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De lente lonkt
De lente lonkt, de aarde pronkt
Stil volg ik al haar kleuren
Ik ruik de eerste geuren
Van een vernieuwd begin
De eerste takken worden groen
En daar, in ´t kleine bosplantsoen
Waar ´t eerst nog grauw en grijzig was
Tjilpt nu tussen het jonge gras
Een kleine lentebode
Zacht stijgt haar hemelode
Tot aan de Horizon
En ik, ik voel me vrij, want ´k weet
Dat Hij, die alles heeft gemaakt
Die mij zo teer heeft aangeraakt
Volbrengt wat Hij begon
Dichter Jolanda Vlastuin-van Deelen

VAN DE VOORZITTER.
Vandaag, het moment van schrijven, is het woensdag 17
maart. Het is verkiezingsdag. We mogen stemmen voor
een nieuwe samenstelling van ons parlement.
Ons hele leven bestaat uit kiezen uit keuzes maken.
Het begint ’s morgens al bij het opstaan. Welke kleding
zal ik aantrekken, maar ook wat doe ik op mijn
boterham. Ga ik wel of niet op bezoek bij anderen. Word
ik wel of geen lid van de PCOB. Welk tv -programma zet
ik op? Wat zullen we eten? En nu vandaag: op welke
partij en op wie breng ik mijn stem uit.
Sommigen van ons zijn daar al een tijdje mee bezig. Al
of niet ingegeven door het lezen van de krant en het
zien van de debatten.
“Vroeger” was het niet zo moeilijk. Als je Hervormd was
opgevoed stemde je CHU en de Gereformeerden
stemden AR.
Maar het is nu veel moeilijker geworden. Natuurlijk, we
hebben nu het CDA, niets mis mee, maar we hebben ook
de Christen Unie.
Sommigen zijn heel begaan met het klimaat en gaan
voor Groen Links.
Nee het is er niet eenvoudig op geworden. Wat is
wijsheid in deze?
Je hebt wijsheid nodig om een goede keuze te maken. In
de bijbel gaat het boek Spreuken hier over. Daar gaat
het niet om kennis maar om inzicht. “Een verstandig
mens verwerft kennis, een wijze is gespitst op inzicht”,
volgens Spreuken 18:15.

Wijs zijn betekent ook dat je niet zomaar iemand kiest
om zijn naam.
“Wie onnozel is hecht aan ieder woord geloof, maar wie
verstandig is, let op elke stap” volgens Spreuken 14:15.
Je zou ook kunnen zeggen:
Geen woorden maar daden. Iemand kan mooi spreken,
maar het gaat er tenslotte toch om of hij/zij deze ook
waar maakt.
Maar als u dit voorwoord leest heeft u uw keuze al
gemaakt.
Dat uw keuze uiteindelijk bij mag dragen aan het op een
goede manier doorgeven van onze aarde aan onze
kinderen en kleinkinderen.
Daar gaat het om.
Als bestuur van onze PCOB staan we voor de keuze
wanneer we weer met activiteiten kunnen beginnen.
Natuurlijk wordt dat voor een groot deel ingegeven door
het kabinet, maar we hebben ook zelf een
verantwoordelijkheid. Maar weet, zodra het kan, zullen
we u zeker uitnodigen, ook in de zomer.
En mocht u mee op vakantie willen gaan naar Ermelo? Er
is een speciale folder gemaakt die u wellicht enthousiast
kunt maken.
Een telefoontje naar de voorzitter en u krijgt hem in
huis.
Intussen zijn we samen met de KBO en het Diaconaal
Platform druk in overleg met de gemeente over “onze
wensen” met betrekking tot woningen voor ouderen en
jongeren. Er wordt best. naar ons geluisterd en we
hopen ook hier dat geldt: geen woorden maar daden.

En mocht dat onverhoopt niet gebeuren krijgen we
volgend jaar de kans om een nieuw samengestelde
gemeenteraad te kiezen.
En nu zijn we ook nog op weg naar Pasen. Het feest
waarbij we weten dat Jezus uit de dood is opgestaan.
Een opnieuw beginnen en wij mogen weten dat God ons
een nieuwe toekomst geeft.
Tot slot wens ik u gezegende Paasdagen.

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al
getroost en wanhoop niet:
een weerzien zonder einde zal
verzoeten uw verdriet.
’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.
Lied 642
Jaap van der Kooij.

GEEN CONTACTMIDDAG 13 APRIL 2021.
Helaas zal de contactmiddag van dinsdag 13 april weer
niet door gaan i.v.m de Corona maatregelen van de
RIVM.
We weten dat een heleboel leden al gevaccineerd zijn,
maar we mogen nog niet met veel mensen bij elkaar
komen.
Houd nog even vol. Wij kijken er net zo naar uit als u.

BESTE MENSEN.
Als ik eerlijk ben, en dat wil ik graag zijn,……ik heb geen
idee.
Waarover zal ik het hebben?? Over het weer heb ik het
vorige keer al gehad.
En trouwens…we zitten nu in een soort van
niemandsland wat het weer
betreft.
En ja, ik weet het de
bloemen schieten volop de
grond uit.
Zal ik het daarover
hebben?
Het is toch eigenlijk een
wonder dat de natuur
gewoon haar gang gaat.
Ze laat zich niets gelegen

liggen aan het gedrag van ons mensen of aan het virus
dat ons nual een jaar lang in de greep houdt.
Ze volgt de jaargetijden en gaat haar goddelijke gang.
En dat bedoel ik letterlijk.
Wij verrommelen de aarde, maken het er niet beter op
met ons allen, maar zie daar…..
We zagen tijdens onze dagelijkse wandeling zomaar in
een woonwijk verschillende bomen
en struiken in volle bloei staan. Petunia’s en forsythia,
struiken en bomen volop in de knop.
Klaar om in bloei of blad te schieten. Tuinen vol
voorjaarsbloemen, iedere dag komen er andere bij.
De vogels die volop zingen en bezig zijn om elkaar het
hof te maken.
Al staat onze wereld voor het gevoel behoorlijk stil, daar
in de natuur is het leven volop aanwezig.
Ik weet dat ik bevoorrecht ben omdat ik in de
gelegenheid ben om dat allemaal te zien.
Veel van u zitten in huis, het weer werkt niet mee en als
je dan slecht ter been bent…..
Maar toch, misschien hebt u een mooie bos narcissen op
tafel staan of staat er een raam open en hoort u een
vogel fluiten en kunt u zo genieten van het voorjaar.
Het zijn de kleine dingen die het doen nietwaar.
Hoewel zo klein is het natuurlijk allemaal niet. Het is
eigenlijk groot, een groot wonder, teken van nieuw
leven.
Krijgt u ook Klankbord?? Kijk dan eens op pagina 9. Daar
staat het prachtige lied van André Troost.

Dominee de Wit las het zondag (dankdag voor het
gewas) als smeek en dankgebed.
Ik geef u vast de laatste vier regels:
Uw rijk Heer, laat het komen
Uw wil alom gedaan
Dan zal aan alle bomen
De bloesem opengaan.
Als de natuur ons nu al zo veel goeds en moois geeft,
hoe zal het dan zijn als Gods rijk gekomen is?
We zijn weer dichter bij Pasen de belofte van nieuw
leven in een nieuwe wereld.
Heb het goed,
Leny

Boeken,
Tijdschriften,
Wenskaarten,
Giftcards, Gifts,
L.P.’s, Puzzels,
Loterij, Kranten,
Bordspellen,

LIEF EN LEED.
Jubileum:
De heer en mevrouw Langerak-de Vos zijn 31 maart 55
jaar getrouwd, zij wonen in de Irenestraat 25, natuurlijk
van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag.
Verhuisd:
Joke Dubbeldam van Joh. Postlaan naar Perenhof 6,
2995XS in Heerjansdam
Overleden:
Op 19 december is mevrouw Maat-Waarts na het
breken van haar enkel plotseling overleden in het
Maasstad ziekenhuis.
De heer Wiebe Speelman is op 24 februari overleden, hij
mocht 81 jaar worden. Op de kaart stond: Hij was een
mensen mens, velen van ons die hem gekend hebben
zullen dat beamen.
Zieken:
Rob Schenk heeft plotseling een operatie aan zijn oog
moeten ondergaan, het netvlies was losgelaten, de
vooruitzichten zijn hoopvol, maar de komende tijd
moeten zijn belastingklanten het zonder zijn hulp doen.
Er wordt naarstig gezocht naar een oplossing. We
wensen hem een spoedig herstel.
Als u in uw omgeving iets hoort wat om aandacht
vraagt, wilt u dat dan laten weten, zodat we er zorg aan
kunnen besteden.
Voor iedereen alle goeds gewenst en nog wat geduld.
Een hartelijke groet van Ada Kiel

HET JAAR VAN DE VRIJWILLIGER.
Weer twee vrijwilligers die een inkijkje geven in hun
werkzaamheden als vrijwilliger voor de PCOB
FRANCINE
WOORD.

KOKKELINK-WILLEMSTEIN

AAN

HET

In het boekje van november 2019 vertelde ik al wie ik
ben.
Toen ik heb aangegeven dat ik iets wilde doen bij de
PCOB om b.v. wat ouderen te bezoeken, ben ik
begonnen om wat mensen thuis en in de zorginstellingen
op te zoeken.
Ik persoonlijk vind het heerlijk om
naar de verhalen van deze mensen te
luisteren, je krijgt dan een beter
beeld wie deze mensen zijn.
Dat heel veel mensen best een zwaar
leven achter de rug hebben, dit mede
in verband met het einde van de
tweede wereldoorlog, dat raakt mij
enorm. Het is zo geweldig hoe de mensen zich weer naar
een normaal leven moesten vechten.
Soms hoor je ook dat er een partner van ver (dan bedoel
ik wel in Nederland) moest komen en voor de liefde of
voor werk moest verhuizen, eigenlijk denk ik dan er is
nog niets veranderd soms toch ook wel een rustgevende
gedachte.
Ook het bezoek in een zorginstelling wordt altijd heel erg
gewaardeerd, het is wel eens lastig dat je moet wachten

omdat de patiënt is meegenomen voor een fysio of
behandeling, maar dat weet je nu eenmaal dan wacht ik
geduldig.
Maar nu ligt alles stil omdat we niet in de tehuizen
mogen komen en ik persoonlijk dat ook liever niet doe
nu. Dus wat doe ik, ik stuur kaarten naar de mensen en
probeer daar dan een bemoediging op te schrijven om
deze mensen een hart onder de riem te steken. Het is
dus heel belangrijk dat ik alle namen krijg van de
mensen die in de zorginstellingen verblijven zodat ook zij
niet vergeten worden.
Ik hoop dat we snel gevaccineerd worden en het
(normale) leven weer een klein beetje door kan gaan.
Ik lees graag en het liefst boeken die een waargebeurd
verhaal vertellen en boeken over engelen, want ik geloof
heilig dat God engelen naar onze aarde stuurt om ons te
helpen, we hebben allemaal een beschermengel en ik
persoonlijk ben daar heel erg dankbaar voor.
Ik heb een gedichtje gevonden waarmee ik wil afsluiten
en ik hoop heel veel mensen weer snel te ontmoeten.
Lieve groet van mij.
Een gebed voor vreugde in mijn leven.
Alstublieft, God,
haal die wolk van duisternis weg.
laat u licht over mij schijnen.
Stuur Uw engelen om me te helpen.
Geef me de moed en kracht
om de vreugde in mijn leven weer te voelen.
Amen.

GERT LEMS AAN HET WOORD.

Deze keer mag ik iets vertellen over het
samenstellen van onze maandelijkse
bijlage “Ontmoeting”. In 2009 heeft de
toenmalige
secretaris,
Gerrit
van
Rietschoten mij overgehaald om iets te
gaan doen voor de Barendrechtse
afdeling van de PCOB. In die tijd woonden we nog naast
elkaar en konden we heel gemakkelijk samenwerken. Dit
is heel lang goed gegaan, totdat hij als secretaris stopte.
Eerst was de bijlage één of twee A4-tjes met een nietje.
Dat groeide gestaag, maar was eigenlijk niet handzaam.
We wilden er een echt blad van maken en dat werd een
boekje in A-5 formaat, wat tot nu toe zo is gebleven. In
de begin periode leverde iedereen zijn bijlage in een
door hem of haar gebruikte uitvoering. Later is dat
veranderd en levert bijna iedereen het in het door ons
gebruikte lettertype en A5 formaat. De eerste jaren
moest ik vaak een geschreven tekst uittikken, maar dat
is nu gelukkig allemaal voorbij. Tot aan de corona
aanvang heb ik gebruik kunnen maken van de corrector
inzichten van Riet Roos, die jaren heel veel correctiewerk
heeft verricht, waarvoor ik haar nog dankbaar ben. Op
dit ogenblik komt de meeste kopij via het
bestuur en is Gert-Jan Brummelink de
corrector.
Het
blad
wordt
tot
tevredenheid in Alblasserdam gedrukt en
meestal opgehaald door Kees van der
Sijs, die het dan weer bij Daniёl Dik
aanlevert. Het vervolg heeft u de vorige
maand in ons blad kunnen lezen.

DE PUZZELPAGINA
APRIL
De afgelopen keer was het niet eenvoudig. Toch zijn er
leden, die erin geslaagd zijn het gezochte beroep te
vinden. Dat was: ZIEKENHUISDIRECTEUR.
De oplossing was als volgt:
ouderenzorgverzekering
toetsindrukwekkend
belastingdienstregeling
poedelmoedig
drukinktpatroon
filterkoffiekopje
treinreisadvies
roereidooier
kernenergiecrisis
poedelnaaktmodel
fruitcoctailprikker
schoolhockeyveld
molentochtstrip
bestuurwerk
woonerfgenaam
aardbeienijsmuts
achteruitgeperst
handschoenmaat
servetringworm
Uit de goede inzendingen hebben we weer een prijswinnaar
geloot. Dat is geworden:
Margreet van Kamp, Heerjansdam
De prijs ziet u in de komende weken tegemoet.
Dit keer ook wel weer een puzzel met uitdaging. Het is een
paardensprong. Er zijn 20 woorden van 8 letters.
U begint met 1 letter en gaat dan links of rechtsom. Iedere
keer slaat u 2 vakjes over. Het eerste woord krijgt u
cadeau. U begint met de H en gaat rechts om en
uiteindelijk krijgt u het woord HANDDOEK. Alle 20 woorden
schrijft u op een kladpapiertje.
Onder de puzzel vindt u ook weer vakjes. Van puzzel 1
schrijft u letter 8 op. In dit geval de K. Zo krijgt u vier
woorden van 5 letters. En de laatste letter in het
gearceerde vak vult u van ieder woord in. Het woord dat
daaruit komt is de oplossing van deze maand.
Veel succes!

Uw reacties zie ik graag tegemoet voor 16 april op de
mail: lenyvigelius@ziggo.nl of per telefoon 078-8431597
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Afscheid en opvolging
Mieke
is
gestopt
met
het
bezorgen
van
de
verjaardagskaarten maar gelukkig heeft Henny Schikhof
aangegeven dit vrijwilligerswerk van Mieke te willen
overnemen. Dus we willen hierbij Mieke bedanken voor het
vrijwilligerswerk dat ze jaren gedaan heeft en Henny aan
alle leden van de PCOB voorstellen.

Mieke Jansons:
Mieke vertelt dat ze al weer 35 jaar woont
aan de van der Dussenvliet. Vanaf 1959
woont ze in Barendrecht. Mieke vertelt
verder dat ze al bijna 80 jaar was toen ze lid
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werd van de PCOB en ze is toen gelijk begonnen met haar
vrijwilligerswerk: het brengen van een kaartje bij alle
jarigen wiens naam begint met de voorletter tussen de N
en de Z. Ze vond het aanbevelends waardig werk, lekker
op de fiets, alleen naar Carnisselande ging ze met de auto.
Ook bracht ze kaarten in Heerjansdam maar daar wist ze
soms de weg niet zo goed. Dan bracht ze de kaarten bij
mevrouw Sipma die ervoor zorgde dat ze in de goede
brievenbus terecht kwamen. Mieke vindt het moeilijk dat
de ouderdom ook mankementen met zich mee brengt. Ze
durft niet meer auto te rijden en heeft haar auto
weggedaan. Nu heeft zij ook dit werk overgedaan aan
Henny die dit inmiddels al weer een paar maanden doet.

Henny Schikhof
Henny is vanuit Rotterdam Zuid in
Barendrecht komen wonen. Zij woont
nu al weer ruim 50 jaar in haar huis in
Barendrecht. Het is een gezellige buurt
en een heleboel mensen uit RotterdamZuid kwamen daar te wonen. Er zijn nu
maar weinig kleine kinderen meer maar
Henny heeft goed contact met haar nieuwe buren. Henny
heeft twee kinderen en 3 kleinkinderen en twee bonus
kleinkinderen. Haar hobby’s zijn: lezen, puzzelen,
wandelen, museums bezoeken en het rond snuffelen in
oude stadjes. Henny heeft jaren in de zorg gewerkt. De lijst
met de namen van de jarigen met de voorletter
17

tussen de N en de Z krijgt zij voor drie maanden van de
administrateur. Henny bezorgt alles op de fiets, elke
maand zo ongeveer 30 kaarten. Soms wordt zij ook binnen
gevraagd maar meestal gaat de kaart in de brievenbus.
Zeker in deze Corona tijd is niet iedereen erop gesteld dat
er mensen binnen komen. Henny
heeft
recentelijk
een
staaroperatie ondergaan en kan
nu weer alles goed zien. Wij
wensen Henny veel plezier met
het
bezig
zijn
met
dit
vrijwilligerswerk.
Janny Brummelink
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Hoofdpijn en spierpijn meest gemelde bijwerkingen
van corona-vaccins
Als we Agnes Kant, de directeur van het Nederlands
bijwerkingencentrum Lareb, eind februari bellen zijn
net de laatste cijfers bekend. Lareb heeft tot dan toe
5.068 meldingen ontvangen over vermoedens van
bijwerkingen door coronavaccins. ‘De bereidheid om
mogelijke bijwerkingen te melden is ontzettend
groot’, vertelt Kant, ‘en dat is heel goed. Zeggen dat
je niets verontrustends hebt gevonden, heeft alleen
maar waarde als je goed gezocht hebt.’

Hoeveel meldingen zijn er gedaan?
Op dit moment zijn er ongeveer 900.000 vaccins gegeven.
Hierover zijn 5.068 meldingen gedaan en door Lareb
bekeken, met 24.031 vermoede bijwerkingen. Het
19

merendeel
van
de
meldingen
(4.716)
gaat over
het
Pfizer/BioNTech-vaccin, omdat dat tot nu toe het meest is
toegediend. Een klacht die gemeld is, hoeft trouwens niet
altijd een bijwerkingen van het vaccin te zijn. De klacht kan
ook door iets heel anders zijn ontstaan.’
Is dat veel, ruim 5.000 meldingen? ‘
De bereidheid om mogelijke bijwerkingen te melden is erg
groot
onder
gevaccineerden,
maar
ook
onder
zorgverleners. Wij zijn daar ook blij mee. Je kunt wel
zeggen dat je niets verontrustends hebt gevonden, maar
zo’n uitspraak heeft alleen maar waarde als je goed
gezocht hebt. Het aantal meldingen zegt overigens niets
over hoe vaak een bijwerking echt voorkomt. Omdat we
dat wel willen weten, loopt er nu ook een onderzoek waarin
we groepen gevaccineerden volgen en iedereen vragen wat
ze wel of niet merken. Dan kan je straks zeggen: kijk, bij
dat vaccin heeft 10% last van hoofdpijn, bij dat andere
vaccin 20%.’
Wat voor bijwerkingen zijn gemeld? ‘
De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn (2.744),
hoofdpijn (2.513) en reacties op de prikplek, zoals pijn
(2.209), zwelling (865) en warmte (785). Ook klachten
zoals je niet lekker voelen (2.363), vermoeidheid (2.278),
rillingen (1.577), misselijkheid (1116) en koorts (1058) zijn
20

vaak gemeld. Dit zijn bekende klachten bij alle vaccins.
Deze klachten passen ook bij de werking van de
coronavaccins. De vaccins stimuleren in het lichaam de
afweer tegen het coronavirus. Bij de meeste mensen
verlopen de klachten mild en gaan ze na een paar dagen
over.’
Hoeveel meldingen van allergische reacties zijn er?
‘Bij 27 meldingen waren er klachten die passen bij een
heftige
allergische
reactie
bij
het
vaccin
van
Pfizer/BioNTech. Bij negen van deze meldingen is de
anafylactische reactie ook vastgesteld. Bij de achttien
andere meldingen waren er symptomen die bij een
anafylactische reactie kunnen passen. Alle patiënten zijn
snel en adequaat behandeld en hersteld. Heftige allergische
reacties na een vaccinatie zijn zeldzaam, maar niet uit te
sluiten. 27 op de grofweg 900.000 gegeven vaccins is wel
meer dan wat we meestal bij andere vaccins zien.’
Zijn er ook overlijdens gemeld? ‘
Tot nu toe zijn er 65 meldingen van overlijden na
vaccinatie met coronavaccins. Het gaat om 55 mensen van
80 jaar en ouder en tien mensen tussen de 65 en 80 jaar.
Zij overleden binnen 26 dagen na de vaccinatie. Ik wil hier
wel duidelijk over zijn. Overlijden ná vaccinatie wil niet
zeggen dat het overlijden is veroorzaakt dóór de
vaccinatie! In Nederland overlijden normaal per week
gemiddeld zo’n 750 tot 800 verpleeghuisbewoners. Hier
zullen ook mensen bij zijn die net daarvoor zijn
gevaccineerd. We zijn immers begonnen met vaccineren
van de oudste en kwetsbaarste groep.
21

Alle mensen van de meldingen hadden een kwetsbare
gezondheid
vanwege
heel
uiteenlopende,
ernstige
onderliggende gezondheidsproblemen, al dan niet in
combinatie met een hoge leeftijd. Bij een groot deel zijn die
onderliggende gezondheidsproblemen de meest voor de
hand liggende verklaring voor het overlijden. Een aantal
mensen kregen in de dagen na vaccinatie klachten die
bekend zijn als bijwerkingen, zoals koorts, misselijkheid en
algemeen niet lekker voelen. Deze klachten zijn niet de
oorzaak van overlijden, maar kunnen bij kwetsbare
ouderen
mogelijk
wel
bijgedragen
hebben
aan
verslechtering van hun al fragiele gezondheidstoestand.’
Bent u verontrust?
‘Het beeld van de klachten na de vaccinatie en de
onderliggende gezondheidsproblemen is in de meldingen
heel divers. Als we een patroon zouden ontdekken zou dat
verontrustend zijn, maar dat patroon zien we niet. Maar we
gaan het uiteraard wel tot de naad uitzoeken om hier nog
zekerder van te zijn. Om nog beter inzicht te krijgen in de
oorzaak van overlijden, de opgetreden bijwerkingen en de
rol
van
mogelijke
andere
onderliggende
gezondheidsproblemen heeft Lareb meer informatie
opgevraagd bij de melders. Daarmee zullen we – ook in
overleg met externe medische adviseurs – de meldingen
grondig onderzoeken.’
Wat moeten ouderen doen die twijfelen over
vaccinatie? ‘
Voor de overgrote meerderheid van de ouderen weegt het
risico op eventuele bijwerkingen op tegen het verminderd
22

risico om ernstig ziek te worden door
corona. Er overlijden immers nog
steeds heel veel mensen aan corona.
De
gezondheid
van
kwetsbare
ouderen
is
soms
een
fragiel
evenwicht. Mensen die al zeer
kwetsbaar
zijn
door
ernstige
onderliggende
gezondheidsproblemen kunnen het
beste met hun huisarts of geriater
overleggen wat in hun geval de beste
keuze is.’
Bijwerkingen melden: www.lareb.nl

Wilt u gebruik maken van
Automaatje? Bel dan naar
KijkopWelzijn
Tel. 0180-626400
op maandag, woensdag
en vrijdagochtend.

Automaatje is een vervoerservice waarbij vrijwillige
chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De
chauffeurs gebruiken hun eigen auto. U betaalt een
onkostenvergoeding van € 0,30 per gereden kilometer +
eventuele parkeerkosten aan de chauffeur.
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POSTADRES.
Postadres:
PCOB afdeling Barendrecht / Heerjansdam
Van Hobokenhaven 39, 2993 HH Barendrecht.
Email-adres: : pcob.barendrecht@gmail.com
Website:
www.pcob.nl - naar afdelingen
Aanklikken: Barendrecht-Heerjansdam
VAN DE REDACTIE COMMISSIE.
Het volgende nummer van “Ontmoeting” zal op 23 april
2021 verschijnen.
Kopij graag uiterlijk zaterdag 17 april 2021 inleveren op
het e-mailadres: g.lems@chello.nl
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Gert Lems
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WERKGROEPEN
Blad “Ontmoeting”, ledenadministratie, belasting service:
Gert Lems
redactie
Gert-Jan Brummelink corrector Ontmoeting
Leny Vigelius
verslagen contactmiddagen
Daniël Dik
Kees v.d. Sijs

hoofd bezorging
bezorging

Rob Schenk

ledenadministratie

Bram Vos
Rob Schenk
Maarten Verzijden

belasting aangifte
belasting aangifte
belasting aangifte

Lief en leed, nieuwe leden, ziekenbezoeksters, jubilea,
verjaardagen, ouderenadviseur:
Ada Kiel
nieuwe leden, lief en leed
Marjorie Bosselaar
ziekenbezoek Carnisselande
Francine Kokkelink
ziekenbezoek in de ziekenhuizen en
verpleeghuizen
Jannie Valkhof
ziekenbezoek Centrum Barendrecht
Corrie Lagendijk
ziekenbezoek Heerjansdam
Lien v.d. Heiden
ziekenbezoek Heerjansdam
Janny Oggel
Henny Schikhof
Adri Veenstra

jubilea
verjaardagen
verjaardagen

Piet Oggel

VOA

Reisjes, activiteiten, pianisten:
Corrie de Pee
reisjes
Piet Oggel
reisjes
Marel Vlietstra
activiteiten
Gerrit v. Rietschoten programma coördinator
Betsie Fousert
Jan v.d. Meer
Ger van Eersel

pianiste
pianist
pianist
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Mastenbroek
Uitvaartverzorging
Deskundig en persoonlijk
Uniek in Barendrecht, familiekamers aan de Eerste Barendrechtseweg 180-b
In onze locatie zijn huiskamers gerealiseerd waar nabestaanden op ieder moment van de dag toegang
hebben om in alle rust afscheid te kunnen nemen. Sfeervol, laagdrempelig en midden in het centrum
van de gemeente. Goed bereikbaar, met ruime, eigen parkeergelegenheid en volledige privacy.

Transparant in de kosten met geen verrassingen achteraf
Transparant en duidelijkheid over de te verwachte kosten is iets waar wij veel waarde aan hechten.
Geen ”vanaf” prijzen maar heldere tarieven die wij communiceren op onze website.

Kwaliteit en één aanspreekpunt
Mastenbroek Uitvaartverzorging staat voor kwaliteit in uitvaartzorg, u heeft altijd één aanspreekpunt
vanaf de dag van overlijden tot en met de uitvaart. Met ruim 30 jaar ervaring weten wij waar het om gaat
bij het verzorgen van een uitvaart, onafhankelijk en keuzevrijheid vinden wij belangrijk, uw wensen staan
centraal. Of het nu gaat om een kerkelijke uitvaart, begraven of cremeren, door onze brede kennis kunnen
wij u van dienst zijn. Thuis opbaren of in een uitvaartcentrum van uw keuze behoren uiteraard eveneens
tot de mogelijkheden.

Keurmerk Persoonlijke Uitvaart
Trotse houder zijn wij van dit keurmerk wat uitsluitend wordt verstrekt aan kleinschalige
ondernemers waarbij persoonlijke aandacht en betrokkenheid centraal staan. Hierbij draait
het niet om het volgen van vastomlijnde protocollen maar wordt een uitvaart op maat
samengesteld. En het meest belangrijke; Beoordeling vindt plaats door nabestaanden zelf.
Kijk voor de beoordelingen op onze website.
Wij worden gewaardeerd met een

Neem contact met ons op
Niemand wordt graag geconfronteerd met een overlijden
maar als het zover is dan wilt u de zekerheid dat alles
rondom de uitvaart goed verloopt.
Neem gerust contact op, wij staan u in alle rust
te woord of maken met u een afspraak.

Mastenbroek Uitvaartverzorging
Eerste Barendrechtseweg 180-b
2992 BS Barendrecht
www.mastenbroekuitvaart.nl
ino@mastenbroekuitvaart.nl

0180 723204
27

dag en nacht

9,7

Dagelijks Bestuur PCOB Barendrecht/Heerjansdam
Voorzitter

Jaap van der Kooij,  078-8431597
: jvanderkooij@upcmail.nl

Secretaris

Janny Brummelink-Bleijenberg
 0180-620665
: pcob.barendrecht@gmail.com

Penningmeester

Geertrui de Boom, 0180-616304
 ki0bk2@kpnmail.nl

Ledenadministratie

Rob Schenk,  0180-616324
 robsche47@hotmail.com

Redactie

Gert Lems,  0180-613794
 g.lems@chello.nl

KBO-PCOB Magazine

Daniël Dik,  0651261670
 d.dik@planet.nl

Belangenbehartiging
Ouderen adviseur

Belastingservice

Piet Oggel,  0180-615464
 poggel@upcmail.nl
Bram Vos,  0180-616851
 bravos@hetnet.nl

Activiteiten en busreisjes Corrie de Pee, 0180-617723
 g.pee56@chello.nl
Ziekenbezoek
Carnisse / Smitshoek
Heerjansdam

Marjorie Bosselaar  0180-557345
marjorievanstappen@gmail.com
Corrie Lagendijk-Schop  078-6772064
: c.lagendijk@kpnplanet.nl

Werkgroepen

Zie elders in dit blad

Bankrelatie

IBAN: NL 28 RABO 0163 6952 96
t.n.v. PCOB te Utrecht
www.pcob.nl - naar afdelingen
Aanklikken: Barendrecht-Heerjansdam

Website:
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