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Juli & Augustus 2020 

Extra NIEUWSBULLETIN VAN DE PCOB AFDELING 
NIJKERK, NIJKERKERVEEN, HOEVELAKEN 
 
 

Van het bestuur 

 
Een extra nieuwsbulletin wat u niet gewend was. Gewoonlijk werd er geen nieuwsbulletin 
gemaakt voor juli & augustus maar de omstandigheden vragen er om dit nu wel te doen. 
Het lijkt er wat op dat deze “corona” periode het een beetje gewoon lijkt te worden. Niettemin 
is dat niet zo en ervaren wij nog steeds dat dit een heel lastige periode is.  
Uiteraard wordt er veel aandacht geschonken door overheid zowel landelijk als plaatselijk. 
Soms kruipt de gedachte naar boven dat wij als ouderen nog wel eens apart worden gezet 
en woorden als zielig en eenzaam dat onderstrepen. Gelukkig is dat voor velen niet zo en 
onze landelijke vereniging KBO-PCOB heeft samen met de ChristenUnie en omroep Max dat 
nog eens duidelijk laten klinken in een manifest “Geen wederopbouw zonder de mensen die 
dit land hebben opgebouwd” dat de samenleving van nu veel dank is verschuldigd aan de 
ouderen. U kunt dit elders in dit nieuwsbulletin lezen. 
 

 
Bezetting       Bevrijding     Vrijheid 
 

Hierboven is een drieluik afgebeeld van Joke van Leeuwen. 
Zij heeft dit gemaakt omdat de dagen rondom 4 mei en de huidige coronatijd haar zo 
inspireerde. Zij schreef erbij: Je voelt je gevangen door een “vijand”, ondanks dat wij 
momenteel leven in een bevrijdingsperiode met toch noch een vijand maar eens komt de 
bevrijding.  
Wij mogen elkaar bemoedigen met het vooruitzicht van die bevrijding die vast en zeker komt 
omdat God dat beloofd heeft en Zijn belofte zal waarmaken! 
Het werk drieluik is geschilderd met acryl, afmeting 30 x 40 cm. 
 
Ter informatie geven wij graag door dat er nog steeds ongeveer tweewekelijks door zestien 
vrijwilligers met de alleenstaande 80 plussers gebeld wordt en dat dit door velen zeer op prijs 
wordt gesteld. Wij hopen hiermee voorlopig nog door te gaan en de praktijk zal aangeven tot 
hoe lang dit nodig blijkt te zijn. Graag willen wij de vrijwilligers even noemen omdat dit toch 
maar even wordt gedaan door hen!!! 
In het nieuwsbulletin van juni hebben wij geschreven dat de bijeenkomsten met de huidige 
regels niet kunnen plaatsvinden. Momenteel willen wij de mogelijkheid open houden om in 
november te proberen een ledenbijeenkomst zowel in Hoevelaken als in Nijkerk te plannen. 
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De kans dat dit ook dan nog niet zal lukken blijft aanwezig. Als kwetsbare ouderen mogen wij 
op geen enkele wijze de kans lopen toch een infectiehaard te veroorzaken dat blijft onze 
verantwoordelijkheid. Een somber bericht vooral omdat wij met elkaar de ontmoetingen heel 
belangrijk vinden. 
 
We vragen in dit extra nieuwsbulletin aandacht voor de verplichting dat elke afdeling een 
algemene ledenvergadering dient te houden om vervolgens verantwoording af te leggen aan 
het landelijke bestuur. 
 
Wij wensen u een goede zomerperiode en hopen elkaar weer een keer te mogen ontmoeten 
en zien. 
Een hartelijke groet van uw voorzitter namens het bestuur, 
Jaap Roele 
 

 
Manifest  
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PCOB  ledenbijeenkomsten en reisjes in 2020 

 
Helaas hebben we alle bijeenkomsten t/m oktober moeten laten vervallen. 
 

Datum Locatie Onderwerp 

12 nov Hoevelaken Nader te bepalen  

18 nov Nijkerk Evert de Graaf uit Putten over Kamp Amersfoort 

10 dec Hoevelaken Advents bijeenkomst voor alle leden PCOB 

   

 
Ledenbijeenkomsten in Nijkerk: inloop vanaf 13.45 uur en begin om 14.15 uur. In ‘De Entree’ 
Ledenbijeenkomsten in Hoevelaken: inloop vanaf 14:00 uur en begin 14:30 uur. In ‘De Stoutenborgh’ 
 

Inzenddatum kopij Nieuwsbrief van september 2020 – vóór 10 augustus bij de 
redactie: Johan Wieringa – jfwieringa@gmail.com 
 

 
 Toelichting op de financiële jaarstukken 

 
Het positieve resultaat, tweede jaar op rij geeft reden tot gerustheid.  
Er zijn weinig tot geen negatieve ontwikkelingen tot op heden zodat we naar verwachting ook 
het jaar 2020 weer zonder problemen in december a.s. kunnen afsluiten. Volstaan kan 
daarom dan ook te verwijzen naar de cijfers van de voorgaande twee jaren. Omdat er 
vooreerst geen verantwoording op een jaarvergadering kan plaatsvinden ben ik bereid om 
eventuele vragen van de leden persoonlijk, per telefoon of per mail te beantwoorden.  
 
Penningmeester: Piet Helmus   tel. 033 752 0313  p.helmus@tele2.nl 
 

  

mailto:p.helmus@tele2.nl
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 Verslag van de Kascontrolecommissie 

 
Op 12 februari 2019 hebben onze leden B. de Wit uit Hoevelaken en E.M. de Groot uit 
Nijkerk de kascontrole gedaan. Resultaat: het zag er goed uit en de commissie adviseerde 
de ledenvergadering om de penningmeester decharge te verlenen. 
Hieronder het verslag van de kascontrolecommissie. 
Tijdens de jaarvergadering wordt ook altijd de commissie bedankt. Dat dan maar bij deze: 
Hartelijk dank Berend en Egbert voor jullie inzet en fijn dat jullie e.e.a. konden goedkeuren! 
 

 
 

 En nu de vraag aan u 

 
De kascontrolecommissie geeft het advies aan de ledenvergadering om de penningmeester 
decharge te verlenen. Dat hadden we u tijdens de geplande ledenvergadering in april graag 
voorgelegd. Maar u weet het, er kwam geen ledenvergadering in april. 
Daarom de vraag nu middels dit extra nieuwsbulletin.  
Heeft u bezwaar tegen een decharge van de penningmeester en zo ja waarom?  
Als u vragen heeft mag u die in de week van 29 juni t/m 4 juli stellen aan de penningmeester 
of secretaris.  
Penningmeester: Piet Helmus   tel. 033 752 0313  p.helmus@tele2.nl 
Secretaris: Siep van den Bosch tel. 033 245 7231 nijkerk@pcob50plus.nl 
 
De antwoorden worden ook gepubliceerd op onze PCOB website: 
www.pcob.nl/uw-afdeling/nijkerk-hoevelaken 

mailto:p.helmus@tele2.nl
mailto:nijkerk@pcob50plus.nl
http://www.pcob.nl/uw-afdeling/nijkerk-hoevelaken
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