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Protestants Christelijke Ouderen Bond

Adventskrans

Belangenbehartiging van senioren
Plaatselijk, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal,

op het gebied van zorg, welzijn, identiteit,en mobiliteit,
inkomen, huisvesting,verkeer en vervoer,

educatie en techniek.



PCOB

Van de redactie
Dit is al  weer de laatste Nieuwsbrief van het jaar . Zelfs  ook
voor de maand januari 2021. De feestdagen komen er aan. Het
zal dit jaar allemaal anders zijn. Maar de boodschap van Kerst
zal wel hetzelfde zijn: de viering van de komst van de Here Je-
zus, waardoor oude beloften worden vervuld. Het is wellicht
goed dat een groot deel van de franje bij Kerst dit jaar afwezig
blijft. 
Kerstviering
Wel is het jammer dat de Kerstviering voor de  leden van van
de PCOB ook niet kan worden gehouden. Nu maar hopen dat
de vaccinatie mogelijkheden niet meer lang uitblijven. In dit
nummer is  ook een soort van Kerstlied opgenomen.
Verder is een bezinningsverhaal, aangeleverd door Didi Rat-
tink,  geplaatst. Hoewel plaatselijk het werk stil ligt gaat de be-
langenbehartiging landelijk wel door.
Pensioenen
Op dit moment is de besluitvorming over het nieuwe pensioen-
stelsel actueel. Voor een groot aantal van onze leden is dit be-
langrijk. Voor degene die als zelfstandige geen pensioenrech-
ten heeft opgebouwd ligt dit wat anders. KBO-PCOB is lande-
lijk actief  richting de politiek om compensatie te krijgen voor
het niet indexeren in een periode van twaalf jaar.
Tot slot
Nog wat nieuws! Deze keer een puzzel opgenomen met een
prijsje.  Er zijn verder geen kosten aan verbonden. Meerdere
PCOB-afdelingen maken er  gebruik van.  Het  is  een aanbod
van  Roniko BV, uitgever van PuzzelBrein  www.puzzebrein.nl
Voor meer info zie pagina 5.en 8.
Door het vele “verplichte” thuis zitten komt het misschien wel
van pas. In ieder geval succes ermee.
Namens het bestuur,

Diek Neerhof (eindredactie)
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Ontvangen post

De vele  kaarten,  bloemen en het  medeleven voor en na het
overlijden van mijn lieve man en maatje Johan, hebben mij ge-
sterkt en getroost.
Ook namens de kinderen en kleinkinderen breng ik u daarvoor
mijn welgemeende dank.
Alie Pruntel."

Bezinningsverhaal
Aangeleverd door Didi Rattink (via internet)

Een geschenk uit de hemel

ngelen werken in de schaduw en ze verrichten wonderen,
zonder het zelf te weten. Engelen zijn mensen, die “licht”

doorgeven. Waar ze zijn wordt alles helder en klaar.
E
Engelen zijn mensen, die een soort oorspronkelijke vreugde uit
het paradijs hebben meegekregen.
Geloof me, engelen zijn wezens van vlees en bloed, die op een
onzichtbare wijze de wereld recht houden. Diep in hen voel je
iets van het mysterie, van een ondoorgrondelijke
goedheid, die door alles heen naar de mensen toegaat. In hen
wordt een liefde tastbaar, die je zomaar omarmen wil. Je hebt
een probleem, je zit vast, het gaat niet meer.
Je kunt niet meer. Langs een onzichtbare antenne krijgt ergens
iemand een ingeving, een soort bevel om jou te benaderen en
je te helpen, je tot steun te zijn. Je een duwtje in de rug te ge-
ven of om je te troosten. “Je bent een engel”, zeg je dan. En
het leven wordt weer licht, de pijn wordt draaglijk. Je hebt al
heel wat engelen ontmoet. Vaak naamloos en zonder te wach-
ten op dank. Er zijn nog steeds engelen op de wereld. Maar er
zijn er wel te weinig. Daarom is er nog zoveel duisternis en
zoveel ellende. Maar engelen kun je niet krijgen op bestelling
of betaling.
Ze zijn een geschenk uit de hemel!

3



PCOB

In dit lied wordt de Kersgedachte (vrede op aarde) als het 
ware ingevuld. Het is een vertaling van het lied : The perfect 
song van Solomon Burke. In het Nederlands : 

“Dat zou mooi zijn” 
(Solomon Burke (Philadelphia, 21 maart 1940 - Haarlemmer-
meer (Schiphol), 10 oktober 2010) was een Amerikaans soulzanger.
Hij is een van de muzikanten die begin jaren zestig aan de wieg 
stonden van de soulmuziek).

 1 Kon je met een liedje maar
De honger laten stoppen
De armoe doen verdwijnen
Voor eens en voor altijd
Kon je door een liedje maar
De wapens laten droppen
De zon weer laten schijnen
Dan deed ik dat geheid.

2 Kon je met een liedje maar
Het wereldleed oplossen
Een eind maken aan oorlog
Aan haat en geweld
Dat je met een liedje weer
Woestijnen kon bebossen
Dat de oceaan weer schoon 
werd
De ozonlaag hersteld.

 

 3 Dat zou mooi zijn
Dat zou mooi zijn
Dat werd een prachtig lied
Met een pracht couplet
En een pracht refrein
Maar zo mooi maak ik ze niet.

4 Kon je met een liedje maar
Godswonderen verrichten
De lammen laten lopen
De blinden laten zien
Kon je met een liedje maar
Voor altijd vrede stichten
En al die kerken slopen
Dan maakte ik er tien.

 5 Dat zou mooi zijn
Dat zou mooi zijn
Dat werd een prachtig lied
Met een pracht couplet
En een pracht refrein
Maar zo mooi maak ik ze niet.
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Toelichting voor de puzzel op pagina 8

Plaats rond elk cijfer, met de klok mee, een woord van vier let-
ters volgens  de omschrijvingen op pagina 8.  De  beginletter
staat op een willekeurige plaats.

NB.! Onderstaande tekst is geheel vrijblijvend. Geen enkele 
verplichting!

Los de puzzel op en schrijf u in voor een gratis puzzelboek
ter waarde van € 11,90. Onder alle goede inzenders wordt een half-
jaarabonnement  op  PuzzelBrein  verloot  t.w.v.  €  83,22.  Daarnaast
mag iedere goede inzender zich inschrijven voor een gratis exem-
plaar van PuzzelBrein. Ga uiterlijk 4 weken na de verschijningsda-
tum van deze uitgave naar https://www.puzzelbreinactie.nl/nieuws-
brief om deel te nemen. 
Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u een brief(kaart) sturen
aan: Roniko BV, Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven. Noteert u daarin:
de oplossing / uw naam / uw adres / uw telefoonnummer.
Deze actie wordt georganiseerd door Roniko BV. De actie valt onder
het Protocol klein Promotioneel Kansspel Roniko BV. Op deze actie
zijn de privacyregels en de spelregels van Roniko BV van toepas-
sing. Deze zijn te vinden op www.puzzelbrein.nl.
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ACTIVITEITEN NAJAAR (herhaald bericht).
Helena Imminga heeft alle leden van de activiteiten groep benaderd,
plus de leden die regelmatig naar de Ponderosa middagen kwamen,
met de vraag wat we kunnen doen in het najaar. Zeker nu met de
nieuwe aangescherpte  corona maatregelen,  waren de reacties dat
we moeten afwachten. Mocht u toch 'corona veilige' ideeën hebben,
geef dat dan a.u.b. door aan Helena. tel 0592 46 22 86.
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UITVAARTVERZORGING

                                 Zorg voor afscheid

Elke donderdag van 9.00 - 16.00 uur inloopdag voor informatie. 

bij melding overlijden 24 uur per dag bereikbaar

Collardslaan 21, 9401 GX Assen |  telefoon (0592) 34 03 54  | www.achaat.nl

Achaat

Betrokken en persoonlijke uitvaarten 
met aandacht voor degenen die achterblijven
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Colofon

PCOB afdeling Noord-Drenthe i.o., Tel.:  0592

Voorzitter  vacant

Secretaris  vacant Tijdelijke waarneming
Diek Neerhof

351798 diekneerhof9@gmail.
com

 Penningm. en

 ledenadm.

Didi Rattink
Boermarke 22, 
9481 HA Vries 

ledenad
min.

(Wegens ziekte beperkt 
actief)
didirattink@gmail.com

Banknummer NL83RABO0110277570 PCOB Assen

Banknummer NL26RABO0154879584 PCOB Eelde

Algem. Best.lid Reint van der Laan

reintvdlaan@hotmail.com
346052 Waarneming financiën

Diek Neerhof 351798 Eindredactie Nieuws-
brief

Voor Eelde Aaf Brands 050
3094520

Opgave Lief en Leed 

Voor Eelde Jacob Scholte 
jacob.scholte@ziggo.nl

050
395105

Ledenadministratie
voor Eelde

Rijnt Homan
rent.homan@gmail.com

350840 Hoofd bezorging Assen

Andries Kamminga
andrieskamminga@home.nl

050
3094717 Hoofd bezorging Eelde

Jan Tiggelaar 344930 Wijkcontact Assen en 
waarneming ledenadm.

Maarten van den Bos 461689 Public Relations (PR)

Kopij NB februari 2021 vóór 21 jan. naar : pcob-nrd-drenthe-nb@kpnmail.nl
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1) Zweedse popgroep
2) vereniging
3) Griekse letter
4) deel van Indonesië
5) toestemming
6) Europese voetbalunie
7) naaste bewoner
8) spoorstaaf
9) rechtstreeks
10) afloop
11) kriebel
12) muziekinstrument

13) vulkanisch product
14) niet breed
15) pluizig haar
16) fris
17) afvoerkanaal
18) deel van een wiel
19) grondsoort
20) … Armstrong
21) slaapgast
22) dagboek op internet
23) glibberig
24) Italiaans eiland

              25)  buurland van Burkina Faso

Breng de letters van de gelijk genummerde hokjes in deze hokjes

1 2 3
C
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6 7 8 9 10 5
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11 12 13 14 1 15

16 4 17 18 7 19 20

21 22 23 24 25
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