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Gods komen naar de wereld in Jezus. 

 

Op een mooie dag lopen de discipelen met Jezus vanaf Jeruzalem 

naar de Olijfberg. Wie daar loopt heeft een fantastisch zicht op 

Jeruzalem. Toen nog op de gebouwen van de tempel (nu staat er de 

Rotskoepel.)   Telkens als ze dat zien -ze zijn er vast vaker geweest- 

zijn ze onder de indruk. Dat zeggen ze tegen hun meester.  Jezus zelf 

beaamt dat vast,  maar relativeert het ook. Hij zegt:  "zie je dat? Maar 

er zal niets van overblijven".(Matth. 24) 

Daar schrikken ze natuurlijk wel van? Ontzet vragen ze wanneer dat 

dan zal gebeuren. Ze ervaren het -als oud-testamentische  joden-alsof 

God hen daarmee zou verlaten: de tempel is toch juist het symbool 

van Gods willen wonen onder de mensen. Zou God DAT dan willen 

terugtrekken? Zou God ons in de steek laten? Een existentiële vraag. 

D.w.z. een vraag die ons bestaan raakt, ons geloof kan aantasten. 

Herkenbaar. Heel herkenbaar...als wij kijken naar wat er op de wereld 

gebeurd, kunnen wij ook overvallen worden door DIE vraag: als God 

er is,  waar is Hij/Zij dan? Sterker...het gebeuren op de wereld laat 

toch wel zien dat er helemaal geen God is en als HIJ/Zij er is dan 

bemoeit Hij zich niet met de wereld. Vrede op aarde??? 

Verder vragen ze: wat is dan nog het teken van uw komst? In het 

Grieks staat er een woord (parousia)  dat-onterecht-vaak weer-

gegeven wordt met het woord “wederkomst”. Alsof Jezus voor een 

tijdje afwezig is en die afwezigheid straks weer wordt 'opgeheven'  

door zijn 'wederkomst'. En Jezus is toch in levende lijve de 

aanwezigheid van God-Zijn stem, Gods  gelaat. Het Levende Woord.   

Het woord ' parousia'  duidt meer op aanwezigheid dan afwezigheid. 

Zo kan Paulus ergens zeggen: ik ben dan lichamelijk wel afwezig, 

maar in de geest ben ik aanwezig. Dus: alsof hij aanwezig is. 

Nu… die '  afwezige aanwezigheid', maakt dat de leerlingen aan 

Jezus onthuts vragen: wat is dan het teken van u parousia, dan vragen 

ze niet naar:  het wanneer van de wederkomst', maar dan vragen ze: 

"maar waar kunnen we DAN  aan zien dat U als vertegenwoordiger 

van God er bent?  M.a.w. dat God er is? Waar kunnen we dat dan aan 

zien?  

Nu dat is die vraag die ik herkenbaar noemde:  wanneer  wij deze 
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wereld bekijken en de ellende zo sterk op ons afkomt: "waar kunnen 

we dan nog aan zien dat God er is en waar Hij dan is?" 

Op dit punt komt dan het belang naar voren van de naam die Jezus 

'krijgt'   volgens Mattheus. (Matth 1:23) Een naam die we ook wel 

eerder in het O.T. tegenkomen als ‘ teken van God'. : Immanuel. Dat 

betekent God met ons. 

Want in Hem (dat is in zijn leven en  door te leven in Zijn spoor - in 

Zijn geest) kunnen wij toch zien dat God aanwezig is-daar kunnen 

tekenen van hoop worden opgericht. Daar kan het leven opbloeien. 

Daar kunnen  zien-zij het 'zien soms even'- waar de bedoeling van 

leven ligt. Om in het beeld te blijven van de gelijkenis die Jezus ook 

uitspreekt in Matth 24:daar ' zien we knoppen van de grote zomer'. 

Als we onze ogen daarvoor open hebben zien we in Jezus Immanuel: 

God met ons. Daar ligt de grote betekenis van Gods komen naar deze 

wereld in dit Kind. 

J. van Breevoort, predikant in Nieuw-Amsterdam. 

 

Van de voorzitter 

 

Als nieuwe voorzitter is het aan mij nu een stukje te schrijven in dit 

Ruggesteuntje. 

Het zal niet eenvoudig zijn om een voorzitter als Roelof Staal te 

vervangen. 

Op de wijze zoals hij de vergaderingen leidde zal moeilijk te 

evenaren zijn, maar dat hoeft ook niet. Roelof is Roelof en ik ben 

Joke.  

Hij is maar liefst 8 jaar voorzitter geweest en dat is niet niks, maar hij 

begon ook op nog “relatief “ jonge leeftijd.  

Ik kan jullie nu wel zeggen dat ik geen 8 jaar voorzitter  zal zijn en 

dat zullen jullie ook niet willen. Over 8 jaar, als ik gezond mag 

blijven, ben ik 86 en een voorzitter van 86 jaar is niet goed voor een 

sprankelende afdeling. 

Gelukkig sta ik er  niet alleen voor. Ik mag mij gesteund weten door 

actieve medebestuursleden. 

Grietje Oosterveld en Steffie de Jonge zijn, net als ik, ook nieuw in 

het bestuur. 
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In dit Ruggesteuntje stellen zij zich voor, zodat jullie weten wie ze 

zijn.  

Een woord van dank aan de aftredende bestuursleden Roelof Staal en 

Riekie Bouwers is hier zeker op zijn plaats. Beide waren jaren actief 

in het bestuur. Roelof en Riekie vanaf deze plaats nogmaals heel 

hartelijk dank. 

Gelukkig blijft Roelof wel voorzitter van de reis- en fietscommissie 

Verder lezen jullie in dit Ruggesteuntje een verslag van de 

fietsmiddagen en het jaarlijkse reisje. Allemaal leuke, gezellige 

activiteiten. Ook het komende jaar staan er weer allerlei interessante 

activiteiten op stapel. Jullie lezen hierover meer  in dit blad.  

Op dit moment bereiden we ons voor op de Kerst.  

Het feest van het Licht!. Hoe zal ik U ontvangen?  Met een mooi 

versierde kerstboom? Een lekker kerstdiner? Gezelligheid met 

familie en/of vrienden? Allemaal prima.  

Maar waar gaat het ten diepste om? De geboorte van het Kind in de 

Kribbe.  

In alle drukte zullen we het haast vergeten, maar Het Kind vergeet 

ons niet! 

Juist in deze donkere dagen wil Hij bij ons zijn en ons tot steun zijn. 

Er zijn ouderen die met de Kerst alleen zijn. Geen licht van de 

kerstboom. Het is donker om hen heen. Eenzaamheid ligt op de loer. 

We denken ook aan die mensen die in het afgelopen jaar een geliefde 

hebben moeten missen. Een arm om hun schouder kan zoveel doen. 

We denken ook aan de zieken. Dat ook voor hen het “licht” weer 

mag schijnen. Zomaar een paar woorden van de voorzitter. Een van 

de hoofdthema’s van de PCOB is het: “Omzien naar elkaar”.  

Laten we met elkaar kaarsjes zijn die voor een ander branden. 

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 

Dat we zijn als kaarsjes brandend in de nacht! 

Ik wens jullie allen Gezegende Kerstdagen en voor 2018 veel Heil en 

Zegen.  

Joke van Voorst, voorzitter 
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Even voorstellen.  

 

Ik ben Grietje Oosterveld en woon sinds 

september 2007 in Schoonebeek samen met Gert-

Jan Rotmensen 

Onze beide partners zijn overleden en wij zijn 

alweer tien jaar samen. 

Mijn beroep  was onderwijzeres, maar door mijn 

man ben ik in de varkensfokkerij beland, een 

mooie leerzame tijd in Borger. 

Ik heb zeven jaar in Ees gewoond en zeven jaar in 

Tiendeveen, altijd was ik maatschappelijk actief. 

In Schoonebeek voel ik me thuis en houd me bezig  met de tuin, de 

computerclub, de boekenclub,  vrouwenbeweging (die helaas stopt), 

contact persoon van de kerk,  ook organiseren we twee keer per jaar 

een ouderen maaltijd  en  een keer per jaar “DE dag van de Ouderen” 

bij van der Valk in Emmen. 

Om mensen te leren kennen in Schoonebeek ben ik ook bij de PCOB 

gegaan, ik vind het belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen 

betrokken blijven bij de samenleving en samen lief en leed te delen. 

Ik ga proberen mooie en leerzame onderwerpen uit te zoeken voor 

onze PCOB middagen! 

Grietje Oosterveld 

 

Ik ben Steffie de Jonge en ik heb vier volwassen 

kinderen en op dit moment 4 kleinkinderen. 

Ben oppas oma en doe vrijwilligerswerk bij de 

Zonnebloem, evangelisatiecommissie van de PKN 

en verzorg de puzzel in het PKNieuws. 

Ik ben lid van de PCOB omdat ik door dit 

lidmaatschap op de hoogte wordt gehouden over 

zaken die aansluiten bij het ouder worden. 

In het bestuur zal ik zorgdragen voor de ledenadministratie en na een 

inwerkperiode voor  de nieuwsbrief en het Ruggesteuntje. 

Steffie de Jonge 
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ONDERWEG 

 

 
 

Een man en vrouw gaan langs de wegen 

De lucht is koud, de wind zit tegen 

Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen 

En af en toe hoor je haar vragen 

Met zachte stem 

Is het nog ver naar Bethlehem? 

Ja, ’t is nog ver naar Bethlehem. 

 

Opnieuw een jaar van vluchtelingen 

Die schamel langs de wegen gingen 

Opnieuw een jaar van oorlogsrampen 

Van hongersnood en van kampen 

En requiem 

Is het nog ver naar Bethlehem? 

Ja, het is nog ver naar Bethlehem. 

 

Van de verloren Hof van Eden 

Naar de onmogelijke vrede 

Zo trekt de mens over de wegen 

En soms komt hij die ezel tegen 

Met haar en hem 

Is het nog ver naar Bethlehem? 

Ja 

Ja 

’t Is nog héél ver naar Bethlehem. 

Gedicht van Ivo de Wijs 
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Financiën 

In de vergadering van de Ledenraad van 6 december werd vastgesteld 

dat de contributieafdracht aan PCOB Zwolle voor 2018 niet wordt 

verhoogd. Dat blijft dus voor 2018 € 41,00 voor een leefverband en  

€ 24,00 voor een individueel lidmaatschap. 

Als adviescontributie wordt geadviseerd € 60,50 voor een 

leefverband en € 37,50 voor een individueel lidmaatschap.  

Het bestuur heeft dan ook besloten onze  contributie voor 2018 gelijk 

te houden aan 2017, zijnde € 52,00 voor een leefverband en € 33,50 

voor een individueel lidmaatschap.  

Voor de leden van de voormalige PCOB afdeling Nieuw-

Amsterdam/Veenoord geldt echter wel een kleine verhoging, daar bij 

de fusie in 2016 is afgesproken dat de daar toen geldende contributie 

in stappen van 3 jaar zou worden gelijk getrokken met Schoonebeek. 

Voor 2018 geldt dan voor de leden een contributie van 52,00 voor 

een leefverband en € 33,50 voor een individueel lidmaatschap. 

Voor een leefverband is dit dus voor 2018 een verhoging van € 3,00 

en voor individueel lidmaatschap van € 2,00.  

Zoals u ziet zijn de bedragen veel lager dan het advies vanuit Zwolle. 

U ontvangt in januari 2018 een nieuwe acceptgiro voor de contributie 

voor het jaar 2018. Graag wil ik u danken voor de vlotte en snelle 

betaling van het afgelopen jaar. 

Tot slot wens ik u goede en gezegende kerstdagen en voor 2018 een 

gezond en vitaal nieuw jaar. 

Henk Kroon, penningmeester 

 

Fietsen met de PCOB 

 

Op 10 mei was onze eerste fietstocht. De startplaats was niet, zoals 

gewoonlijk, bij het jeugdgebouw, maar in het Westersebos bij Jantje 

Hans. 

Door deze andere startplaats werd 

de tocht een paar kilometer korter en 

hoefden we de drukke Europa- weg en 

de Nieuw- Amsterdamseweg ook 

geen twee keer over te steken. (tenminste 
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niet als groep).  We gingen via de sluis in het Stieltjeskanaal, langs de 

oude NAM spoorlijn, naar Dalerveen en zo door naar de 

“Huttenheugte”. 

Natuurlijk stond daar de koffie met gebak voor ons klaar.  

Onder prachtige weersomstandigheden zijn wij langs andere wegen 

weer in Schoonebeek gearriveerd.  

Op 21 juni was onze tweede tocht. Deze keer met de fietsen op de 

auto en in karren. 

We vertrokken om 13.00 uur vanaf het Jeugdgebouw. De tocht leidde 

ons langs het prachtige gebied langs de Vecht bij Laar. We gingen 

deze keer weer koffiedrinken bij, het voor velen van ons wel bekende 

“Gasthaus Heester Tenne”, waar de gastvrouw ons weet opwachtte 

met de door haar zelf gebakken heerlijke taarten.  

We waren als fietsers daar net aangekomen toen er ook een aantal 

auto’s het erf opdraaiden. 

Wat een verrassing was het toen daar ook een aantal PCOB-leden 

uitstapten om samen met ons koffie te drinken en van de heerlijke 

taarten te genieten. Het werd dan ook een heel gezellig samenzijn, 

waar heel wat werd afgepraat.  

Het idee kwam van buiten de fietscommissie (raad maar van wie)?, 

maar werd zeer gewaardeerd en is zeker voor herhaling vatbaar.  

Op de terugweg werden we luid toeterend door de auto’s ingehaald. 

De weersomstandigheden waren zo mooi dat enkele 

“doorgewinterde” fietsers besloten om niet met de auto’s terug te 

gaan, maar op de fiets. Het was een zeer geslaagde middag.  

Op 12 juli zou onze 3
de

 tocht plaatsvinden, maart de 

weersvoorspelling gaf een temperatuur aan van boven de 30 gr. We 

durfden dit als fietscommissie niet aan en besloten deze tocht een 

week uit te stellen. Helaas was toen de verwachting “zware 

onweersbuien”, dus maar weer afgebeld. 

Op 13 september zou onze laatste fietstocht zijn met als afsluiting een 

Chinees buffet, ook voor niet-fietsers. 

Ook nu waren de weergoden ons niet gunstig gestemd, want het zou 

weleens hevig kunnen gaan stormen, dus weer iedereen bij langs 

gebeld dat de fietstocht niet doorging, maar het etentje bij de Chinees 

wel. 
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Gelukkig waren we daar weer met ruim 50 personen aanwezig en 

hebben we ons het eten, in een gezellige sfeer, goed laten smaken.  

Voor volgend jaar hopen we weer op vier mooie fietstochten onder 

goede weersomstandigheden. 

Mede namens Derkje en Jantje,  

Roelof Staal, voorzitter van de fietscommissie. 

 

Met de PCOB op reis 

 

Dinsdag 8 augustus was het weer zover. De PCOB-ers gaan op reis. 

Om 8.30 uur staat de bus van Lanting klaar voor vertrek.  

De reiscommissie controleert even de lijst met 

deelnemers. Is iedereen aan boord die zich heeft 

opgegeven? 

Helaas konden een vijftal door omstandigheden 

niet mee. Jammer. Met 40 personen vertrokken 

we uit Schoonebeek richting Nieuw-Amsterdam, waar ook nog 4 

leden werden opgepikt. 

Onze chauffeur, Harm Bakker, heet namens de fa. Lanting allen 

welkom en geeft in het kort de route aan die we gaan rijden. Via de 

A37 naar Meppel en dan binnendoor via Giethoorn en Luttelgeest 

naar Lemmer. Ook de voorzitter van de reiscommissie, Roelof Staal, 

heet een ieder welkom namens de reiscommissie, met name de gasten 

in ons midden. Hij hoopt op een mooie, gezellige dag. 

Om exact 10.30 uur arriveren we in Lemmer bij het Ir. D.F. 

Woudagemaal. We beginnen met koffie en 

oranjekoek. Daarna worden we uitgenodigd 

voor de film voorafgaand aan de 

rondleiding. Een mooie film, jammer dat 

de muziek zo hard was. Veel van het 

gesprokene kregen we daardoor niet mee. Dan worden we opgesplitst 

in twee groepen voor de rondleiding.  

Het Woudagemaal is het grootste stoomgemaal ter wereld ooit 

gebouwd. Het wordt gebruikt tijdens perioden met veel regen en 

wind om het Friese boezemwater op het vereiste peil te houden als 

het Hooglandgemaal in Stavoren onvoldoende capaciteit kan leveren. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woudagemaal_zijde_stroomkanaal.jpg
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Het grootste nog werkende stoomgemaal in Europa. Ir. Wouda was 

hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat van Friesland. Het 

ontwierp het in 1917-1918 en werd op 7 oktober geopend door 

Koningin Wilhelmina. Sinds 1966, toen het Hooglandgemaal in 

Stavoren werd opgeleverd wordt het Woudagemaal slechts een 

enkele maal in de twee jaar ingezet. Om het personeel vaardig te 

houden wordt het gemaal onder stoom gezet in de voorjaars- en 

najaar vakantie. Sinds 1998 staat gemaal op de UNESCO-

Werelderfgoedlijst.  

We maken nog een rondje om het gemaal 

langs het IJsselmeer.  

Om 12.30 stappen we weer in de bus, op 

weg naar Hotel Gaasterland in Rijs 

waar ons een uitstekend verzorgt 

buffet wacht. We laten ons dit goed smaken. Aan tafel wordt er 

uitgebreid gekeuveld. Heel gezellig.  

Dan wordt het tijd om weer in de bus te stappen voor een rondje 

Gaasterland met een gezellige gids die ons op prettige wijze verteld 

wat er allemaal te zien is. Onze chauffeur laat hier ook zien hoe 

bedreven hij is in het besturen van de bus. Vooral in de smalle 

straatjes in Stavoren zijn we onder de indruk van zijn kundigheid. 

Petje af!!! Tegen 16.00 uur zijn we weer terug in Hotel Gaasterland 

voor een kopje koffie of thee en om afscheid te nemen van onze gids. 

Rond 17.30 uur stappen we weer in de bus om huiswaarts te keren. 

Inmiddels is het een beetje gaan regenen, maar dat deert ons niet. 

Onderweg “ trakteert” Derkje Welink ons, zoals we gewend zijn op 

een aantal Drentse anekdotes van de Drentse scheurkalender. Dat 

brengt de lachspieren wel in beweging. Zo ongemerkt naderen we het 

einde van de reis. Roelof Staal bedankt de chauffeur voor deze dag en 

zijn uitstekende rijvaardigheid en overhandigd hem een envelop met 

inhoud. In Nieuw-Amsterdam verlaten de PCOB-ers woonachtig in 

Nieuw-Amsterdam de bus en rijden vervolgens door naar  

Schoonebeek., waar we rond 18.30 uur arriveren. We kijken terug op 

een prachtige reis en danken de reiscommissie voor het 

voorbereidend werk. 

Verslag van een reisgenoot. 
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Mutaties ledenbestand 

 

Nieuw lid: 

Mevr. G. Jeuring   Julianalaan 27 

Mevr. G.W. Elzing-Lamberink Europaweg 142 

Verhuisd:  

Mevr. H. Aardema   van: De Maten 53 

naar: De Pallert 37. 

De heer en mevr. H. Kroon  van: De Beeklanden 45 

     naar: Houtsnip 31 

               7827 KG Emmen 

De heer en mevr. H.G. Rotmensen van: Westersebos 13 

     naar: De Toeslag 6 

Mevr. J. Haveman-Haijer  van: Irenelaan 8 

     naar: Spanjaardspad 77A 

De heer en mevr. K. Boxem  van: Duitslandlaan 5 

     naar: G.M. Hütteplein 19 

                (medio januari) 

Bedankt als lid: 

De heer en mevr. A. Geers  Schoener 23 Nw. A’dam 

Mevr. J. Kip – Annen   Schakelpad 49 Nw-A’dam 

De heer en mevr. A. Kruit  Thorbeckestraat 49 Veenoord 

Mevr. H. Visser   Jagerslaan 117 Nw-A’dam 

De heer J. Vrielink   Europaweg 137 

Mevr. F.A. Vrielink   Europaweg 137 

Overleden: 

De heer J. Bouwers   Spanjaardspad 55 

     01-08-2017 

 

Dat ik door het vuur gegaan 

en mijn laatste leed geleden, 

komen mag in U mijn vrede. 

Dat Gij mij zult noemen bij mijn naam. 
Huub Oosterhuis 
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 Jaarprogamma activiteiten in 2018 

Het bestuur heeft voor 2018 weer een gevarieerd 

activiteitenprogramma weten samen te stellen. 

 

Onder “Toelichting op het jaarprogramma” leest u hierover meer. 

 

Dinsdag       9  januari Nieuwjaarsvisite 

    Aanvang 14.30 uur 

Dinsdag     13 februari Ledenmiddag met Harm Jan 

    Lesschen. Aanvang 14.00 uur 

Woensdag  21 februari Toneelmiddag T.O.G. in “De 

    Wolfshoeve”.  Aanvang 13.45 uur. 

Dinsdag     24 april  Jaarvergadering met broodmaaltijd 

    Aanvang 13.30 uur. 

Dinsdag     11 september Ledenmiddag met Ds. T.J. Oldenhuis 

    Onderwerp: “Samen onder één dak” 

    Aanvang 14.00 uur. 

Dinsdag     13 november Ledenmiddag met Joke van Voorst. 

    Onderwerp: “in de voetsporen van  

    Mozes”. Aanvang 14.00 uur 

   . 

Toelichting op het jaarprogramma 2018 

Dinsdag 13 februari 

Harm Jan Lesschen uit Oosterhesselen is oud-taolschulte bij ’t Huus 

van de Taol”. Hij vertelt over Drentse gebruiken en gewoonten. 

Woensdag 21 februari 

De toneelvereniging T.O.G. organiseert evenals voorgaande jaren 

weer een seniorenmiddag. Opgevoerd wordt het toneelstuk “Een 

baby om te strelen”. De kosten van deze middag bedragen € 7,50 

p.p., dit is inclusief 2 consumpties. Betalen kan aan de zaal. 

De zaal is open om 13.00 uur. 

Dinsdag 24 april 

Jaarvergadering met afsluitend een broodmaaltijd. 

De invulling van de middag is nog een verrassing,  
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Dinsdag 11 september 

Ds. T.J. Oldenhuis is emeritus predikant en woont in Coevorden. 

Onderwerp: “Samen onder één dak” met een knipoog naar de dan net 

verbouwde kerk in Schoonebeek. Hij is een begenadigd spreker en 

zal zeker met bijbelse voorbeelden komen, maar ook met anekdotes 

uit de praktijk. 

Dinsdag 13 november 

Joke heeft in 2013 een reis gemaakt vanuit Egypte door de woestijn 

naar Israël. Door een diapresentatie loopt u mee in de ”Voetsporen 

van Mozes” met de uittocht uit Egypte. 

 

 

Zo maar een verhaaltje, maar wel een doordenker. 

 

Initiatief 

Een sjofel geklede man loopt een bank in New York binnen en zegt 

dat hij een lening wil afsluiten. Hij vertelt dat hij voor zaken twee 

weken naar Europa gaat en dat hij  5000 dollar nodig heeft. De 

bankbediende zegt dat de bank een borg nodig heeft voor zo’n lening. 

Dus geeft de man – duidelijk een apart heerschap- hem  de sleutels 

van de nieuwe Rolls Royce die voor de bank geparkeerd staat. Alles 

blijkt in orde en de bank accepteert de auto als onderpand voor de 

lening. De Rolls wordt naar de ondergrondse garage van de bank 

gebracht en daar geparkeerd. Twee weken later komt de man terug en 

betaalt de  5000 dollar plus de rente van 15 dollar 41. De 

bankbediende zegt: “Wij zijn heel blij met uw klandizie en deze 

transactie is zeker een succes te noemen, maar er is iets dat we niet 

snappen. Terwijl u weg was, hebben wij uw antecedenten 

nagetrokken en wij kwamen er achter dat u multimiljonair bent. 

Waarom neemt u de moeite om 5000 dollar te lenen?” De man 

antwoordde: “Waar kan ik anders in New York mijn auto parkeren 

voor 15 dollar?” 
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KBO-PCOB Magazine 

 

Het is even wennen dat de naam “Perspectief” niet meer bestaat. De 

naam  klonk ons altijd zo bekend in de oren. Door het samengaan van 

PCOB en KBO zijn de bladen “Perspectief” en “Nestor” in elkaar 

geschoven. 

Onderstaand leest u de verschijndata in 2018 van het “KBO-PCOB 

Magazine” Door Goede Vrijdag en Koningsdag verschijnt het blad 

niet altijd, zo als U gewend bent, op de laatste vrijdag van de maand. 

 

De verschijndata voor 2018 op een rij: 

Februari nummer op vrijdag 26 januari 

Maart nummer op vrijdag 23 februari 

April nummer op 23 maart (i.v.m. Goede vrijdag op 30 maart) 

Mei nummer op vrijdag 20 april (i.v.m. Koningsdag op 27 april) 

Juni nummer op vrijdag 25 mei 

Juli/Augustus nummer op vrijdag 29 juni 

September nummer op vrijdag 24 augustus 

Oktober nummer op vrijdag 28 september 

November nummer op vrijdag 26 oktober 

December/Januari nummer op vrijdag 14 december. 
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Zorgverzekering      

                        
   

Per 1 januari bent u weer in de gelegenheid om van zorgverzekering 

te veranderen.  

Voor haar ruim 250 000 leden heeft de KBO-PCOB een collectief 

geregeld bij Zilveren Kruis. De premie is gunstig en de inhoud van 

het pakket is afgestemd op de zorgbehoefte die de meeste ouderen 

hebben. 

Een collectieve zorgverzekering levert vaak korting op waarmee u op 

het basispakket al snel € 125,00 per jaar zorgpremie bespaart. Die 

korting kan verdubbelen als u zich ook aanvullend verzekert.  

 

Even alle voordelen op een rij 

 8% Korting op de basisverzekering 

 10% korting op de aanvullende verzekeringen 

 10% korting op de tandartsverzekering 

 25% korting op het pakket Extra Vitaal 

 Gratis pakket Extra Aanvullend KBO-PCOB (bij het 

afsluiten van een aanvullende verzekering van minstens 

één ster, dus niet bij alleen een aanvullende 

tandartsverzekering). 

 

Extra voordelen van dit pakket 

 Zes behandelingen fysiotherapie 

 Eerste hulp aan huis bij een ziekenhuisopname 

 € 250,00 extra vergoeding boven op de sterk verruimde 

mantelzorgregeling vanaf twee sterren. 

 € 35,00 korting op een verplichte rijbewijskeuring 

 € 20,00 tegemoetkoming in het KBO- of PCOB 

lidmaatschap tijdens het eerste verzekeringsjaar. 

 Dit geldt alleen voor nieuwe collectieve verzekerden, dus 

niet voor PCOB-ers die al via de PCOB verzekert zijn bij 

het Zilveren Kruis. 

http://www.collectiviteitsnummer.nl/wat-is-collectiviteitsnummer/logo-avero-achmea/
https://www.bing.com/images/search?q=logo+kbo-pcob&id=8889A33BE12CD38722DD99C1BD8115FAEA8DF684&FORM=IQFRBA
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Een voorbeeld van een basisverzekering plus b.v. een *** 

aanvullende verzekering. (dus excl. Tandartsverzekering. 

 

Basisverzekering    €    109,89 

Aanvullende verzekering *** €      31,46 

     ________ 

Totaal     €    141,35  

 

Hierbij zijn inbegrepen de extra voordelen als eerder genoemd. 

Bovengenoemde collectieve zorgverzekering is vanaf 2018 voor 

zowel KBO- als PCOB leden gelijk. 

Dit betekent voor de 6000 PCOB verzekerden dat zij op de 

basisverzekering een hogere korting ontvangen en ook in aanmerking 

kunnen komen voor het gratis aanvullende KBO-PCOB pakket, met 

o.m. een vergoeding voor zes extra behandelingen fysiotherapie. 

Voor PCOB leden was dit twee of vier behandelingen.  

Let wel: dit gratis aanvullende pakket geldt voor een basispakket 

met minstens een aanvullende verzekering van ** of meer, 

tandartsverzekering uitgezonderd. 

De PCOB leden die al via de PCOB verzekert zijn,  hoeven niets te 

doen voor deze betere voorwaarden. 

Waarschijnlijk hebben de zij, als ze dit lezen, het nieuwe polis blad al 

ontvangen. 

Besluit u van zorgverzekeraar te veranderen, dan kan 

tegenwoordig  heel eenvoudig via internet. Lukt het niet alleen: 

vraag dan hulp aan iemand.  

Sluit u voor 31 december een nieuwe zorgverzekering af, dan 

regelt de nieuwe verzekeraar de opzegging van uw nieuwe 

verzekering.  

Kijk voor meer informatie op zk.nl/kbo-pcob. 
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De ster van Bethlehem  

 

Er was een bijzondere ster die nacht 

Tussen al die miljoenen anderen te zien 

Was er een wonder gebeurd misschien? 

Wat eigenlijk niemand had verwacht? 

 

En ook de Wijzen uit het Oosten niet 

Maar vonden wel dat het bijzonder was 

En volgden die fel blinkende ster alras 

Wellicht waren ze bekend in dat gebied. 

 

De ster bleef schijnen boven een stal 

In de plaats die de naam Bethlehem droeg 

De Wijzen uit het Oosten wisten genoeg 

En ze verheugden zich over dit geval. 

 

Ze zagen het kindje Jezus in een voederbak 

En bogen zich eerbiedig voor Hem neer 

Ze brachten het in stilte alle lof en eer 

Totdat een groot engelenkoor de stilte verbrak. 

 

Zij zongen: Ere zij God, ere zij God in de hoge 

Vrede op aarde in de mensen een welbehagen 

Amen, Amen. 

Gedicht van Fedde Nicolai 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=5pxkT5ex&id=E7138A25302E138F6BAA529758F486657333D745&thid=OIP.5pxkT5exJsX3fFb7DYDBMAEsEs&q=kerststerren&simid=607998596015063058&selectedIndex=51


 

 

 

 

 

 

    Gezegende Kerstdagen 

 

                      en 

 

    een heel gelukkig 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurssamenstelling 

  

 Naam      Functie             Telefoon 
 

  J. van Voorst     voorzitter   0524- 

  jokevanvoorst2@gmail.com               531670  

  R. Heeling     secretaris   0524- 

  hillieroelof@hotmail.com   verhuizingen, overlijden 532075 

  en andere zaken. 

  H. Kroon     penningmeester  0591- 

  h.kroon@solcon.nl    abonnementen  573609 

  G. Oosterveld-Kikkert   vice-voorzitter  0524- 

  gjrotmensen@gmail.com   contact met sprekers    531604 

  J. Weggemans     2
de

 secretaris  0524- 

  janwegge@planet.nl      531845 

  S. de Jonge-Hans    ledenadministratie  0524- 

  adejonge4@hotmail.com       redactie ledenblad                532285 

  A. Drok-Rabbers    Nieuw-A’dam/Veenoord 0591-       

     Bezorging KBO-PCOB        551642 

                 Magazine en ledenblad              

         

  Naam     Functie   Telefoon 

  H.A. de Groote-Eelderink   voor “Lief en Leed”  532657 

  M. Koopman                          voor “Lief en Leed”  0591- 

                                                  Nw-A’dam/Veenoord         553760 

  A. Gerrits     KBO-PCOB Magazine . 

      en ledenblad 

  S. Meijering – Mulder   jubilea en verjaardagen 532269 

  hjmeijering@hetnet.nl 

  G. Wesselink     website   851920 

  eilavv90@gmail.com 

   

  Bankrek.nr.NL 68 RABO 0110 2828 84 

  t.n.v. PCOB-afdeling Schoonebeek 

mailto:gjrotmensen@gmail.com
mailto:adejonge4@hotmail.com

