
    Balk e.o.  april  2021 
 
Beste mensen, 
 

Velen van u hebben uw stem voor de Tweede Kamerverkiezing op het stembureau 
of via de post uitgebracht. Het aantal zetels is bekend en nu is het wachten op de 
volgende regering. 
We hopen van harte dat het nieuwe kabinet meer rekening houdt met de belangen 
van ouderen. 
 
 

Stille Week 
Deze nieuwsbrief krijgt u in de Stille Week, 
die ook wel Goede Week wordt genoemd. 
Het is de week voor Pasen. 
Ligt de datum van Kerst vast van Pasen is 
dat niet het geval. Dat kan verschillen. 
Eerste Paasdag valt op de eerste zondag na 
de eerste volle maan na 21 maart. 
Vorig jaar viel Pasen op 12 en 13 april en 
volgend jaar is dat op 17 en 18 april. 
Er worden voor de tweede keer geen kerk-

diensten gehouden. Het Covid19-virus verhindert het samenkomen.  
 
Blij vooruitzicht! 
Het bestuur hoopt van harte dat de bijeenkomsten in september hervat kunnen wor-
den, want dan zijn de meeste Nederlanders tegen het coronavirus ingeënt. Dat zou 
mooi zijn, want dan kunnen we wellicht deelnemen aan de boottocht van Wijhe naar 
Doesburg op maandag 20 september. 
 
De stemweek voor een nieuwe ledenraad voor de PCOB is van 6 t/m 13 april.  
Het aantal PCOB-leden per provincie bepaalt het aantal zetels in de Ledenraad. 
Fryslân heeft recht op twee zetels en er hebben zich maar twee kandidaten gemeld. 
Beide heren zijn dus automatisch verkozen.  
Dit betekent dat er geen verkiezingen zijn. U hoeft uw stem niet uit te brengen. De 
ledenraadsleden voor Fryslân zijn in alfabetische volgorde: 
 

1. Ynze de Boer, Balk 
Ik stel me graag kandidaat voor de ledenraad omdat ik daarin 
iets kan betekenen voor de senioren in Nederland, en in het 
bijzonder voor de leden van de PCOB en de Unie KBO. 
In maart 2019 ben ik gestopt met een actieve loopbaan van 20 
jaar in de politiek. Ik heb voldoende energie om mij in de onder-
werpen, die in de ledenraad aan de orde komen, te verdiepen en 



daar een mening over te vormen. Met mijn ervaring in bestuurlijk werk; het kader-
stellen en controleren, ben ik goed in staat de leden in de vereniging te vertegen-
woordigen. 
Ik ben mij ervan bewust dat kennisnemen van dossiers en onderwerpen alleen niet 
voldoende is voor een gedragen advies, daarvoor is het contact met de afdelings-
besturen en ledenraden minsten zo belangrijk. Daar zet ik mij graag voor in. 
 
 

2. Henk Halma, Ljouwert 
Dankzij de samenwerking tussen het verenigingsbureau van 
KBO-PCOB en de plaatselijke afdelingen gebeurt er van alles om 
er voor de leden te zijn en om voor hun belangen op te komen. 
Bij het oplossen van maatschappelijke problemen bied ik mijn 
ondersteuning aan. Ik wil hier mijn steen(tje) aan bijdragen door 
mij kandidaat te stellen voor de PCOB Ledenraad. 
Ik ben kerkelijk actief in de Protestantse gemeente Leeuwarden 
(PKN). Ook ben ik actief in verschillende functies op maat-

schappelijk gebied, zoals bestuurslid van het Aanloophuis van de kerken in 
Leeuwarden. In mijn woonomgeving ben ik actief in de wijkvereniging, commissie 
Leefomgeving. Van 2008–2017 was ik namens Noord lid van de verenigingsraad van 
de NCRV. 
 
 
Ter overdenking voor deze tijd  
 

Laten we stil worden in deze dagen voor Pasen, 
stilte in ons hoofd en hart. 
Stilte kan helend zijn,  
zodat de chaos geen greep op ons krijgt. 
Zodat we een woord van hoop kunnen opvangen. 
Hoop en licht mogen we zien op het feest van Pasen, 
het licht, dat van God komt, en niet gedoofd kan worden. 
Licht, dat ons de weg wijst uit angst en verdriet vandaan. 
Licht, dat bij ons blijft in de persoon van Jezus, onze Heer, 
die ons als het licht voor ons leven gegeven is. 
 
We zullen niet samen kunnen komen in kerken,  
en dat is verdrietig en dat missen we. 
Maar we blijven hopen, dat we elkaar weer zullen ontmoeten 
en dat we samen zullen zingen,  
blij omdat deze nare tijd dan voorbij zal zijn. 
 
 
Met een hartelijke groet namens het bestuur,  
 

Yvonne Slik en Yde Jan van de Lageweg 


