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DE STAL 

 

Ik ben de stal, ik sta onder de bomen 

nog altijd van het wonder na te dromen. 

Ik was al oud, je gaf geen cent voor mij, 

een lelijk ding- je liep me zo voorbij. 

Ik was maar arm, bouwvallig en vol kieren. 

Ik was alleen nog goed voor een paar dieren, 

een luie ezel of een zieke os. 

Het lekte door mij dak, de deur zat los. 

Er lag wat oud nat stro in een paar hoeken 

en verder viel er hier echt niets te zoeken. 

Maar in die nacht, maar in die ene nacht 

ben ik opeens door wonderen bedacht, 

werd ik een huis dat koesteren mocht, verwarmen 

en mensen even arm als ik omarmen, 

werden wij samen onuitsprekelijk rijk, 

op deze aarde een hemeltje gelijk, 

stond ik in ’t licht van duizend nieuwe sterren, 

kreeg ik bezoek van heinde en van verre, 

hoorde ik liederen van lof en prijs 

en had ik marmer aan als een paleis. 

Ik ben de stal, ik sta onder de bomen. 

Ik heb het wonder naar mij toe zien komen. 

Ik zie er uit zoals ik vroeger was, 

een arme bouwval in verwilderd gras. 

Maar ik straal leven uit naar alle zijden. 

Ik ben het mooiste huis van alle tijden. 

 

Michel van der Plas. 

( voor u gelezen door ds. Aart van Houweling) 
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Van de voorzitter 

 

Het kalenderjaar 2012 loopt alweer ten einde. 

Soms vraag ik mij weleens af: waar is dit jaar toch gebleven. 

Als je aan het begin van iets nieuws staat dan vraag je je vaak af: wat 

zal het ons brengen en zal het aan mijn (onze) verwachtingen voldoen. 

Terugkijkend op het afgelopen jaar moet ik constateren dat veel 

dingen anders zijn gelopen dan dat ik aan het begin ervan had 

gedacht en gehoopt. 

Kleine, maar ook grote zaken die heel anders liepen dan dat vooraf de 

verwachting was. 

Plannen die ik voor mijzelf had gemaakt. maar die ik door 

omstandigheden niet of maar gedeeltelijk waar kon maken of tot 

uitwerking kon brengen. 

Ach, ik hoef ze hier in ons Ruggesteuntje niet te noemen, want u kent 

ze bij uzelf ook wel, al verschillen ze ongetwijfeld van elkaar. 

Bij heel veel ouderen is er de laatste tijd toch wel wat meer zorgelijks 

waar te nemen. 

Wat zullen de uiteindelijke gevolgen zijn van het nieuwe 

regeringsbeleid? Moeten we ten gevolge hiervan één of misschien 

wel twee stappen terugdoen? 

Kunnen we onze vertrouwde hulp, die we al jaren hebben, nog wel 

houden of zal er een onbekend iemand voor minder uren komen? 

Zo zou ik een hele rij op kunnen noemen waar veel ouderen zich 

zorgen over maken, maar u kent ze voor uzelf wel. 

Voor ons als ouderenorganisatie een belangrijke opdracht om de 

belangen van onze leden en daardoor voor alle ouderen zo goed 

mogelijk te behartigen.  

Daarbij gaat het er niet altijd om “ het onderste uit de kan” te halen, 

maar wel om een eerlijk en rechtvaardig beleid. 

Het is alweer adventstijd, tijd van verwachting, van verwondering, 

van blijdschap, dat de Rechtvaardige als een Kind voor ons op deze 

aarde wou komen. Wat een wonder! U heet Hem toch ook welkom? 

Volgens mij is dat nog altijd het allerbelangrijkste in ons leven. 

Gezegend Kerstfeest! 

Roelof Staal, voorzitter. 
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Van de penningmeester 

 

Het jaar 2012 is bijna voorbij en vervolgens kunnen we de kas gaan 

opmaken. Gelukkig hoeven we, als PCOB Schoonebeek, in deze tijd 

geen moeilijke maatregelen te nemen om eventuele tekorten weg te 

werken. Onze afdeling heeft nog steeds een batig saldo, waardoor we 

in 2013 onze voornemens betreffende de gemaakte plannen kunnen 

uitvoeren. In de jaarvergadering in april 2013 zullen de resultaten 

over 2012 aan u worden voorgelegd en worden besproken. 

Zoals besloten in de jaarvergadering van 12 april 2011 blijft de 

contributie voor 2013 gelijk aan 2012. 

De contributie voor 2013 is voor alleenstaanden € 32,50 en voor 

echtparen of samenwonenden € 50,00 per jaar.  

In januari 2013 ontvangt u hiervoor een acceptgiro. 

Rest mij u dank te zeggen voor de vlotte betaling over het afgelopen 

jaar. 

Henk Kroon, penningmeester 

 

Verslag van de fietstochten 

 

Evenals voorgaande jaren hebben we ook dit jaar weer een viertal 

fietstochten georganiseerd. 

De eerste fietstocht was op 2 mei. Onder prachtige 

weersomstandigheden gingen we naar het smalspoormuseum, waar 

we werden ontvangen met koffie/thee met appelgebak. 

Hierna hebben we met een oud treintje een rondrit gemaakt door dit 

prachtige natuurgebied. Ook was er gelegenheid om, met uitleg van 

een gids, de oude fabriek te bezichtigen. Op de terugweg hebben we 

nog een wandeling gemaakt door het mooie Griendsveenparkje.  

Onze tweede fietstocht stond voor 6 juni gepland, maar door de 

slechte weersomstandigheden hebben we deze moeten verschuiven 

naar 20 juni. Met de auto’s zijn we naar Schoonoord gereden en 

vandaar, door de prachtige bossen, naar Orvelte gefietst. Na de koffie 

werden we op de terugweg verrast door een niet onaangename 

tegenligger, een grote Drentse schaapskudde. Prachtig om te zien hoe 

zo’n grote kudde de weg terugvindt naar de schaapskooi. 
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Op 4 juli gingen we voor de derde keer op pad. De auto’s werden 

geparkeerd bij de Kibbelkoele. Vervolgens fietsten we via Sleen en 

Benneveld naar Oosterhesselen. Na de koffie met ……. gingen we 

door mooie natuurgebieden via Noord Sleen, onder de autoweg 

Emmen – Drachten door, terug naar onze auto’s. Onderweg werden 

we nog getrakteerd op ijs. Voldaan keerden we terug naar 

Schoonebeek 

Onze vierde en laatste fietstocht was op 12 september met het 

bekende rondje Schoonebeek.  

We startten bij het Jeugdcentrum richting Wilmsbrug, door Duitsland, 

naar “De Vlindertuin” in Vlieghuis, waar we werden onthaald met 

koffie/thee. Vandaar naar de jachthut van de Pathuizer jagers. Een 

uniek plekje. We hebben daar uit volle borst het “Jachtlied”  en het 

“Drentse volkslied” gezongen. 

Om 16.30 uur kwamen we aan bij het Chinees restaurant “De Lange 

Muur”. 

Hier hadden zich ook een respectabel aantal niet-fietsers verzameld, 

zodat we met 49 personen konden genieten van een uitstekend 

verzorgd chinees buffet.  

Al met al kunnen we terugzien op een aantal goed geslaagde 

fietstochten. 

Namens de fietscommissie, 

Roelof Staal 
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Jaarprogramma 2013 

 

Het is ons weer gelukt om voor 2013 een gevarieerd 

activiteitenprogramma samen te stellen. Naast de reguliere 

ledenmiddagen hebben we nog extra aktiviteiten gepland. Sommige 

vragen om een extra toelichting. Dit leest u onder “Toelichting”. 

 

Jaarprogramma 2013 

 

08 januari Nieuwjaarsvisite 

 

13 februari Toneelmiddag T.O.G. in “de Wolfshoeve” (*) 

 

19 februari De heer Henk ten Velde, Hoogeveen 

  Exodus.  

Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-

gedetineerden. 

 

13 maart Maaltijdproeverij van “Apetito” (*) 

 

23 april Jaarvergadering. Fotopresentatie van 

  Jan Lamberts met oude foto’s van Schoonebeek. 

 

23 mei  Uitje naar De Sterrenwacht in Dwingeloo !! (*) 

 

24 september De heer Edward Houting, Groningen 

  De tuin van paleis “Het Loo”, in Apeldoorn 

 

26 november De heer A. Metselaar, Hoogeveen 

  Hoe hou je jezelf geestelijk fit bij het ouder worden. 

 

Alle reguliere ledenmiddagen worden gehouden op dinsdagmiddag in 

het Jeugdcentrum aan de Europaweg en beginnen om 14.00 uur, 

m.u.v. de Nieuwjaarsvisite die begint om 14,30 uur en de 

jaarvergadering die begint om 13.30 uur.  
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Toelichting op een drietal programma onderdelen (*)   

  

Toneelmiddag T.O.G. in “De Wolfshoeve” 

Toneelvereniging T.O.G. nodigt ons uit voor de seniorenmiddag die  

gehouden wordt op  

woensdagmiddag 13 februari 2013 in “De Wolfshoeve”. 

De zaal is open om 12.45 uur, het stuk begint om 13.15 uur. 

De kosten bedragen €  6,00 p.p., dit is inclusief 2 consumpties. 

Betalen kan aan de zaal.  

I.v.m. plaatsreservering willen we graag uiterlijk 15-01-2013 weten  

wie voornemens is deze middag te bezoeken. 

Opgave kan tijdens de Nieuwjaarsvisite of anders bij Joke van  

Voorst, De Slagen 7, telefoon 0524 – 531670 

 

Maaltijdproeverij “Apetito”. 
Enkele jaren geleden heeft “Apetito” ook een proeverij georganiseerd  

voor de PCOB. “Apetito”  heeft aangeboden dit graag te willen  

herhalen. Dit slaan we natuurlijk niet af. We hebben ook contact  

gezocht met “De Kookpot” hier in Schoonebeek, maar zij ziet dit niet  

zitten voor zoveel personen. Jammer, maar we respecteren dit.  

De maaltijdproeverij vindt plaats op  woensdag 13 maart 2013 in  

het Jeugdcentrum en begint om 11.00 uur.  

Onder het genot van een drankje krijgt u uitleg en kunt u vervolgens  

rond 12.00 uur van diverse maaltijden proeven. 

We komen hier nog wel op terug. 

 

Uitje naar De Sterrenwacht in Dwingeloo 

De Sterrenwacht in Dwingeloo staat wijd en zijd bekend en is een  

bezoek zeker waard 

Het bestuur wil leden, die hierin geïnteresseerd zijn, de mogelijkheid  

bieden een bezoek te brengen aan het Planetron. (Voor de goede orde:  

dit komt niet in de plaats van het jaarlijkse reisje). Het is zomaar iets  

extra’s. Vervoer regelen we onderling. Bij voldoende interesse vindt  

dit uitje plaats op donderdagmiddag 23 mei 2013. De kosten zijn: 

Entree € 6,00, koffie + gebak € 4,50 en € 3,00 voor mee-rijkosten. 

We komen hier t.z.t. op terug. 
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Activiteiten in het Gewest Drenthe 

 

Themaochtenden. 

Maandag 14 januari 2013. Aanvang 09.30 uur 

Alternatieve geneeswijzen. Mevr. W. Wijkmans, Assen. 

Mevr. Wijkmans doet zelf alternatieve geneeskunde in de praktijk. 

Maandag 11 februari 2013. Aanvang 09.30 uur. 

Opstand in Syrië: de vader en de zoon en de bloedbaden. 

Mevr. W. Bosch-Bergsma, Roswinkel. Mevr. Bosch is Syrië- 

deskundige en voert ons mee in de zaken die in het Midden-Oosten  

aan de orde zijn en wat er allemaal achter steekt. 

Maandag 11 maart 2013. Aanvang 09.30 uur 

Schuldhulpverlening aan de medemens in financiële nood. 

Iemand van de schuldhulpverlening zal uiteenzetten wat er aan de  

hand is in de schuldenproblematiek, wie dat dan treft en wat er aan te 

doen is. 

Maandag 08 april 2013. Aanvang 09.30 uur. 

Natuur in de natuurmonumenten met en door de ogen van een  

boswachter. 

De heer A. Donker, Natuurmonumenten Drenthe. 

De heer Donker vertelt over zijn ervaringen als boswachter en 

ondersteunt dit met dia.s/powerpoint. 

De kosten voor deze themaochtenden bedragen € 3,00. 

 

Woensdag 23 januari 14.00 uur Voorvergadering voor  

    de AV van 14 februari. 

 

Dinsdag 9 april  10.00 uur  Voorjaarsvergadering 

    Spreekster om 13.00 uur is 

    Mevr. Manuela Kalsky. 

    Mevr. Kalsky is theologe en directeur  

    van het Dominicaans studiecentrum 

    voor Theologie en Samenleving. 

      

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Kerkelijk Centrum “De 

Voorhof” in Westerbork. 
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Mutaties ledenbestand 

 

Nieuwe leden 

Mevr. H.A. de Groote – Eelderink Spanjaardspad 59 

 

Bedankt als lid 

De heer en mevr. A. Rave  Duitslandlaan 25 

De heer en mevr. G.J. Rotmensen  Middendorp 14 

De heer H.J. Schoemakers  De Kampen 5 

 

Verhuisd 

Mevr. H. Bunskoek – Bolwijn van:  Diekmaat 15 

     naar: Diekmaat 18 

De heer en mevr. E. Klaassen van:  De Kerfjes 7  

     naar: Kooikerlaan 78 

Mevr. H. Meppelink – Ellen  van:  Europaweg 107 

     naar: M.v.d. Thijnensingel 1  

               7741 GB Coevorden 

Mevr. M. Wilms – v.d. Wal  van:  Westersebos 18  

     naar: Beatrixlaan 3 

 

Overleden 

De heer J.B. Elzing   Hankenhofweg 11 

     01-08-2012 

De heer J. Wolbers   Kosterijweg 11 

     19-08-2012 

De heer J.B. Kramer   Irenelaan 13 

     09-10-2012 

 

 

In de palm van Gods hand 

weet ik mij van zorgen vrij, 

veilig geborgen voel ik mij 

met Hem aan mijn zij. 
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Zelfs Canadezen met de PCOB op reis 

 

Toen de eerste aanbieding van het reisbureau om naar Frederiksoord 

en omgeving te gaan niet verstandig leek omdat een andere 

vereniging dit ook ging doen, moest naarstig naar iets anders worden 

gezocht. De “generale staf”, (lees: reiscommissie) is toen opnieuw, 

onder leiding van de pas gedecoreerde Roelof Staal, bijeengekomen 

om een alternatief plan te bespreken. Ergens diep in de nacht is het 

plan gesmeed om richting Salland te gaan. Kosten € 46,00 p.p.. 

In korte tijd gaven zich een record aantal reislustigers op en wat nog 

niet eerder was gebeurd: zelfs Canadezen gingen met de PCOB op 

reis. De heer en Mevr. De Groot (Piet en Miep). die al 50 jaar in 

Canada wonen, met nog steeds Neerlands bloed in d’aderen, te gast 

bij Joke van Voorst, wilden wel graag mee op reis.  

Zo vertrok op 7 augustus een volle bus van de fa. Lanting vanaf “’t 

Aole Gemientehoes”. Via Emmelkamp en Wilsum kwamen we via 

Hardenberg weer Nederland binnen. Vervolgens via de Witte Paal 

(een markant punt) en Stegeren ging het gezelschap naar “De 

Hongerige Wolf”. Een bekende pleisterplaats waar onze voorvaderen 

met hun postkoets ook al aanlegden. Hier werden we getrakteerd op 

koffie met gebak. Dit zullen onze voorvaderen vast hebben moeten 

ontberen. Versterkt en verkwikt vervolgden we onze reis via Ommen 

en Dalfsen naar Nijverdal waar wij een bezoek brachten aan het 

“Memory International  War Museum” van de heer Joop Staman, die 

van zijn hobby zijn werk maakte. Hier werden we verdeeld in 2 

groepen. Er waren barakken nagebootst van concentratiekampen 

waarmee we een beeld kregen hoe men daar was ondergebracht. Ook 

al het andere oorlogstuig en materieel waren er te zien. En dan al die 

foto’s met onderschriften van verzet en beschietingen in de omgeving 

van de Achterhoek. Wil je het allemaal goed bekijken dan moet je er 

een dag voor uittrekken. De videobeelden van de landing in 

Normandië maakten een geweldige indruk. 

Zo kwamen de herinneringen weer boven toen wij in 2004 in 

clubverband de Invasie op 6 juni 1944 van 60 jaar geleden 

herdachten. Wij mogen nooit vergeten welke strijd er geleverd is 

voor onze vrijheid.  
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Veel indruk maakte ook het gedicht gevonden op het lichaam van een 

anonieme soldaat, dat in de strijd op D-day 1944 is gedood. 

Dit gedicht willen wij u niet onthouden. Het luidt als volgt. 

Hallo God 

 

Kijk God, ik heb nooit gesproken met u 

Maar hoe gaat het ermee, vraag ik nu. 

God, zij vertelden mij dat u niet bestaat 

En als een sufferd geloofde ik dat gepraat. 

 

Gisternacht kreeg ik vanuit een schietgat uw hemel voor ogen 

Toen besefte ik dat ze hadden gelogen. 

Had ik de tijd genomen uw schepping te onderscheiden 

Dan hadden ze me niet zo kunnen misleiden. 

 

Ik vraag mij af God, of u mijn hand zou willen grijpen 

Ergens voel ik dat u het zult begrijpen. 

Gek, dat ik op deze helse plek neer moest strijken 

Voordat ik tijd had om u in de ogen te kijken. 

 

Nou, er is niets meer te zeggen dat er toe doet. 

Maar ik ben heel blij God, dat ik u vandaag heb ontmoet. 

Het uur U komt waarschijnlijk heel snel naderbij 

Maar ik ben niet bang sinds ik weet dat u er bent voor mij. 

 

Het signaal! Goed God, ik moet nu gaan. 

Ik mag u zeer, neem dat maar van mij aan. 

Kijk er wordt een verschrikkelijk gevecht verwacht 

En misschien kom ik wel bij u thuis vannacht. 

 

Al heb ik eerder niet al te vriendelijk over u gepraat 

Toch vraag ik mij af of u straks voor mij bij uw deur staat. 

Kijk mij nou! Ik huil! zonder te bedaren. 

Ik wou dat ik u gekend had, al die jaren. 
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Wel God, vaarwel! Ik moet nu gaan 

Vreemd, sinds ik u ontmoet heb 

Jaagt de dood mij geen angst meer aan. 

Anoniem 

 

Van Nijverdal gingen we naar Den Ham, waar ons bij Hotel Harwig 

een heerlijke maaltijd wachtte. Iedereen was hier vol lof over.  

Daarna vervolgden we onze reis naar Hellendoorn naar Gerrit Valk’s 

bakkerij- en ijsmuseum. Ook hier werden we in 2 groepen verdeeld 

om vervolgens door een oud medewerker, met een respectabel aantal 

dienstjaren,  te worden rondgeleid. Hij vertelde vol vuur  hoe mooi 

het werk was. Van ’s morgens vroeg, of eigenlijk nog nacht, tot diep 

in de middag bezig zijn om het brood op tijd klaar te hebben. Ook 

over de eerste ijsmachine die in 1958 uit Zweden kwam en toen al 

4000 ijsjes per uur maakte.  

We kregen ook een demonstratie “krakelingen bakken” door 3 

bakkers. Een en ander leidde tot de nodige hilariteit toen Henk 

Engberts vroeg: “Wie van de drie is nu de echte bakker?” De vingers 

gingen van de een naar de ander, maar aan het eind van de dag wisten 

we nog niet wie de echte bakker was. Ter afsluiting werd ons nog 

koffie met een krakeling uit eigen bakkerij aangeboden. 

Op de terugweg reden we langs landelijke wegen en door een heel 

mooie omgeving naar Schoonebeek. 

Ook deze keer trakteerde Derkje Welink ons weer op mooie Drentse 

gezegden en gedichten. Voordat we er erg in hadden waren we om 

zes uur weer terug in Schoonebeek. 

Roelof bedankte een ieder voor de aanwezigheid en overhandigde de 

chauffeur een envelop met inhoud. Hij wenste allen welthuis.  

Namens de reiscommissie een Twentse groet:  

Good goan! 

Geert Rave 

Note: 

Reiscommissie: Namens alle medereizigers: Bedankt voor de 

organisatie en begeleiding van deze prachtige dag. 

J.v.V. 
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Van de Seniorenraad 

 

Als we de belangen van de ouderen goed willen behartigen is het 

zaak dat we als Ouderenbonden de handen in een slaan. Dat  doen we 

in OSO-verband,  maar ook in de Seniorenraad. De heer Coen 

Madorf en mevrouw Gerda Boom hebben namens de PCOB-

afdelingen in de gemeente Emmen zitting in de Seniorenraad.  

Wij hebben Coen Madorf gevraagd om iets te schrijven over de 

Seniorenraad.  

De SENIORENRAAD in Emmen. 

In het begin van de jaren negentig is door het gemeentebestuur van 

Emmen de Seniorenraad Emmen ingesteld. Een gezelschap van elf 

personen, dat het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd van 

advies voorziet. Die adviezen moeten gericht zijn op de belangen van 

de ouderen in onze gemeente. Onderwerpen, die in de voorbije 

maanden aan de orde kwamen, zijn o.m. de huisvesting van ouderen, 

het taxivervoer en vooral de regeling voor de huishoudelijke hulp. De 

adviezen worden veelal schriftelijk verstrekt, maar ook in het 

periodiek overleg aan tafel met de betrokken wethouders. 

De leden van de Seniorenraad worden door burgemeester en 

wethouders benoemd. Een vijftal wordt benoemd op basis van 

persoonlijke kwaliteiten; de anderen worden voorgedragen door de 

ANBO (3), de PCOB (2) en de KBO (1). De zittingsduur is 4 jaar, 

eventueel te verlengen met 4 jaar. Om lid te kunnen zijn moet er 

sprake zijn van een ruime maatschappelijke betrokkenheid en – zo 

mogelijk - kennis van de terreinen, die door de Seniorenraad worden 

behartigd. De Seniorenraad heeft in de loop der tijd zeker zijn waarde 

bewezen. Niet altijd worden de wensen van de Seniorenraad ten volle 

gehonoreerd, maar de inbreng van de Seniorenraad heeft in veel 

situaties tot aanpassing en bijstelling van voorgenomen besluiten 

geleid 

Coen Madorf, lid van de Seniorenraad. 
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Kerstwens van de PCOB 

 

Wij ontvingen onderstaande kerstgroet van de landelijke PCOB en 

geven deze groet graag aan u door. 

 

 
 

Beste PCOB vrijwilligers, 

 

Het jaar 2012 loopt ten einde, tijd voor een korte terugblik. 

Voor veel mensen heeft 2012 in het teken gestaan van PCOB 

Nieuwe Stijl, maar niet vergeten mag worden dat tegelijkertijd tal 

van activiteiten plaatsvonden die minder de aandacht trokken, maar 

voor de PCOB van groot belang waren. 

De vele activiteiten op lokaal niveau: ledenbijeenkomsten, 

belangenbehartiging op lokaal en regionaal terrein, al dan niet in 

samenwerking met andere organisaties, de vele klussen die op 

lokaal niveau werden gedaan, de aandacht die werd geschonken 

waar even aandacht nodig was. 

Ons blad Perspectief kwam in 2012 tien keer uit, maar kon de leden 

alleen bereiken door de inzet van de bezorgers. 

Graag willen wij al die “stille werkers”, die zich ook in het 

afgelopen jaar weer belangeloos hebben ingezet voor de PCOB van 

harte danken voor de inzet die werd gepleegd.  

Een vereniging kan geen vereniging zijn zonder die inzet. 

Dank daarvoor! 

Wij wensen u goede kerstdagen, sterkte waar nodig en een 

voorspoedig 2013. 

Namens landelijk bestuur en werkorganisatie. 

Els Hekstra      Rienk van Splunder 

Directeur PCOB                                 Voorzitter PCOB  
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In een Nieuwsbrief van de PCOB Gewest Groningen las ik 

onderstaand keuringsgesprek. 

 

Tot over 5 jaar dokter.   
 

Mijn oude vader, predikant, was 97 jaar toen hij een oproep kreeg om 

voor de rijbewijskeuring te verschijnen bij een door hem uit te kiezen 

arts. Aangemoedigd door zijn zwager vond hij een arts die deze klus 

voor € 45,- wilde klaren. Er werd een afspraak gemaakt om 11 uur. 

Goed gewassen en geschoren reed de oude dominee in zijn auto 

richting keuringsarts. Hij parkeerde zijn auto en liep om 11.00 uur de 

wachtkamer binnen waar nog meer te keuren 70-plussers wachten. 

Elf uur is elf uur vond vader. De kerk begint ook altijd op tijd, dus ik 

loop gewoon richting spreekkamer. Hij klopte stevig op de deur en 

wachtte op het nodigende antwoord van de dokter. “Binnen”. Vader 

liep op de dokter af, die hem de hand reikte en hem een stoel wees. 

“Zo, u bent mijnheer van der Wal, geboren op 5 juni 1909?” 

“Inderdaad dokter.” “Wat een leeftijd en bent u zelf met de auto 

gekomen? “ vroeg de arts. “Ja zeker dokter. “ antwoordde vader met 

een zekere trots en daarmee de arts een slag voor. “Ik voel me 

uitstekend en hoop voor u hetzelfde”. “Wel, dan adviseer ik positief 

over deze keuring en kunt u weer gaan “, sprak de geneesheer. “Ja, 

maar dokter, hoeft u mij niet onderzoeken dan?” “Nee, dat heb ik al 

gedaan. Immers, toen u op de deur klopte en ik binnen riep, kwam u 

dadelijk naar mij toe en drukte me stevig de uitgestoken hand. U zegt 

dat u goed gezond bent en een dominee mag je toch op zijn woord 

geloven, niet dan? Ik wees u een stoel en u liep er zeker op af en nam 

plaats. Dus uw gehoor is goed, uw gezichtsvermogen is prima, een 

goede gezondheid en een zekere motoriek, wat wil iemand op uw 

leeftijd nog meer. U kunt gaan, tot ziens”, zie de keuringsarts.  

“Hartelijk dank dokter, dat ging gemakkelijk en ik hoop dat u over 

vijf jaar, als ik weer gekeurd moet worden, er ook nog bent”. 

 

Wilke Th. .d. Wal (uit Senior, Winschoten). 
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Keuring rijbewijs 

 

Ter informatie geven wij u hierbij het telefoonnummer van een  

keuringsarts voor verlenging rijbewijs, 

Dr. Van den Boogaard te Geesbrug, Telefoon 0524 -291160. 

(Zitting in “De Voorde” te Coevorden). 

Tarief € 30,00 per keuring. (Tarief 2011). 

Het is ook mogelijk de keuring te laten verrichten door uw eigen  

huisarts. Tarieven hiervoor zijn bij ons niet bekend. 

 

PUZZELRUBRIEK 

 

Uitslag puzzel ”’t Ruggesteuntje” juni 2012 

 

Onderstaande woorden moesten worden ingevuld: 

1. Kerstmis 2. Evangelie  3. Kansel 

4.  Kerkepad 5. Vrede  6. Avondmaal 

7. Votum  8. Eredienst  9. Gebed 

10. Doopvont 11.Schriftlezing 12.Zegen 

13.Predikant 14.Ouderling  15.Orgelspel 

16.Offerande 17.Danken 

 

We hebben 11 goede oplossingen ontvangen. 

Na loting was Minie Bouwers – Huizing de gelukkige winnares. 

Zij ontving € 5,--  Minie, van harte gefeliciteerd. 

 

Nieuwe puzzel 

 

De nieuwe puzzel test uw bijbelkennis.  

U hebt drie mogelijkheden. Geef aan in welk bijbelboek de 

genoemde tekst staat.  

Geef de goede antwoorden  vóór 15 januari 2013 aan Joke van 

Voorst, de Slagen 7. Email: j.vvoorst@kpnmail.nl.  

Veel puzzelplezier gewenst in deze kersttijd. 

 

 

mailto:j.vvoorst@kpnmail.nl
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VRAGEN 

1.God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het goed 

was 

1.Psalmen 2. Genesis 3. Leviticus 

2.Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen 

1. Spreuken 2. Numeri 3. Ester 

3.Sterk als de dood is de liefde . 

1Hooglied 2. Psalmen 3. Spreuken 

4.Begrijpt U ook wat u leest? 

1. Lucas 2.Handelingen 3. Marcus 

5.Kretenzers zijn onverbeterlijke leugenaars, gemene beesten 

1. Filippenzen 2. Titus 3. Jacobus 

6.De Heer is Koning, laat de aarde juichen. 

1,Lucas 2. Romeinen 3. Psalmen 

7.Het begin van het evangelie van Jezus Christus, zoon van God. 

1, Lucas 2. Johannes 3. Marcus 

8.Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle 

mensen die hij liefheeft. 

1. Mattheus 2. Lucas 3. Marcus 

9.Moge de Heer u zegenen en beschermen 

1, Numeri 2. Koningen 2. Kronieken 

10. Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op 

een zilveren schaal. 

1. Prediker 2. Psalmen 3. Spreuken 

11.Een Kind is ons geboren, een zoon ons gegeven, de 

heerschappij rust op zijn schouders. 

1. Lucas 2. Jesaja 3. Mattheus 

12.Zelfs de aardsengel Michaël waagde het niet de duivel te 

beschuldigen en te veroordelen toen hij met hem twistte over het 

lichaam van Mozes 

1. Thessalonicenzen 2. Prediker 3. Judas 

13. Gelukkig die nederig van hart zijn, want voor hen is het 

koninkrijk van de hemel. 

1. Openbaringen 2. Mattheus 3. Marcus 

 


