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Pinksteren 

 

Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.  

( Handelingen 2:21) 

 

Met Pinksteren vieren wij het feest van de 

Geest. Een feest dat voor ons moeilijk te 

begrijpen is. Wij kunnen ons moeilijk 

voorstellen wat dat is: Gods Geest. Die 

Geest is zo groot. Zij waait waarheen ze 

wil. Zij werkt over grenzen heen. Aan de 

andere kant is die Geest ook weer zo 

dichtbij dat ze onder mensen wonen wil. 

Die Geest is de kracht van God die uitgestort wordt op de mensen. 

Die Geest houdt de verbinding tussen het leven van alle dag en het 

koninkrijk van God staande.  

In het Pinksterverhaal dat de Bijbel vertelt zien wij de discipelen bij 

elkaar zitten. Jezus is er niet meer. Er is een leegte. Die leegte wordt 

opeens gevuld met wind en vuur. Tekenen van Gods Geest. Tekenen 

die mensen aanspoort en tot nieuw leven wekt??? 

Maar die Geest kent ook onze mooie en minder mooie kanten van het 

leven. De Bijbel vertelt ons ook dat die Geest voor ons bid. Gelukkig 

maar dat die Geest dat doet. Er is die “Iemand” die ons ziet. Die weet 

van onze zorgen. Die ook wel weet dat we het soms zelf niet redden.  

Daarom kwam Jezus ook. Hij wil ons redden. En Petrus wist het wel. 

Hij zei: “Een ieder die de naam van God aanroept wordt behouden”. 

Ons leven loopt niet dood. Daarvoor zijn we veel te waardevol. Staat 

er in Johannes 3:16 ook niet: “Want God had de wereld zo lief dat hij 

zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.  

En “eeuwig leven” begint niet later, na onze dood, maar hier en nu. 

Dat is ook Pinksteren. 

    Door Ds. Evert Akkerman 

Overgezet in het Nederlands uit het  “ Drents Biebels Dagboek” 
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Geef ons toch uw Pinkstergloed 

 

Heil’ge Geest doorwaai ons leven 

                         en vervul ons met Uw geest. 

                         Dat wij opstaan en nastreven 

                                    liefde tot elkaar het meest. 

                               Laat ons dan van vreugde zingen 

                                  met veel blijdschap in ons hart 

                                      dat wij anderen omringen 

in hun vreugde en hun smart. 

 

Laat uw liefde ons omstralen 

geef ons toch uw Pinkstergloed. 

Dat wij mensen overhalen 

om te trekken in die stoet. 

Zingend zullen wij getuigen 

Jezus ging van  d’ aarde heen. 

Hij beloofde ons de trooster 

die met Pinksteren verscheen. 

Melodie: Welk een vriend is onze Jezus.  

( Joh. De Heer: 150 

Van de voorzitter 

 

In een hele korte tijd is ons leven ingrijpend veranderd. Op het 

moment dat ik dit schrijf zitten we nog gevangen in de coronacrisis, 

terwijl we juist in deze maand met elkaar het 75-jarig 

bevrijdingsfeest hadden moeten vieren. 

Heel veel leden van ons zullen zich het moment van de bevrijding 

nog herinneren als de dag van gisteren. De oorlog hebben we 

overleefd en we zullen deze coronacrisis ook wel het hoofd bieden, 

maar het zijn wel bizarre tijden. 

Niet even gezellig bij elkaar op bezoek, geen hand op je schouder, 

geen knuffel, maar er gloort toch wel hoop aan de horizon. Per 11 

mei zijn de corona maatregelen weer enigszins versoepeld. De 

kinderen mogen weer naar school, we kunnen weer naar de kapper of 

pedicure, maar er is ook nog veel wat nog niet kan, b.v. op bezoek in 
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een verzorgings- en verpleeghuis, hoewel er voorzichtig gekeken 

wordt naar wat meer bezoekmogelijkheden. Gelukkig maar!  Een 

bezoekje op de kamer is toch wel iets meer dan even zwaaien voor 

het raam of (beeld) bellen. We beseffen best dat alle maatregelen die 

zijn genomen in het belang zijn van ons aller gezondheid, maar toch! 

Voor zover bekend zijn onze PCOB leden nagenoeg niet getroffen 

door de corona virus. Iets om dankbaar voor te zijn. Laten we ook in 

deze tijd blijven letten op elkaar, zorgen voor elkaar, onze emoties 

delen met elkaar en, daar waar mogelijk, een steun in de rug zijn voor 

elkaar.  

Wij denken in deze tijd ook aan onze leden die in rouw zijn 

gedompeld vanwege het overlijden van een dierbare, aan onze zieken 

thuis of in het ziekenhuis of verpleeghuis, aan hen die wachten op 

een operatie of op een andere manier behandeld moeten worden. 

Allen heel veel sterkte en Gods nabijheid gewenst in deze moeilijke 

tijd. 

Toch waren er de afgelopen tijd ook momenten om dankbaar voor te 

zijn. Zo mocht Mevr. H. Aardema-Wolbers (Hillie) op 18 april haar 

99ste verjaardag vieren. Vanaf deze plaats alsnog van harte 

gefeliciteerd. Ook weten dat een drietal echtparen in de afgelopen 

periode 60 of 55 jaar getrouwd waren, t.w.: het echtpaar Jagt-

Koopman (60 jaar), het echtpaar Weggemans-de Vries (55 jaar) en 

het echtpaar Staal-Hummel (55 jaar). Bruidsparen, heel hartelijk 

gefeliciteerd.  

Wat betreft de PCOB-activiteiten moeten we vanwege de corona 

maatregelen ook een pas op de plaats maken. In dit Ruggesteuntje 

leest u hier meer over. Zolang de 1,5 meter afstand van kracht blijft 

kunnen we gezamenlijk weinig ondernemen. 

Via onze Nieuwsbrieven houden we u wel op de hoogte wat wel en 

niet kan doorgaan. 

Het zijn onzekere tijden 

Ik wens u allen veel sterkte in de komende tijd en bid daarbij om 

Gods nabijheid. 

“Hou vol” en “blijf gezond”.  

Joke van Voorst, voorzitter 
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Jaarvergadering 2020 

 

Dus niet! 

De jaarvergaderingen van de PCOB zijn altijd  een wat speciale 

momenten. 

De secretaris doet verslag van het uitgevoerde beleid van  het 

afgelopen jaar en de penningmeester van de financiële resultaten 

t.o.v. de begroting en presenteert de begroting van het lopende jaar. 

Kortom het bestuur legt verantwoording af van het gevoerde beleid. 

Gelukkig is het bestuur nog nooit naar huis gestuurd vanwege 

wangedrag. Onze dank voor het in ons gestelde vertrouwen in al die 

jaren. We drinken samen een drankje (b.v. een advocaatje met 

slagroom of iets anders), we doen samen iets gezelligs en we sluiten 

af met een uitgebreide broodmaaltijd.  

Zeg maar gerust: het is altijd een heel gezellige middag. 

Vanwege de corona perikelen kon deze jaarvergadering dit jaar op 21 

april niet doorgaan. Erg jammer. Voor ons als bestuur ook. Maar als 

we dan niet samen kunnen eten, dan kan een broodjes bij u  thuis 

bezorgd ook best lekker zijn. Zo 

kwamen we als bestuur op het idee om 

kleine brood- pakketjes te maken en 

bij u aan de deur af te geven. Met 

vereende krachten zijn we aan 

de slag gegaan. 

 

’ 

                     
 

‘s Morgens met een paar mensen op 1,5 meter afstand inpakken en 
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‘s middags zijn bestuursleden en vrijwilligers op pad gegaan om de 

pakketjes te bezorgen.. 

                                
 

Voor ons als bestuur leuk om te doen, maar nog leuker voor ons 

waren de vele positieve reacties die wij ontvingen.  

Hieruit maken we op dat de pakketjes bij u (letterlijk) goed in de 

smaak vielen.  

Hartelijk dank voor jullie reacties in welke vorm dan ook.  

Wij hopen dat we volgend jaar weer samen aan tafel kunnen. Dat 

heeft toch wel iets meer. 

Het bestuur 

P.S.:  Het landelijk bureau van de KBO-PCOB vroeg in het laatste 

KBO-PCOB Magazine om mooie initiatieven door te geven. Wij 

hebben ons initiatief ingezonden en wie weet staat er nu hierover iets 

in in bijgaand KBO-PCOB Magazine. Even kijken dus! 

 

 

 

 

Jaaroverzicht over het jaar 2019 van de PCOB  afdeling 

Schoonebeek-Nieuw-Amsterdam/Veenoord 

 

Het ledenbestand per 1 Jan.2019  

       Leden                                                            112                 

       Bedankt                                                             2 

       Overleden                                                        12 

       Nieuwe leden                                                     8 

       Ingekomen van elders                                        1    

       Het aantal leden per 31-12-2019               107. 
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Wij kwamen het afgelopen jaar vijf keer bij elkaar. 

* In januari voor de nieuwjaarsborrel, 

* In februari met Pastoor Tjepkema over het ontstaan, de  

   betekenis en het gebruik van iconen. 

* In april onze jaarvergadering met broodmaaltijd.        

 Tijdens deze vergadering werden drie leden gehuldigd 

 voor hun 25- jarig trouw lidmaatschap. Dit waren: Mw. Coba   

 Eiting-Askes, Mw. Dinie Smit-van Oenen en dhr. Geert Rave.           

* In september de heer Booi uit Gees met een  lezing met diaserie  

   over Roemenië – de Donaudelta.    

* In november notaris Fissering uit Nieuw.-Amsterdam over het   

   Levenstestament en Erfrecht. 

Onze ledenmiddagen werden goed bezocht. 

* In okkober brachten we met een groep van 40 leden een   

   bezoek aan de boerderij van onze ouderenpastor, Ria Dekker in   

   Vriezenveen. 

De fietsmiddagen waren beperkt, het weer werkte niet mee, Zo kon 

de geplande fietstocht naar ons koffieadres “De Heestertenne” in 

Duitsland niet op de fiets worden afgelegd, maar gingen we  met z’n 

allen, fietsers en niet-fietsers, in auto’s op pad.  De koffie/thee met 

veel taart en broodjes smaakten er niet minder om. De sfeer was erg 

gezellig. Ook speelde het slechte weer ons parten bij de laatste 

geplande fietstocht in september, maar we gingen wel met z’n allen 

naar de Chinees. Uiteindelijk hebben toch nog twee keer gefietst: één 

keer via het Griendsveenpark en nog een extra ingelaste fietstocht 

door Duitsland. De busreis van het afgelopen jaar ging eerst richting 

Almere, waar we de Yakult fabriek bezochten. Daarna hadden we een 

diner in Biddinghuizen. De geplande rit ’s middags door het 

natuurgebied de Oostvaardersplassen kon vanwege  onrust onder de 

paarden niet doorgaan. Dat was jammer. Dank aan de leden van de 

werkgroep lief en leed voor het bezoekwerk dat ze hebben gedaan. 

Ook dank aan hen die ervoor zorgen dat onze leden bij ziekte, 

verjaardagen of jubliea een kaartje in de bus krijgen. Dank aan onze 

leden die op welke manier dan ook steeds weer de handen uit de 

mouwen steken: b.v. bij het koffieschenken, de bezorging van ons 

ledenblad bij weer en wind en de leden van de reis- / fietscommissie.  
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Als bestuur hebben we goede contacten met de regionale PCOB en 

KBO-afdelingen en werken we samen tijdens de Dag v.d. Ouderen. 

Wij als bestuur willen jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie 

ons schenken. We danken God dat we dit werk voor en met elkaar 

mogen doen en dat we elkaar niet vergeten. 

Note: Dit verslag is geschreven in een tijd dat we elkaar alleen op 

afstand mogen zien en spreken, of alleen maar achter het raam, of per 

telefoon, maar dat we ook mogen genieten van de modernere 

techniek  [ beeld bellen] en dat we de kerkdiensten elke zondag op de  

tv. mee kunnen maken vanuit onze luie stoel. Dat verdient ook wel 

een dankjewel.                               

Roelof Heeling, secretaris                 

 

Van de penningmeester 

 

Hierbij treft u het financieel jaaroverzicht 2019 en de begroting 2020 

aan. Dit overzicht heeft dezelfde indeling als het overzicht in 

 “’t Ruggesteuntje” van mei 2019. 

Zowel de inkomsten als de uitgaven bestaan uit de volgende 

kolommen: begroting 2019, rekening 2019 en begroting 2020. 

Zoals u kunt zien hebben we over het boekjaar 2019  € 291,74 meer 

uitgegeven als ontvangen. Dit verlies komt ten laste van het 

vermogen. De begroting van 2019 gaf een verlies aan van € 545,00. 

Dus een meevaller t.o.v. de begroting. 

De begroting voor het jaar 2020 geeft een tekort aan van € 535,00. 

Omdat er dit jaar, om de u bekende reden, geen jaarvergadering kon 

worden gehouden, stellen wij voor de contributie voor 2021 te 

handhaven op het niveau van 2020. Dit betekent dus  

€ 52,00 voor een leefverband en € 33,50 voor een individueel 

lidmaatschap. Waarschijnlijk zullen we in onze jaarvergadering in 

april 2021 wel een contributieverhoging aan u moeten voorstellen. 

           Berend Jan Schutten, penningmeester. 
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Psalm van nu 

 

We plannen en denken vooruit 

 en proberen het leven 

 naar onze hand te zetten. 

 We verzamelen kennis 

 die ons verder moet helpen. 

 En om iets te bereiken, 

 werken we in hoog tempo verder. 

 

We zaaien om te kunnen oogsten, 

 investeren in mensen 

 in de hoop dat ze groeien 

 en vrucht zullen dragen. 

 En in de verwachting 

 dat het iets oplevert. 

 Stoppen we veel creativiteit 

in wat we maken en bedenken. 

 

Maar elke keer weer 

 moeten we ontdekken 

 dat het leven niet maakbaar is. 

 Dat een oogst kan mislukken 

 en dat mensen kunnen tegenvallen. 

 Dat vogelgriep en varkenspest (en corona) 

 een dikke streep door 

 onze plannen zet. 

 

God, dan weten we weer 

 dat het werk van onze handen 

 niet meer is dan mensenwerk, 

 kwetsbaar en onaf ……  

Onze plannen, onze inzet en ideeën, 

 we leggen ze in uw hand, God, 

op hoop van zegen 
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Koninklijk Onderscheiding voor Lukas en Miny 

 

Op vrijdag 25 april werden Lukas en Miny 

Elzing verrast met een telefoontje van 

Burgemeester Eric van Oosterhout met de 

mededeling dat het Zijne Majesteit de Koning 

heeft behaagd (zoals dat zo mooi wordt 

genoemd) hun beide te benoemen tot Lid in 

de Orde van Oranje Nassau. Dat was even 

schrikken op dat moment. In normale 

omstandigheden worden genomineerden voor 

een Koninklijke Onderscheiding met een 

smoesje naar de Grote Kerk in Emmen gelokt, waar hun dan, tot hun 

grote verrassing, de versierselen worden opgespeld. Vanwege de 

corona maatregelen is deze officiële plechtigheid tot een nader 

tijdstip uitgesteld. Dat is wel jammer, maar de verrassing was er in 

huize Elzing op dat moment niet minder door. Zij ontvangen deze 

onderscheiding voor hun jarenlange inzet voor vooral de kerk, maar 

ook voor vele andere taken die zij verrichten in de samenleving 

waaronder ook de PCOB. Lukas en Miny van harte gefeliciteerd.  

Deze waardering komt jullie van harte toe. 

 

Activiteitenprogramma 2de halfjaar 2020  (onder voorbehoud) 

 

Dinsdag 15 september Gerrie van Veen vertelt over 

    kiepkerels, hannekemaaiers,  

    zigeuners en woonwagenbewoners. 

    Aanvang 14.00 uur 

     

Dinsdag  10 november Ds. Jan Hermes 

 Onderwerp nog niet bekend. 

 Aanvang 14.00 uur 

De ledenmiddagen vinden plaats in “’Aole Genientehoes”. 

Via de Nieuwsbrieven wordt U op de hoogte gehouden over het 

wel dan niet doorgaan van de ledenmiddagen. 
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Mutaties ledenbestand 

 

Nieuwe  leden 

Mevr. H. Doek  Berkenstraat 24    Veenoord  

Mevr. J.F. Wemmenhove-Plasman Andrieserf 11       Schoonebeek 

 

Verhuisd 

Mevr. R. Bouwers-Rotmensen van: Spanjaardspad 19 

     naar: Europaweg 123-16 

Mevr. F. Hans-Roseboom  van: Belgiëlaan 2 

     naar: Europaweg 132-12 

     Nieuw-Schoonebeek 

Fam. G.H. Boschman   van: De Pallert 2A 

(per 01-07)    naar: Spanjaardspad 19 

 

Bedankt als lid 

Mevr. L. Rotmensen-Apperlo Europaweg 131-36 

 

Overleden 

Dhr. J. Wesselink   Europaweg 144 Sch’beek 

     04-01-2020 

Mevr. A. Blomsma-Keizer  De Pallert 15/K.2.15 Sch’b. 

     20-03-2020 

Mw. J. Eiting-Askes   De Pallert 15/K.2.14 Sch’b. 

     18-05-2020 

 

God weet van het gemis. 

Hij droogt je tranen 

en zegt: 

weet dat Mijn troost, 

Mijn liefde met je is. 

Vandaag, morgen en altijd. 
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Wat gaat er in elk geval niet door 

Het jaarlijkse busreisje 

Jarenlang gingen we in de tweede week van augustus een dagje uit 

met de bus. Altijd een volle bus. De reis waarheen was niet zo 

belangrijk, maar wel de gezelligheid. Samen koffiedrinken, samen 

genieten van een heerlijk diner, iets bekijken, een rondrit o.l.v. een 

gids of wat dan ook. Helaas zit dat er dit jaar NIET  in vanwege de 

corona maatregelen. Jammer! We hopen en vertrouwen dat we 

volgend jaar wel weer op reis kunnen. 

 

De fietsmiddagen  

Ook de fietsmiddagen kunnen we waarschijnlijk wel vergeten. 

Indien de versoepeling van de corona maatregelen zover gaan dat we 

b.v. in augustus of september een fietstochtje nog mogelijk is, dan 

kunnen we nog gauw iets regelen. Even een belronde naar de mensen 

die altijd meefietsen is snel gedaan, maar verwacht er niet teveel van.  

Wat dan ook niet door kan gaan is: het gezamenlijk koffie/thee 

drinken met veel gebak en broodjes in Duitsland bij “Gasthof De 

Heestertenne” voor fietsers en niet-fietsers. De ruimte in restaurants 

met een afstand van 1,5 meter maakt dit wellicht onmogelijk. Dat 

geldt overigens ook voor het gezamenlijk eten bij de Chinees. De 

ruimte daar is wel zeer beperkt. Voor een groep van 50 – 60 personen 

kan dit daar in geen geval. Via de Nieuwsbrief wordt  u wel nader  

geïnformeerd  over de mogelijkheden.  

Allen heel veel sterkte gewenst in deze moeilijke tijden. 

Namens de reis- en fietscommissie 

Roelof Staal, voorzitter 

 

Dag van de Ouderen 

Van de voorzitter van het organiserend comité van  de Dag van de 

Ouderen, Jan de Bruin, ontvingen we een mail dat die dag  

waarschijnlijk ook niet zal doorgaan.  

Zolang de 1,5 meter gehandhaafd blijft is er geen mogelijkheid voor 

een beurs noch voor een voordracht voor 200 personen.  

Dus ook niet even lekker eten bij Van der Valk voor een “prikkie” .

                                   Waarvan akte! 



Zondag 10 mei werd in de “Dorpskerk” in Schoonebeek onderstaand 

lied, gezongen door het Corona Chor uit Duitsland, via You Tube ten 

gehore gebracht. Te beluisteren via je computer, laptop of IPad: In 

Google vul je in: Corona Chor You Tube.  

Een prachtige tekst in deze tijden prachtig gezongen. 

Uit het Duits vertaald door Carl Weelink. 

 
Moge de weg 

 

Moge de weg ons samenbrengen  

en de wind gaan waaien in je rug.  

Zacht valle regen op al je velden  

 en de zon verwarm je gezicht. 

Refrein: 

En tot we elkaar weerzien  

blijf vooral gelukkig en gezond (2x) 

 

Mogen de wegen, die jij gaat,  

je steeds dichter brengen bij je doel.  

Heb, als het kil wordt, warme gedachten  

en een volle maan in donk’re nacht. 

Refrein:  

En tot we elkaar gaan weerzien  

blijf vooral gelukkig en gezond (2x) 

 

Tot wij elkaar weer kunnen ontmoeten 

 hoop ik dat God heel dicht bij je blijft.  

Dat Hij jou vasthoudt in zijn handen,  

maar zijn vuist jou niet te vast omklemt. 

Refrein:  

En tot wij elkaar gaan weerzien  

blijf vooral gelukkig en gezond (2x 

Bestuurssamenstelling 

 

  Naam/Email      Functie   Telefoon 

  J. van Voorst     voorzitter   0524- 

  jokevanvoorst2@gmail.com    531670   

  R. Heeling     secretaris   0524- 

  r.h.heeling@gmail.com   verhuizingen, overlijden 532075 

  en andere zaken. 

  B.J. Schutten     penningmeester   0524- 

  bjschutten1942@kpnmail.nl  abonnementen   532329 

  G. Oosterveld-Kikkert   vice-voorzitter    0524- 

  gjrotmensen@gmail.com   contact met sprekers             531604 

 J. Weggemans    2de secretaris    0524- 

  janwegge@planet.nl    lid reiscommissie   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 

  

  Overige aanspreekpunten 

  Naam     Functie   Telefoon 

  H.A. de Groote-Eelderink   voor “Lief en Leed”  0524- 

  a.degroote1@kpnplanet.nl     532657 

  M. Koopman     voor “Lief en Leed “, 0591- 

  marykoopman@home.nl   Jubilea en verjaardagen 553760                    

        Nw-A’dam/Veenoord                                     

  S. Meijering-Mulder    Jubilea en verjaardagen 0524- 

  hjmeijering@hetnet.nl     532269 

  L. Elzing     bezorging KBO-PCOB        0524 

  dekrumpel@hetnet.nl            Magazine en ledenblad        532055              

  G. Wesselink     website   0524- 

  eilavv90@gmail.com     851920 
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