Lenting



Mededelingen vanuit het bestuur : 

Operatie : Onze voorzitter Sjoukje Smid heeft een geslaagde knieoperatie 
ondergaan. Zij is herstellend. Wij wensen haar namens bestuur en leden 
een goede genezing verder en beterschap. 

Vervoer : 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. 

Doppenactie : U kunt 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 

De	doppenactie	heeft	in	2020	landelijk	€51.000	opgebracht.	Hiervoor	
kunnen 10 geleidehonden voor opgeleid worden. Een prachtig resultaat. 
Spaarders bedankt.
Een geweldige opsteker voor alle doppenspaarders ook in onze PCOB 
afdeling.

Zie ook op de site van de PCOB / internet:  https://www.pcob.nl/uw-afde-
ling/veendam-wildervank

Aandachtspunt ledenwerving : 
Het bestuur wil de komende tijd meer aandacht schenken aan ledenwer-
ving. Van 164 leden begin dit jaar naar nu november 2021 : 186 leden. Dit 
geeft moed en hoop dat wij als PCOB afdeling Veendam –Wildervank- v.h. 
Menterwolde weer echt gaan groeien. Oproep aan al onze leden : Als ieder 
lid er één lid bij werft, dan zou dat heel mooi zijn. Doet u mee ? 
Van harte welkom aan de volgende 3 nieuwe leden ;
mevr. H.van der Laan- Duker, Van Deestweg 71, 9646 BZ Veendam.
mevr. R. Sonneveld, Spoorstraat 53, 9636 AT Zuidbroek.
mevr. E. van der Molen-Bruins, Van Goghlaan 26, 9646 DV Veendam.

Het aantal leden is nu : 187 . Op naar de 200 !

Adreswijziging : wilt u een adreswijziging tijdig doorgeven aan de leden-
administratie die het weer doorgeeft aan de secretaris en de  coördinator 
bezorging : de heer Wiebe Dijk. Gegevens bestuur leest u voorin. 
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Berichten van de penningmeester.  

Contributie 2022 : zie het bericht in de Nieuwsbrief van november 2021. 

Consumptie
Van de penningmeester ook nog een speciaal bericht voor de nieuwe leden:                        
Wij zijn heel blij dat er dit jaar veel nieuwe leden bij gekomen zijn.              
In de periode september tot en met april hebben we onze maandelijkse 
bijeenkomsten in de Kandelaar. Daarvoor betalen we huur en ook nodigen 
we sprekers uit die ook betaald moeten worden. Omdat niet alle kosten uit 
de	contributie	betaald	kunnen	worden,	vragen	we	voor	2	kop	koffie/	thee	
met	een	stuk	koek	per	persoon	een	bijdrage	van	€	2,50.	Te	betalen	bij	bin-
nenkomst. Dat u dit even weet. Bij dit alles is het ook goed om te weten 
dat een groot deel van onze jaarlijkse contrbutie naar het landelijke bureau 
gaat.  
Namens het bestuur : Albert Volders, penningmeester PCOB Veendam e.o.

Ontvangen gift:
Afgelopen	maand	heeft	onze	PCOB-afdeling	een	gift	van	€	250	mogen	
ontvangen als blijk van grote waardering van onze vereniging. Het bestuur 
is het lid, van wie wij deze gift mochten ontvangen, zeer erkentelijk en 
verheugen ons in het feit dat onze activiteiten zeer gewaardeerd worden. 
Op deze wijze houden wij hoop, ook voor de toekomst.
Wist u trouwens dat een gift aan onze vereniging een ANBI-status heeft, 
d.w.z. aftrekbaar voor de belasting? Wilt u meer informatie over deze 
mogelijkheid, dan kunt u contact opnemen met één van de belasting-
vrijwilligers van onze afdeling.

Albert Volders, penningmeester PCOB Veendam e.o. 

Bewijs van test of vaccinatie .
Ingezonden door ons bestuurslid Nanno Levenga.
Er zijn 2 manieren om de coronacheck in je bezit te krijgen :
1. Op de mobiele telefoon.
2. Met een papieren versie. Hoe dit geregeld moet worden : lees verder. 

Naar aanleiding van  vragen op de ledenbijeenkomst van 16 september j.l. 
zet ik dit bericht in de Nieuwsbrief . Jouw gezondhedi en die van anderen 





is belangrijk. Daarom vragen sommige landen of plekken om een corona-
bewijs.Alleen met dit bewijs krijg je toegang. 
Papieren coronabewijs aanvragen met de telefoon ? Dat kan ook. 
Hebt u geen DigiD, smartphone of computer met printer ? U kunt dan bel-
len naar de CoronaCheck helpdesk om te vragen of u een papieren coro-
nabewijs thuis gestuurd kunt krijgen. Na  2 tot 5 werkdagen krijgt u het 
coronabewijs per post thuis gestuurd. 
Bel dan de helpdesk : 0800 – 1421 (gratis) Bereikbaar van maandag  
t/m.zondag van 8.00 tot 20.00 uur. Let op : voordat u belt noteert u 2 din-
gen vooraf : 
*uw BSN nummer, dit staat op uw paspoort en rijbewijs en ID bewijs. 
* uw 4 cijferige postcode. Dus alleen de 4 cijfers en verder niet. 
Alles met elkaar duurt de aanvraag  plm. 20 minuten.     

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 juridische fusie. Nu 
een paar jaar later is duidelijk geworden dat een juridische 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 ge-
woon doorgaan zoals nu het geval is. 
Adres  Landelijk bureau : Seniorenorganisatie KBO – PCOB , 
Ringwade 67, 3439 LM te Nieuwegein. 
Telefoon : 030 – 3400 600  e-mail : info@kbo-pcob.nl 

Voordelen van uw ledenpas: 
*. Apetito maaltijdservice geeft 10 % korting.  Tel. 0800- 023 29 75 of 

www. apetito.nl/ kbo-pcob
*. Spoorwegmuseum : geeft 40 % korting  tel. 030- 230 62 .06 
* Geeft de ledenpas ook voordelen in Veendam en omgeving ?
  Ja bijvoorbeeld bij Gerards Bloemenkas.en in zwembad Tropiqua .
*. kijk ook op : www.kbo-pcob.nl/voordeel voor een overzicht van alle 

voordelen . En in het maandelijkse Magazine staan soms ook aantrek-
kelijke aanbiedingen. 



Voor vragen over : 
•  wonen, welzijn, zorg, en gezondheid kunt u bellen naar de servicete-

lefoon  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.  

In de landelijke kbo-pcob Nieuwsbrief van 15 oktober 2021 gaat het deze 
keer o.a. over mantelzorgwoningen, pensioenindexatie en de griepprik wel 
of niet halen.

Verslag van de ledenvergadering op 18 november 2021  in de 
Kandelaar. 
Lezing over de Traumahelikopter door mevrouw Medema. 

Welkom en opening 
Waarnemend voorzitter de heer Gerrit Visscher – van der Zwaag.heet een 
35 tal leden welkom .En in het bijzonder welkom aan mevrouw Medema-  
de Vlieger (een passende naam voor deze mevrouw vindt ze zelf). 
Waarschijnlijk speelt de vrees voor corona (opnieuw) een rol bij de op-
komst deze middag. Een 8 tal leden heeft zich met kennisgeving afgemeld/ 
waaronder voorzitter Sjoukje Smid wegens een knieoperatie. 
Wnd. voorzitter opent met het lezen van Jes, 40 vers 27 -31 met aanslui-
tend een kort woord van Ds. Troost : wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe 
kracht. Waar is God ? Is er een God ?  Je mag God niet narekenen met een 
menselijk lineaal. Maar : hoop op God !  Hierna gaat voorzitter ons voor in 
gebed. 

Lezing  van mevrouw Medema over de Traumahelikopter. Via powerpoint. 
Met tussendoor een pauze. 

Introductie : Vanaf 2000 volgt mevrouw Medema een opleiding bij het 
UMCG. Vanaf 2010 werkt zij bij het Mobiel Medisch Team (MMT) en 
vanaf 2014 werkt zij volledig en kan ze ook de helikopter besturen als dat 
nodig is. In dag – en nachtdiensten.
Enkele opmerkingen : 
* De traumahelikopter is een stukje ziekenhuis op straat. Met als eerste 
opdracht de patiënt stabiel maken. 



* De bemanning man/vrouw  bestaat uit 4 personen : arts – piloot- ver-
pleegkundige en chauffeur / brandweerman (man of vrouw) 
* Ons land telt 4 regio’s waar een traauahelikopter / lifeliner is gestatio-
neerd. : Amsterdan – Rotterdam- Nijmegen en Groningen. De trauma is 
gestationeerd op vliegveld Eelde met een landingsplaats op het dak van 
het UMCG. (zwaar beveiligd) . Men vliegt op plm. 150 meter hoogte. Het 
spreekt vanzelf dat vliegen bij nacht moeilijker is dan overdag. Men moet 
ook rekenen met de huidige windmolens.Die zijn dan ook niet voor niets 
verlicht. Voor de landing maakt men als voorbereiding eerst een rondje 
boven de landingsplaats. 

* De landinsgplaats moet hard en vlak en stofvrij zijn. Opvallend is de re-
actie van dieren op een landing. Paarden zijn daarbij het meest gevaarlijk, 
koeien en schapen minder. Die gaan gewoon in een hoekje staan.  
* Vliegtijd naar Veendam is plm. 10 minuten. 
* Als je 112 belt wordt alles in werking gezet waaar de beller geen weet 
van heeft.  Zo wordt de politie gebeld  over de landingsplaats. Vaak bij een 
rotonde of andere gemakkelijke plek. 
*Na de stabilisatie wordt  het slachtoffer zo snel mogelijk “ïngepakt” met 
plastic  tegen regen, wind en kou. 
*	Na	het	werk	volgt	een	debriefing,	zo	nodig	psychische	hulp	voor	de	be-
manning van de traumadienst. 

Voor Groningers luidt de slagzin : Er gaat niets boven Groningen !  
Variatie bij de traumadienst : Er gaat iets boven Groningen ! 

Voorzitter bedankt de spreekster voor het boeiende inkijkje in een wereld 
boven ons. Petje af voor deze mensen van de traumadienst. 
Hartelijk applaus !

Mededelingen bestuur : 
a.Men kan intekenen op de kerstviering op 9 decmber.  
Een 25 tal aanwezigen geeft zich vandaag op. Via een brief kunnen ook de 
niet aanwezige leden zich voor 1 december opgeven. Inmiddels is de 
kerstviering op 9 december afgelast ten gevolge van de corona.

Rondvraag : geen vragen. 

Sluiting : Voorzitter sluit af met het gedicht van Gerrit Visscher: Bij Mij:



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.	



Gedicht ingezonden door Nanno Levenga 

God, 

Fluister het tot mij; 
in de stilte van de dag, 

in het piekeren in de nacht, 
in de stappen die ik zet, 

dat U met mij op weg bent. 

Fluister het mij in, 
als de twijfel mij overvalt, 

als cynisme mijn geloof verjaagt, 
als alles zinloos lijkt, 
dat U mij niet loslaat. 

Fluister tot mij,
vriendelijk en beslist,

dat U de vaste grond wilt zijn onder mijn voeten, 
als daglicht om mij heen zult zijn, 

de toekomst die mijn vertrouwen wenkt. 

Amen

- Ds. Marleen Blootens



FAMILIE- BERICHTEN :

Sinds corona vorig jaar zijn de familieberichten  ook iets uitgebreider. Zo 
noemen we bijvoorbeeld alle jarigen, ook beneden de 80 jaar. 

Jarigen december 2021
1 dec.: mevr.A. Menting-Bakker,Molenstreek 152, 9641 HJ te Veendam.
77 jaar
4 dec.: mevr. J.T. de Wit-Meijering, Boven-Westerdiep 84-30, 9641 LK,    
 Veendam. 85 jaar. 
5  dec.: mevr. G. Venema-Jonker, Gr.Vaartlaan 7, 9641 PA,Veendam. 76 
j. 
6 dec.: de heer J.J. Eekhof, Pr. Bernhardlaan 56-109, 9641 LW, Veendam, 
           90 jaar
7 dec. :mevr. A. Brust-Moed, Goudlaan 7, 9646  BJ –Veendam, 74 jaar. 
12 dec.: de heer H.J. Vording, Langeleegte 42, 9641 GP te Veendam, 75 
jaar.
14 dec. :mevr.G. Huisman-Tiggelaar, Boven Westerdiep 88-62, 9641 LK 
te     Veendam, 85 jaar.
20 dec.: de heer J. Dijkstra, Borgerspark 2-407, 9642 LN te Veendam, 82 
j.
21 dec. :de heer A. Bos, Westerbouwte 42, 9649 KA te Muntendam. 77 
jaar.
22 dec. :mevr. P. Visser-Teunter, Fazant 12, 9649 LJ te Muntendam. 76 
jaar.
25 dec. :mevr. A. van Halsema-Fokkema,Torenstraat 84,9648 CV te    
   Wildervank. 89 jaar. 
31 dec.: de heer J.J. Huiting, Eikenlaan 73, 9697 RV te Blijham. 89 jaar. 
 
Jarigen januari 2022.
6 jan. : de heer J.J. Panman, Stationspark 33, 9641 MR te Veendam. 72 
jaar. 
11 jan. : mevrouw R. Sonneveld, Spoorstraat 53, 9636 AT te Zuidbroek. 
73 jaar.
19 jan. : mevr. S.Prak-Timmer,Ben.Oosterdiep152, 9645 LJ te Veendam. 
72 j.
21 jan. : mevr.A.Veerman-v.d.Hoek, Hereweg 214,9651 AP te Meeden. 
76 jr.



25 jan. : mevr.G.T.Werkman-Visser, Westergo 10,9642 EX te Veen-
dam.79 jr
26 jan.: de heer J. de Groot, Boven –Westerdiep 84-2, 9641 LK te Veen-
dam.      87 jaar.
31 jan. : mevr. H. v.d.Zwaag-Visscher, Beukenlaan 33, 9648 LR te   
    Wildervank. 60 jaar. 

Jubileum 
Op 30 december zijn de heer en mevrouw Van der Vlag, Raadhuiskade 
66, 9648 KC te Wildervank : 55 jaar getrouwd.

Alle jarigen en ook het enige bruidspaar deze keer : PROFICIAT !
Een mooie feestdag gewenst in goede gezondheid samen met die u 
dierbaar zijn. 

Bedankt : wij willen u bedanken voor alle kaarten en andere 
gelukswensen t.g.v. ons 60 jarig huwelijk. Het deed ons goed.  
Klaas en Lien van der Veen. 
Prins Bernhardlaan 56 120 te Veendam. 

Verhuisberichten : geen   

De zieken
*de heer E. Veltens , Boven Westerdiep 84-14, 9641 LK te Veendam  is na 
een tijdelijke opname voor herstel en revalidatie in de Veenkade weer thuis. 
Zijn tel. nummer is mobiel : 06 -42 84 62 58. Mail : e.veltens@live.nl  
*De heer H. Sandee , Hereweg 89 , 9651 AC in Meeden gaat naar omstan-
digheden goed. 
*Met de heer Mossel gaat het gelukkig weer beter. Hij zingt al weer mee in 
het koor.
* de heer Huttinga, kamer 546 in Borgerspark 2, 9641 LN te Veendam is 
ernstig ziek. 
Zijn vrouw mevrouw G. Huttinga-Hoogakkers is op 24 november op 89 
jarige leeftijd overleden. Wij condoleren de kinderen en kleinkinderen en 
verdere familie met dit toch onverwachte overlijden. En wensen de heer 



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. 06 - 150 729 98 

Mail: lendedijk@netvisit.nl 



Huttinga en kinderen en kleinkinderen en verdere familie Veel sterkte en 
Gods nabijheid voor nu en de komende tijd. 

En ook de andere zieken : beterschap, moed , alle sterkte en Gods nabijheid 
toegewenst. 

In het AGW huis : Borgerspark 2, 9642 LN  te Veendam  verblijven de 
volgende  PCOB leden :
1 Mevrouw Mezach – v.d.Meulen , kamer 207 , telefoon : 0598 -6678 442 
2 Mevrouw Tjaberings, - Meijer,   kamer 203. Telefoon : 0598 – 66 78 09  
3. de heer J. Bloem, kamer 515, tel. 0598 – 61 55 92. 

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. 



Voor steeds meer leden is een puzzel oplossen in deze tijd een mooi tijds-
verdrijf. Even de gedachten anders gericht en het scherpt je denkvermogen 
ook nog. 



Allerlei 

Taalspelletje 

Homoniemen in de november NIeuwsbrief :
1. Draaggestel   domoor   dier.
2. Schilder    domoor   lichaamsdeel 
3. Lichaamsdeel  niet rijk   deel van een rivier. 
4. Handel    echt    op welke plaats 
5. Diep     gemeen   niveau 
6. Papiermaat    ceintuur   roeispaan 
7. In de naaste omgeving insect   op de hoogte 
8. Postuur    afbeelding   type
9. Voedster    gemeen  negatief teken
10. Figuur    verbinding   streep 

De oplossing : 1.= Ezel 2.= Hals   3= arm 4= waar 5 =laag  6= riem  7 = bij   
8 = bouw  9 = min  10 = lijn . 

De goede oplossing kwam van de heer en mevrouw Haak . Gefeliciteerd ! 

Iets anders :

Loslaters 60 + jaar :
 Als jongeren mij vragen wat het geloof voor mij betekent , dan zeg ik 
…………………………………….
Als u iets over mocht doen in uw leven wat zou dat dan zijn ? 
…………………………………….
Wat zou je aan de generatie die na jou komt willen meegeven ? 
……………………………………………..
Wat is, als u terugkijkt op uw leven, daarin echt van waarde gebleken ? 
……………………………………………..
Reageer maar. Ben bemieuwd !

Oplossing november puzzel ; Gastouder
Er waren 2 goede oplossingen, de heer J. Dijkstra is uitgeloot voor een 
prijsje



Donderdag 9 december om 14.30 uur  kerstviering met broodmaaltijd. : 
De kerstviering gaat niet door. Zie aparte brief hierover aan alle leden.  

Data Ledenbijeenkomsten in 2022. 
Elke 3e donderdagmiddag van de maand om 14.30 uur in de Kandelaar. 

20 januari : Nieuwjaarsbijeenkomst. m.m.v de heer en mevrouw Dijk 

Andere data :
17 febr. (met de kbo).,  17 maart
 21 april.   Mei : het jaarlijkse reisje.  

Juni – juli – augustus : vakantie. 

15 september.   20 oktober (met kbo) 
17 november    15 december : kerstfeest. 
De invulling volgt nog. 

En …Wie een idee heeft over een onderwerp voor het komend  jaar : geef 
het door aan het bestuur. Alvast bedankt. 



Het bestuur wenst u
hele prettige feestdagen

en een gezond 2022

Borgerswold Veendam. Foto: M. de Groot



Molenstreek 7 - Veendam 
Telefoon 06-138 38 611    

kantoor@haarstudionauta.nl 
www.haarstudionauta.nl

HAAR- EN HOOFDHUIDPROBLEMEN 
HAARWERKEN 

ONTSPANNINGSTHERAPIE 



AGENDA
(Afhankelijk van coronamaatregelen)

9 december
Viering kerstfeest gaat niet door!

17 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst

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


