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Immanuel 

 

‘Een zware tijd gaat altijd weer voorbij’ Deze zin las ik in een 

gedicht, het was een gedicht waarin tijden werden beschreven die ons 

allen kunnen overkomen. Het klonk nogal toepasselijk in deze 

Coronatijd. We kijken uit naar de tijd dat het weer voorbij zal zijn. 

Het gedicht noemde tijden van verdriet en huilen, maar ook tijden 

van liefde en geluk.  De zin ‘een zware tijd gaat altijd weer voorbij’ 

is natuurlijk waar. Zware tijden gaan altijd weer voorbij, maar als je 

er midden in zit valt het niet mee.  

We kunnen de tijd ervaren als zwaar. Tijdens de coronapandemie is 

alles veranderd. Sociale afstand, geen gezamenlijke uitjes meer, zo 

weinig mogelijk bezoek en terwijl ik dit schrijf vraag ik mij af wat er 

nog meer in dit ‘Ruggesteuntje’ geschreven zal worden. Van alles 

wat er, in andere jaren, georganiseerd wordt door de PCOB kon er 

afgelopen jaar niet veel doorgaan.  

Coronatijd, maar ook leven we in de tijd van Advent.  

We bereiden ons voor op de 

viering van de geboorte van 

Jezus, Hij die het licht van de 

wereld genoemd wordt.  

 Immanuel, God met ons. En 

dat is in alle tijden van ons 

leven het geval. Al meer dan 

2000 jaar horen mensen deze boodschap. Midden in een winternacht 

is Jezus geboren, het werd licht midden in de nacht. Engelen zongen, 

het Koninkrijk van de hemel raakte de aarde aan. En al deze mensen, 

generaties voor ons, hoorden dit blijde Evangelie. Of ze nu in 

moeilijke omstandigheden zaten, of niet. Ook wij horen weer 

opnieuw deze boodschap, daar leven we naar toe. In al onze 

omstandigheden in deze coronatijd. 

 De zin uit het gedicht ‘een zware tijd gaat altijd weer voorbij’ is 

zeker waar en biedt wel troost misschien, maar laat ons mensen in de 

zware tijd achter. Alleen later, als het zware voorbij is, dan zal het 

wel weer gaan. 

Immanuel 



 2 

 Maar dan die andere boodschap, dat Immanuel, dat God met ons, dat 

geeft troost in de moeilijkheden, dat geeft licht in de duisternis. Dat 

geeft nabijheid in eenzaamheid. God is met u. ‘Wees niet bang, want 

Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je 

helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand ’ staat er in 

Jesaja 41:10. Deze sterke God is in Jezus Christus Immanuel 

geworden. God met ons, met u en met jou, in alle tijden en in alles 

wat ons kan overkomen. Immanuel. 

Gezegende Kerstdagen. 

Ouderen Pastor Ria Dekker-Averesch 

 

Van de voorzitter 

 

Eerst dachten we: dit jaar in december maar geen Ruggesteuntje, 

want wat hebben we te melden. Wat moeten we schrijven. Terecht 

dat Ria Dekker zich ook afvraagt wat er nog meer in “t 

Ruggesteuntje” geschreven zal worden. Toen wij als bestuur onlangs 

overleg hadden, kwamen we overeen om toch maar een 

Ruggesteuntje te maken, zij het in verkorte versie. Dus geen 16 

pagina’s zoals u gewend bent, maar slechts 8 pagina’s. Gelukkig was 

Ria Dekker ook bereid op korte termijn haar bijdrage te leveren.  

2020 was een bizar jaar. Konden we in januari nog samenkomen voor 

een gezellige Nieuwjaars begroeting met “knieperties” en een drankje 

en konden we in februari nog “meefietsen” met Gerda Marsman door 

Chili, maar toen kwam corona en werden alle aktiviteiten stil gezet.  

Geen ledenmiddagen meer, geen fietsmiddagen, laat staan een 

gezamenlijke busreis. Wel erg saai allemaal. 

Het laatste alarmerende nieuws van afgelopen maandag is wel dat per 

direct geheel Nederland op slot is gegaan. Hadden we nog de 

verwachting dat met de Kerst de corona-maatregelen iets versoepeld 

zouden worden, het tegendeel is waar. Heel jammer, maar wel 

noodzakelijk, denk ik, hoewel we allemaal snakken naar wat meer 

contact met elkaar. Dat geldt zeker ook voor het kerkbezoek in deze 

tijd. Veel bewondering voor onze predikanten die zondag aan zondag 

hun uiterste best doen om, voor nagenoeg lege kerkbanken, met veel 

enthousiasme online een mooie kerkdienst brengen. Hulde aan de 
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predikanten. Ik weet ook zeker dat zij met Kerst graag een volle 

kerkzaal zouden willen hebben, waar we met elkaar uit volle borst de 

prachtige kerstliederen kunnen zingen. Maar het kan helaas niet. 

Laten we met elkaar moed houden, ondanks alle beperkingen, blijven 

omzien naar elkaar. Een klein gebaar, een kaartje, kan zoveel 

betekenen. 

Kerst staat voor de deur. Feest van “Het Licht”. Een 

Kind is ons geboren. Ik besef me ook heel goed dat 

het voor sommigen ook een periode is waarin het 

donker is omdat het gemis van een geliefde nu zo 

intens voelbaar is, omdat hij/zij is overleden of door 

omstandigheden verblijven in een verpleeghuis of 

elders. Ook denken we aan onze zieken thuis of in het ziekenhuis of 

elders revalideren.  

Wij wensen hen Gods troost en nabijheid in deze donkere dagen. 

Maar er zijn ook redenen om dankbaar te zijn. Zo mocht Mevr. J. 

Meijering – Askes op 21 september de respectabele leeftijd van 99 

jaar bereiken en was het echtpaar Rotmensen-Baas 55 jaar getrouwd 

en het echtpaar Rotmensen-Doek 55 jaar getrouwd. Allen alsnog van 

harte gefeliciteerd. Ook mochten we een aantal nieuwe leden 

begroeten. Van harte welkom.  

Als voorzitter van de PCB kijk ik met gemengde gevoelens terug op 

het afgelopen jaar. We konden niet doen wat we graag hadden willen 

doen. Toch hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk contact te 

houden met onze leden door een periodieke Nieuwsbrief, een klein 

geschenkje, een kaartje.  

Ook nu komen we wij weer bij u aan de deur met een kleinigheidje.  

(Een klein gebaar!)  

Wanneer we weer kunnen (mogen) samenkomen is niet te 

voorspellen. 

We moeten eerst met elkaar maar onze best doen om “Mevrouw/ 

Mijnheer Corona” het land uit te werken. 

Ik wens u allen, mede namens het gehele bestuur, Gezegende 

Kerstdagen en veel Heil en Zegen, maar bovenal Gezondheid voor 

het nieuwe jaar. 

Joke van Voorst, voorzitter 
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Financiën 

De ledenraad van de P.C.O.B. heeft besloten de contributie-afdracht 

voor het jaar 2021 op hetzelfde niveau vast te stellen als in 2020. 

Dit betekent dat de bedragen als volgt blijven: 

- Individuele leden  € 21,50 

- Leefverband  € 38,50. 

Door het bestuur van de afdeling “Schoonebeek-Nieuw-

Amsterdam/Veenoord” is dan ook besloten de contributie voor 2021 

te handhaven op de hoogte van 2020 en wel op  

€ 33,50 per individueel lid en 

 € 52,00 voor een leefverband. 

In januari van het jaar 2021 ontvangt u een acceptgiro voor de 

betaling van de contributie over het jaar 2021. 

 

Graag wil ik u bedanken voor de vlotte betaling van de contributie 

van het nu bijna afgelopen jaar. 

Tot slot wens ik u allen ondanks, alle corona-ellende, gezegende 

kerstdagen, een goede jaarwisseling en bovenal een gezond 2021 toe. 

Berend Jan Schutten, penningmeester. 
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Kerstnacht 

 

De hemel raakt de aarde aan 

en even wordt het licht. 

De nacht verdwijnt, een droom verschijnt 

  -  een hemels vergezicht - . 

Een engel geeft er woorden aan, 

spreekt van een Kind dat redt. 

Dat zet de toon: er wordt een lied  

van vrede ingezet. 

 

Dan trekt het wolkendek weer dicht, 

het hemels koor verstomt.                                              

Geen engel meer, maar wel een Kind 

als teken van wat komt. 

Het teken van een nieuw begin, 

een weg die uitzicht biedt. 

Een uitweg uit de duisternis 

van wanhoop en verdriet. 

 

Waar mensen uitzien naar dat Kind 

en omzien naar elkaar, 

Daar wordt de vrede af en toe 

en heel klein beetje waar. 

Daar kan een mens een engel zijn, 

een brenger van wat licht. 

De hemel raakt ons even aan 

-  de droom krijgt een gezicht - . 

                                                                                    

 Greet Brokerhof van der Waa 
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Mutaties ledenbestand 

 

Nieuwe leden 

Mevr. B Albers-Joustra       De Bongerd 34     Schoonebeek  

De heer R. Rotmensen       De Langendijk 4  Klazienaveen 

Mevr. G. Rotmensen – Doek       De Langendijk 4  Klazienaveen 

 

Verhuisd 

De heer K.Kingma     van:     De Bongerd 13 Schoonebeek 

                  naar:   M.v.d. Thijnensingel  1  K.11 

                   Coevorden 

Mevr. P. Mulder-Timmerman   van:     Europaweg 44 Schoonebeek 

       naar:   Burg. Feithsingel 52 

         Coevorden 

De heer G. Thiele     van:      Europaweg 91  Schoonebeek 

       naar:   Schutselaan 26 A01 

         Coevorden 

Mevr. M. Wilms v.d. Wal       van:     Beatrixlaan 3  Schoonebeek

                   naar:   De Pallert 15 K. 1.02  Sch’b.  

Mevr, A. Kuipers – Baas     van:     G.M.   Hŭtteplein 13 Sch’b. 

        naar    De Pallert 15 K. 1.15 Sch’b.            

Mevr. J.G. Vrieling-Holties     van:     De Kerfjes 59 Schoonebeek 

        naar:   De Pallert 29 Schoonebeek 

 

Bedankt als lid 

Mevr. M. Compagne – Heerspink    Wildbaan 1  Nieuw-Amsterdam 

Overleden 

Mevr. T. Gerrits – Somberg  Europaweg 85A Schoonebeek 

13-06-2020 

 

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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Programma 2021 

 

Vanwege de huidige corona maatregelen kunnen we u helaas nog 

geen programma voor 2021 aanbieden, maar geen programma is ook 

een programma. 

Wij moeten maar rustig afwachten totdat het weer volkomen veilig is.  

Dus geen gezellige Nieuwjaarsbegroeting in januari. 

Voor februari kunnen we, gezien de huidige maatregelen ook nog 

geen planning maken. 

Dan zitten we alweer in april. Of we dan weer onze jaarvergadering 

met broodmaaltijd kunnen verzorgen is nog een grote vraag. We 

lopen hier nog maar niet op vooruit.  

Hopelijk wacht ons in de tweede helft van het jaar nog een periode 

vol kansen en uitdagingen. 

Het Bestuur 

           Toch wordt het lente 

En tóch geloven dat het lente wordt, 

al valt de koude regen neer in stromen 

op kale, zwarte takken van de bomen; 

al zijn de dagen lichteloos en kort. 

En tóch geloven dat de zon het wint, 

al houdt ze zich soms dagenlang verborgen; 

zoals een mens, in ’t donker van de zorgen, 

soms plotseling een zonnig plekje vindt. 

En tóch geloven dat ’t gezaaide graan 

ontkiemen zal in koude, zwarte aarde; 

zoals God in Zijn Zoon Zich openbaarde: 

 

Nel Benschop 
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Een klein gebaar 

 

Zoals u al hebt kunnen lezen kunnen we als PCOB u niet zoveel 

bieden. 

Dat wil niet zeggen dat we niet aan u denken. 

Al kunnen we niet samenkomen, toch blijven we omzien naar elkaar. 

Ik las een tekst van veel waarde 

 

“Het leven draait niet om wat je hebt, 

maar om wie je in het leven hebt” 

 

Dat telt! 

 

Vriendschap en omzien naar elkaar zijn onbetaalbaar. 

 

Hieraan valt niets toe te voegen. 

 

Voor u dit klein gebaar met een hartelijke kerstgroet van 

 

Het Bestuur van de PCOB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    Gezegende Kerstdagen 

 

                      en 

 

    een heel gelukkig 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurssamenstelling 

  

 Naam      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              

         

  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 

  L. Elzing     KBO-PCOB Magazine  532055 

      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 
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