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NA PINKSTEREN 

 

Aan het einde van de Pinksterviering van de Protestantse gemeente in 

Schoonebeek hebben we een ‘drietal’ postduiven hun vrijheid 

teruggegeven door ze los te laten en weer de kans te bieden naar hun 

huis te vliegen. De symboliek van de Geest van God die als een duif 

op ons ‘nederdaalt’ is menigeen bekend. We zongen daarbij het 

bekende lied “Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, 

liefhebben door uw kracht”. (lied 675). Met name het tweede couplet 

is van jongs af aan mijn ‘lijflied’ gebleken: “Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten 

kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt 

de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die 

naar U heten en in U weten, dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja!  

Later werd het ons ‘familielied’. Bij de uitvaarten van zowel mijn 

moeder, vader als ook mijn zus klonk dit lied bij het verlaten van de 

kerk. En het zal te zijner tijd ook bij mijn afscheid gezongen worden. 

Het lied probeert de kern van ons geloven zingend te belijden met 

een aanstekelijke melodie. Wie een beetje in de bijbel thuis is, vindt 

er heel Romeinen 8 in terug! De afgelopen vier jaar dat ik, eerst als 

interim predikant, later als hulpdienst voor het ouderenpastoraat, 

velen van u heb mogen ontmoeten en sommigen zelfs redelijk goed 

heb mogen leren kennen, is genoemd lied vaak een stille 

inspiratiebron voor mij geweest. Met name op momenten dat velen 

van u met ziekte, zorg, verdriet en verlies te maken kregen of in rouw 

gedompeld werden vanwege het heengaan van een dierbare. “Wat 

kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad?” 

Wat heb ik door dat vermoeden en vertrouwen vaak inspiratie weten 

te vinden bij de vele afscheidsplechtigheden die ik moest leiden. En 

wat heeft dat vermoeden en vertrouwen velen van u en mij in 

dergelijke periodes de mogelijkheid gegeven even ‘dichtbij elkaar’ te 

zijn in de kracht van de Geest van hierboven. Het leerde ons stil zijn, 

maar ook geloven, hopen, liefhebben door Zijn kracht! Nu het einde 

van mijn werkzaamheden binnen de Protestantse gemeente van 

Schoonebeek nadert, rest mij u allen ‘Vrede en alle goeds’ te 
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wensen….. in uw persoonlijk leven, maar ook binnen de 

gemeenschap van de PCOB en natuurlijk, vanuit mijn functie 

bekeken, als lid van welke kerkelijke gemeenschap dan ook.  

Met vriendelijke groet, 

Ds. Chienus Schokker 

 

 

Van de voorzitter 

 

Het is nog lente, maar de zomeer staat voor de deur. De bomen staan 

volop in blad en er komt steeds meer kleur in de tuin. Als PCOB 

hebben wij op 24 april het winterseizoen afgesloten met een 

jaarvergadering. In dit blad leest u hier meer over. Hoogtepunten in 

deze vergadering waren wel de uitreiking van de zilveren PCOB 

speld met toebehoren aan Etje Mepschen-Hobers voor haar 25 jaar 

trouwe lidmaatschap, het optreden van het ouderenkoor “Zanglust” 

en aandacht voor Albert Gerrits die ruim 20 jaar hoofdbezorger is van 

wat nu heet KBO-PCOB Magazine. 

Wat ook niet onvermeld mag 

blijven is het feit dat dit de laatste 

vergadering was die plaatsvond in 

het Jeugdcentrum. Vanaf de 

oprichting van de PCOB in 1989, 

dus 29 jaar geleden, vonden hier de 

PCOB ledenmiddagen plaats. Met 

Ds. Chienus Schokker, Bedankt! 

Nog slechts enkele weken en dan is je afscheid van Schoonebeek 

daar. Namens de PCOB heel hartelijk dank voor je bijdragen aan 

ons ledenblad “’t Ruggesteuntje”. Ook je bezoeken aan onze 

Nieuwjaarsvisites hebben wij altijd zeer op prijs gesteld.  

Onze hartelijke dank hiervoor en Gods zegen toegewenst op je 

verdere levenspad. Dat de kracht van de Geest van hierboven ook 

voor jou een krachtbron mag zijn. 

Joke van Voorst, voorzitter 
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een beetje weemoed nemen we nu afscheid van deze locatie, Wij 

danken alle mensen die er gedurende al die jaren voor hebben 

gezorgd dat we daar gastvrij werden onthaald. In september 

vergaderen voor één keer in “’t Aole Gemientehoes” en daarna in 

het vernieuwde kerkgebouw aan de Europaweg 114. Wij hopen dat 

deze kerk dan ook een nieuwe naam heeft gekregen. 

In het afgelopen half jaar zijn ons helaas ook weer een aantal leden 

ontvallen. Zij laten, hoe oud ze ook zijn geworden, in de eerste plaats 

een lege plaats achter voor de familie, maar ook voor de PCOB. Wij 

wensen de nabestaanden veel sterkte en Gods nabijheid om dit verlies 

te dragen. Voorts denken we aan onze zieken en zij die in een 

revalidatieproces zitten of wachten op een operatie. Vanaf deze plaats 

allen veel sterkte toegewenst. 

Nu staan de zomeraktiviteiten als fietsmiddagen en een jaarlijks reisje 

er aan te komen. Hopelijk krijgen we een mooie zomer . Fijn voor de 

mensen die erop uit te trekken, maar ook voor de thuisblijvers. Voor 

sommige ouderen ook een tijd van wat meer eenzaamheid. Als u er 

zelf niet meer op uit kunt trekken en de kinderen, buren, kennissen  

of wie dan ook op vakantie zijn, dan is het wel erg stil. Reden voor 

diegenen die nog goed ter been zijn en toch thuis zijn, eens hier en 

daar een bezoekje af te leggen.  

Ik eindig met een gedichtje van Fedde Nicolai en wens en hoop dat u 

deze zomer ook beleefd zoals Fedde Nicolai schrijft. 

 

Zomer 

De zomertijd is aangebroken,  

de lente dagen zijn voorbij  

de natuur is reeds ontloken,  

het warme weer is nu nabij. 

 

Zomer, de mooiste tijd van het jaar,  

alles groeit en bloeit weer,  

de zon schijnt, heerlijk, wonderbaar,  

het geeft alles zo’n blijde sfeer. 
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Dankbaar mogen wij zijn voor deze tijd,  

waarin de aarde zijn gewas weer geeft,  

door Gods trouw en goedheid, 

 zodat mens en dier de winter overleeft. 

 

Elk seizoen heeft zijn bekoorlijkheid.  

Maar toch springt de zomer er uit.  

Het geeft warmte en vrolijkheid,  

waarbij de vogels met hun gefluit. 

Een goede zomertijd toegewenst. 

Joke van Voorst, voorzitter 

 

Verslag van de jaarvergadering 24 april 2018 van de PCOB 

Schoonebeek-Nieuw-Amsterdam/Veenoord. 

 

De voorzitter heet ons allen van harte welkom en wenst ons allen een 

mooie en gezellige middag toe. Er hebben zich 66 personen aan- 

gemeld, maar helaas kwamen er op het laatste moment toch nog 

enkele afmeldingen. 

De openingslezing komt uit het boekje “Zeep en Soda” van J. John en 

Marc Stibbe. 

Boven de lezing staat “Kwetsbaarheid”. 

Aansluitend zingen we van lied 672 de verzen 1,3 en 7. 

Hierna noemt de voorzitter de naam van Riekie Wierts-Meijering en 

van Machteld Kroes-Zomer Deze leden zijn dit voorjaar overleden. 

Joke leest hierbij de verzen 18 en 19 uit Romeinen 8. Hierna gaat zij 

voor in gebed. Mededeling; de volgende ledenmiddag zal op een 

andere plaats worden gehouden, daar dit gebouw dan gesloten is en 

de vernieuwde kerk nog niet in gebruik is genomen.  

Verslag van de vorige ledenmiddag. Geen op- of aanmerkingen. 

Roelof Heeling leest het jaaroverzicht van 2017 voor. 

De penningmeester presenteert het financieel overzicht 2017. Het 

tekort was reeds voorzien daar er bepaalde bijdragen zijn komen te 

vervallen. Het bestuur heeft, desondanks, besloten om voor 2019 

geen  contributieverhoging voor te stellen. 
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Bestuursverkiezing: 

Jan Weggemans heeft toegezegd nog 4 jaar mee te willen besturen. 

Henk Kroon is reglementair aftredend en niet herkiesbaar. Hem 

wordt en kistje met wat lekkere drankjes aangeboden als dank voor 

het vele werk dat hij al die jaren op een plezierige manier heeft 

gedaan. 

Berend Jan Schutten wordt door het bestuur voorgedagen als nieuwe 

penningmeester. De vergadering stemt daarmee in,  

Berend Jan neemt de benoeming aan. [Welkom in het bestuur.] 

Even voorstellen 

Mijn naam is Berend Jan Schutten. Ik ben   geboren in 1942 te Nieuw 

Schoonebeek en ben daar ook opgegroeid. Na mijn 

huwelijk met Jo Hinnen zijn wij in Schoonebeek 

gaan wonen. In mei 2017 is Jo overleden, na een 

ziekte van ongeveer een half jaar. Ik heb 2 

volwassen dochters , 2 schoonzoons en 4 

kleinkinderen, 1 meisje en 3 jongens.  

Na mijn ULO-opleiding ben ik op kantoor aan het 

werk gegaan bij Purit BV, afd Veenderij. 

Later overgegaan naar Norit N.V. te Klazienaveen en daar gebleven 

tot aan mijn vervroegde pensionering in 2004. Ik heb mij altijd bezig 

gehouden met de salarisadministratie. 

Naast mijn werk als salarisadministrateur heb ik in diverse besturen 

gezeten, meestal als penningmeester, o.a. van de 

personeelsvereniging “Purit BV”, Chr. Gem. Zangvereniging 

“Halleluja”, Chr. Mannenkoor “Valerius” te Emmen. Bij dit koor 

zing ik nog met plezier. 

Ik werd, door de voorzitter van de PCOB afd. Schoonebeek-Nieuw-

Amsterdam-Veenoord gevraagd of ik penningmeester van de PCOB 

wilde worden. Dit heb ik, na informatie van Henk Kroon te hebben 

gekregen, op me genomen. Ik zie deze functie, binnen het bestuur, 

ook als een uitdaging omdat ik bijna niets weet van de doelstelling en 

werkwijze van de PCOB. Ik hoop dat ons met elkaar een goede en 

mooie tijd gegeven mag worden. 
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Lief en Leed: Ria Groote en Mary Koopman doen verslag van het 

bezoekwerk door de commissieleden van “Lief en Leed” in het 

afgelopen jaar. Dinie Smit geeft desgevraagd aan dat ze wel wil 

helpen bij het bezoekwerk in Nieuw-Amsterdam-Veenoord. Dank je 

wel Dinie. 

Ook in Schoonebeek verandert er iets. Lina Grobbe heeft aangegeven 

te willen stoppen met het bezoekwerk. Als dank voor al het 

bezoekwerk in al die jaren wordt ze door de voorzitter bedankt wat 

ondersteund wordt met een mooi boeket bloemen. 

Roelof Staal doet namens de fiets- en reiscommissie mededeling over 

de fietsmiddagen en het reisje in augustus, 

Bij de rondvraag wordt er voorgesteld om de volgende vergadering in 

Nieuw.Amsterdam te houden. Het bestuur neemt dit mee. 

Ook hebben we nog een jubilaris in ons 

midden. Mevr. Etje Mepschen-Hobers is 25 

jaar lid van de PCOB. Door de voorzitter 

krijgt zij de zilveren PCOB speld met de 

daarbij behorende oorkonde uitgereikt en 

uiteraard hoort daar een bloemetje bij. 

Tijdens de eerste pauze worden er loten verkocht. 

Vervolgens leest Grietje Oosterveld twee leuke verhalen. 

In de tweede pauze vindt de trekking van de verloting plaats en wordt 

een drankje geserveerd. 

Daarna konden we luisteren naar een optreden van het ouderenkoor 

“Zanglust”. Tijdens het optreden wordt Albert Gerrits naar voren 

gehaald omdat hij ruim 20 jaar hoofdbezorger is van het landelijke 

PCOB blad. Albert doet dit werk heel accuraat en met volle inzet. 

Als dank ontvangt hij als “grapje” een bosje touw en natuurlijk ook 

een bloemetje. 

Tegen vijf uur is het tijd voor de broodmaaltijd. 

Voor het eten vraagt de voorzitter een moment stilte en wenst ons 

smakelijk eten. Na het eten zingen we nog lied 416 de verzen 1-4. 

Het was een geslaagde jaarvergadering. Ieder die heeft meegeholpen, 

op wat voor manier ook, hartelijk dank hiervoor. 

Roelof Heeling, secretaris 
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Jaarverslag 2017. 

 

Jaarverslag over 2017 van de PCOB afd. Schoonebeek-Nieuw-

Amsterdam/Veenoord. 

Het leden bestand op 1 jan. 2017                                           127 leden 

Bedankt                                                                                    10 leden 

Overleden                                                                                   2 leden 

Het leden bestand  op 31 dec.2017                                        115 leden 

 

Het bestuur kwam 7 maal bij elkaar. In januari hadden we een 

gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst met een goede opkomst. 

We hadden 3 ledenmiddagen met een spreker of spreekster die, over 

het algemeen, goed bezocht werden en we hadden een 

jaarvergadering, zoals nu. 

Die middag is wat anders, want daar worden verslagen voorgelezen, 

de financiën  besproken en eventueel een bestuursverkiezing 

gehouden. Dit gaat  door middel van benoeming.  

De bestuursverkiezing heeft dit jaar, om goede redenen,  

plaatsgevonden in de ledenmiddag van september.   

De nieuwe bestuursleden zijn: 

-Joke van Voorst, voorzitter. Zij vervangt Roelof Staal, 

-Grietje Oosterveld. Zij nodigt spreeksters of sprekers uit  en          

 vervangt Riekie Bouwers. 

-Steffie de Jonge. Zij heeft de ledenadministratie van Joke over- 

 genomen en verzorgt het ledenblad.     . 

Roelof Staal en Riekie Bouwers worden bedankt voor hun inzet en er 

wordt hen een bloemetje overhandigd. 

Ons jaarlijks uitje, “bus reis”, gaat naar Lemmer, het grootste, nog 

werkende, stoomgemaal. Verslag hiervan stond in t’Ruggesteuntje 

van december 2017. 

De dames en een heer van Lief en Leed hebben dit jaar weer 

bezoekjes gebracht bij verscheidene PCOB leden, zowel in 

Schoonebeek als in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Commissieleden 

bedankt voor jullie inzet. 

Dit jaar waren er maar twee fietsmiddagen. Dat had te maken met de 

weersomstandigheden, dan was het te heet en dan was er te veel 
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wind, maar we hebben wel weer met een grote groep heerlijk gegeten 

bij de chinees hier in het dorp. Op de fietsmiddag, die naar Duitsland 

ging, hadden we dit jaar gasten aan de koffietafel: namelijk  PCOB-

leden die niet mee fietsten, maar wel gezellig kwamen koffie drinken.  

Dat is voor herhaling vatbaar. 

2 keer per jaar is er overleg met de Seniorenraad in de gemeente 

Emmen. 

Ook hebben we 2 maal per jaar overleg met alle PCOB afdelingen in 

de gemeente Emmen. Nu PCOB en KBO landelijk één zijn geworden 

zijn in het voorjaarsoverleg ook de KBO afdelingen uitgenodigd. 

In oktober was er weer een Dag van de Ouderen bij Van der Valk. 

Ook wil ik de dames bedanken die elke ledenmiddag weer klaar staan 

om ons te voorzien van thee of koffie. 

De jaarvergadering werd afgesloten met een broodmaaltijd die weer 

rijkelijk was gevuld. 

Tenslotte zijn wij als bestuur erg blij  dat u zich, op wat voor manier 

ook, inzet voor onze afdeling zowel in Nieuw-Amsterdam/Veenoord 

als in Schoonebeek 

We danken God dat we dit werk met en voor elkaar mogen doen. 

Roelof Heeling, secretaris 

 

Van de penningmeester 

 

Bijgaand treft u het financiële overzicht 2017 alsmede de begroting 

2018 aan.  

De cijfers geven echter wel aanleiding tot enige toelichting. 

De afname van het kassaldo in 2017 met ruim € 300,00 is grotendeels 

toe te schrijven aan het niet meer ontvangen van de jaarlijkse bijdrage 

van Shell. 

Ook voor 2018 wordt een tekort geraamd, echter gezien de huidige 

kaspositie heeft het bestuur toch besloten de contributie voor 2019 

ongemoeid te laten. Dit betekent dus € 52,00 voor een leefverband en 

€ 33,50 voor een individueel lidmaatschap. 

Het landelijk bureau in Utrecht heeft de cijfers over 2017 

gecontroleerd en akkoord bevonden. 

Henk Kroon, penningmeester 
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Mutaties ledenbestand 

 

Nieuwe leden 

Mevr. J.Langenhof    Dommerskanaal ZZ 113 

Mevr. Z. van Oenen-Kleine   Rooseveltstraat 55 
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De heer B.J. Schutten    De Gasthuislanden 7 

 

Overleden 

Mevr. M. Leferink-Metz   Kooikerlaan 44 

Mevr. H. Wierts-Meijering   Beekweg 17 

Mevr. M. Kroes-Zomer   De Pallert 15  K. 1.13 

 

Gebed 

 

Ik sla mijn ogen op naar Hem 

van waar wij komen en waarheen wij gaan 

maar kan niet kijken in zijn ogen 

zonder mijn ogen neer te slaan 

 

gelukkig, staat tussen die Grote God 

en zijn ontzaglijk licht 

zijn zoon die met een menselijk gezicht 

mij aankijkt, ook al zijn mijn ogen dicht 

 

uit “Alles is heimwee” van Toon Hermans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietsen met de PCOB 

 

Ook voor dit jaar heeft de fietscommissie weer 4 fietstochten 

uitgezet. De eerste is inmiddels al op 7 mei geweest. De 

weersomstandigheden waren die dag ideaal.  
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Onze tweede fietstocht staat gepland voor dinsdag 19 juni 

 (LET OP: dus niet op onze gebruikelijke woensdag, maar op 

dinsdag). 

Wij vertrekken dan om 13.00 uur vanaf het Jeugdcentrum met de 

fietsen op auto’s en karren naar het Noordbargerbos. Vandaar gaan 

we op de fiets, langs een mooie route, naar ons koffieadres waar wij 

dan ook de niet- fietsers hopen te 

ontmoeten om daar, net als vorig jaar, 

gezellig met elkaar koffie/thee te drinken. 

I.v.m. het regelen van vervoer van de niet-

fietsers naar het koffieadres wordt U 

vriendelijk verzocht U vóór15 juni op te 

geven bij een van onderstaande personen. 

Dit geldt echter ook voor de fietsers. 

Op woensdag 4 juli vertrekken we ook weer om 13.00 uur vanaf 

het Jeugdcentrum met de fietsen op auto’s en karren. We stappen 

dan bij het Bargerveen op de fiets en bekijken o.m. de nieuwe 

fietspaden, de nieuwe schaapskooi en de koestal. 

De laatste fietstocht is dan op woensdag 12 september met als 

afsluiting samen met de niet-fietsers een etentje bij Chinees 

Restaurant “De Lange Muur”. De fietsers starten om 13.30 uur bij 

het Jeugdcentrum en hopen dan omsteeks 16.30 uur de niet-fietsers 

te ontmoeten bij de Chinees. 

Graag hiervoor even opgeven vóór 10 september bij een van 

onderstaande personen. 

Derkje Welink,  tel. 0524-221328 of bij 

Jantje Hans,       tel. 0524-531473 of bij  

Roelof Staal,       tel. 0591-202849 

De fietsers worden vriendelijk verzocht zich voor alle fietsmiddagen 

vooraf op te geven bij een van genoemde personen. 

Namens de fietscommissie, Roelof Staal 

Op reis met de PCOB 

 

We hebben als reiscommissie samen met Lanting Reizen weer een 

dagtocht uitgezocht en wel op  

dinsdag 7 augustus. 

https://www.facebook.com/CafeRestaurantWielens/photos/a.548785998469997.108552648.527439220604675/2180044105344170/?type=3
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Om 8.10 uur is de bus van Lanting bij de benzinepomp van 

Vugteveen in Nieuw-Amsterdam.  

Hier kunnen dan de leden uit Nieuw-Amsterdam-Veenoord 

instappen. Daarna rijdt de bus door naar ’t Aole Gemientehoes in 

Schoonebeek.  
De leden uit Schoonebeek dienen daar dan om  8.30 uur klaar te 

staan. 

Via Coevorden-Hardenberg rijden we dan naar Hellendoorn. 

We brengen daar een bezoek aan het Blikkenmuseum Marle. 

Blikkenmuseum Marle in het Overijsselse Hellendoorn toont sinds 

2008 een unieke verzameling blikken, bussen en trommels. De 

eigenaar, die tevens het naastgelegen koffiehuus en het oud Hollands 

snoepwinkeltje beheert, heeft de collectie inmiddels weten uit te 

breiden tot ruim 10 000 stuks. De kleurige en fleurige blikken laten 

zien hoe in het verleden levensmiddelen werden verpakt. Sommige 

blikken zijn wel meer dan 150 jaar oud. 

 

We gebruiken daarna een 3-gangen diner 

bij Restaurant “Het Bonte Paard” in 

Holten. Hier staan maar liefst drie soorten 

vlees op een schaal.  

Dat wordt dus smullen! 

 

“Het Bonte Paard” ligt in Holten aan de rand van de Sallandse 

Heuvelrug. 

Na het diner maken wij, onder leiding van een gids, een rondrit door 

de prachtige natuur. 

Uiteindelijk sluiten we rond 16.00 uur de middag af met koffie of 

thee in “Het Bonte Paard”.  

Zo rond 16.45 uur rijden we langs een toeristisch route terug naar 

Schoonebeek en Nieuw-Amsterdam, waar we om ca. 18.00 uur 

hopen terug te zijn. 

De kosten voor deze prachtige reis bedragen € 54,00 per persoon. 

http://a.mktgcdn.com/p/NJp2QpfnYX9E6QhxVMp-2nvBepAxqD-PR4WTR8Bg8lg/300x199.jpg
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U kunt dit bedrag vóór 5 juli overmaken op rekening van de 

reiscommissie van de PCOB nr. NL 41 RABO 0 11 02 15 664 t.n.v. 

R. Staal. 

Ook al hebt u betaald, dan toch graag even vóór 20 juni opgeven bij 

een van de leden van de reiscommissie opdat wij ook definitieve 

afspraken kunnen maken met de firma Lanting, want de firma 

Lanting zal de afspraken die zij voor ons heeft gemaakt nog moeten 

bevestigen. 

U kunt zich opgeven bij: 

Derkje Welink,      tel. 0524-221328 

Lina Grobbe,         tel. 0524-532074 

Jan Weggemans    tel. 0524-531845 

Roelof Staal           tel. 0591-202849 

 

Alvast veel reisplezier gewenst. 

Namens de reiscommissie, Roelof Staal 

 

Aktiviteitenprogramma 2
de

 halfjaar 2018 

 

Dinsdag 11 september Ds. T.J. Oldenhuis. 

Ds. 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. 

Aanvang 14.00 uur in “’t Aole 

Gemientehoes”, Kerkeind 2 in 

Schoonebeek. 

 

Dinsdag 13 november Diapresentatie “In de voetsporen van 

Mozes” door Joke van Voorst. 

Joke heeft in 2013 een reis gemaakt 

vanuit Egypte, door de woestijn, naar 
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Israël. Door deze diaserie loopt u mee 

in “De voetsporen van Mozes”. 

 Aanvang 14.00 uur in de Vernieuwde 

PKN Kerk. Europaweg 114. 

 

 

Dag van de Ouderen in de gemeente Emmen  

 

De “Dag van de Ouderen” wordt gehouden op woensdag 3 oktober  

bij Van der Valk in Emmen. 

De opening is om 10.30 uur. 

De toegang is gratis.  

Voor €  11,00 kunt u gebruik maken van een uitgebreid lunchbuffet. 

De Dag van de Ouderen wordt georganiseerd door een Lokaal  

comité in opdracht van de Gemeente Emmen. Dit om, door middel 

van voorlichting, de ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten 

wonen. Op de informatiemarkt komen alle aspecten van leven aan  

bod.: wonen, voeding, hulpmiddelen, sport, vrije tijd, overlijden, 

notaris, ouderenbonden, informatica, dus heel veel voorlichting. 

Patricia van der Zalm geeft ’s morgens voorlichting over   

“De Toegang”, de nieuwe organisatie die mensen moet helpen om  

gemakkelijker toegang tot zorg te verkrijgen. 

 

Het middagprogramma wordt 

verzorgd door niemand minder 

dan 

het bekende duo “Harm en 

Roelof”. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

 

 

De kerkcoupé 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=m2zwxFau&id=3DDE93AA9613625B52EAA587A7BE0DF75DDB6A21&thid=OIP.m2zwxFauOwR29ytENm3AtwHaE8&mediaurl=https://i0.wp.com/klazienaveen24.nl/wp-content/uploads/2016/10/harm-en-roelof-noorderbreedte-klazienaveen.jpg?resize=663,442&exph=442&expw=663&q=foto's+Harm+en+Roelof&simid=608030765707430403&selectedIndex=19&qpvt=foto's+Harm+en+Roelof
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Hoe zou het zijn 

als in de trein 

een vesper werd gehouden, 

op zondag  

in een kerkcoupé 

we Bijbels openvouwen, 

men om de beurt 

gaat lezen, 

a capella zingt 

en in gesprek gaat over dat 

wat God en mens verbindt. 

 

 

 

Wie weet geeft het wel 

dat gevoel wat menigeen 

vaak mist 

maar nimmer onder 

woorden bracht omdat 

men het niet wist. 

Misschien komen de 

reizigers vol blijdschap 
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uit de trein 

en neuriën ze op ’t perron 

nog vrolijk een refrein. 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 

 

 



 

 

 

 

 
     

             WIJ GAAN WEER OP REIS! 

               

              U GAAT TOCH OOK MEE! 

          

 

              

  

 

 

               DINSDAG 7 AUGUSTUS 2018         
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