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Ontvangen 

 

Wat als je op een onverwacht moment, midden tussen de dagelijkse 

bezigheden door, een onvoorzien bericht krijgt? Bij het uitruimen van 

de vaatwasser bijvoorbeeld, gaat de telefoon. Je neemt op en degene 

aan de andere kant van de lijn vertelt je een bericht dat je nooit 

verwacht had. Of er staat iemand voor de deur en die vertelt een 

ongelooflijk verhaal. Hoe zou u reageren? Misschien met stomheid 

geslagen zijn, zoals Zacharias destijds. Of misschien met open mond 

de ander aanstaren. Of de boodschap eenvoudigweg niet geloven. 

Maria is nog jong, een meisje nog, als er bij haar onverwacht iemand 

op de stoep staat: het is Gabriël,  een 

boodschapper van God. Deze engel brengt 

haar een ongelooflijk bericht. Ze zal 

zwanger worden, ook al heeft ze geen man. 

Ze zal een kindje krijgen en dat niet alleen, 

maar dat kind zal tot in eeuwigheid koning 

zijn. Wat een ongelooflijk verhaal. Hoe kun je 

dit verhaal ontvangen? Hoe kun je de woorden in je opnemen? Hoe 

kun je deze boodschap tot je door laten dringen?  

Hoe ontvangen wij de ongelooflijke boodschappen in ons leven? De 

vreugdevolle en de moeilijke? Op de kruispunten van ons leven zijn 

het deze verhalen die ons altijd bij zullen blijven. De momenten dat 

we ongelooflijke boodschappen te horen kregen vergeten we niet 

snel. Het zijn de momenten van even niet weten hoe te reageren. De 

momenten dat je iets heel moois te horen krijgt, dat je oma wordt 

bijvoorbeeld én de momenten dat je een moeilijk te verwerken 

boodschap moet aanhoren in de spreekkamer van de specialist. Niet 

voor niets nemen we bij het laatste voorbeeld vaak iemand mee: een 

extra paar oren zodat je het in de verwarring en de spanning in ieder 

geval goed meekrijgt. 

En dan? Dan heb je het bericht gehoord. En van buiten moet het dan 

landen van binnen. Van de oren naar het hart. Van het onvoorstelbare 

naar het een plaats geven in het dagelijks leven. De één kan het 

makkelijker dan de ander. En het zal er ook van afhangen welke 

boodschap het is die je moet verwerken. 
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De boodschap die Maria te horen krijgt zal heel gemengde gevoelens 

bij haar opgeroepen hebben: angst, blijdschap misschien ook, 

onzekerheid. Vast zullen er allerlei gedachten door haar hoofd gegaan 

zijn: dit kan niet waar zijn, hoe moet het verder, wat zegt hij 

allemaal, wat zullen de mensen wel niet zeggen?  

Op de één of andere manier krijgt ze de kracht (kracht van boven?) 

om de boodschap te verwerken, om het kindje dat in haar zal groeien 

te ontvangen. Als het moet gebeuren, dan zal het gebeuren: ‘Mij 

geschiede naar uw woord’, zegt ze. 

En met dat ze bereid is om het kindje te ontvangen valt er licht over 

de wereld, over haar wereld en over de onze. Over toen en over nu. 

Het kindje dat ze ter wereld zal brengen, brengt licht in het duister. 

Met dit kind laat God zijn licht over de wereld schijnen en komt Hij 

ons nabij. Dat heeft velen moed gegeven om de dingen te nemen 

zoals ze zijn en om met een dankbaar hart te aanvaarden wat op je 

pad komt.  

Met Kerst ontvangen we niet alleen cadeautjes en lichtjes, 

familieleden en vrienden, maar we krijgen ook een verhaal cadeau: 

het bericht van een wonderbaarlijke geboorte. Het verhaal van een 

kind dat licht brengt in de wereld en vrede voor alle mensen. Laten 

we dat verhaal ontvangen en ter harte nemen als een boodschap van 

hoop en moed en instemmen met het lied:  

 

Hoe zal ik U ontvangen, 

wat wordt mijn eerste groet? 

U, ieders hartsverlangen, 

vervult ook mij met gloed! 

O Jezus, licht der wereld, 

verlicht mij, dat ik weet 

waarmee ik U moet eren, 

U waardig welkom heet. 

 

Gezegende feestdagen gewenst! 

 

Ds. Elly van der Meulen 
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Van de voorzitter 

 

We hebben een mooie start gemaakt op 28 september in “ ‘t Aole 

Gemientehoes” met een grote opkomst van leden. Een volle zaal. We 

hebben genoten van het optreden van Hennie Kuijer. Na een lange 

periode van anderhalf jaar bleek er wel behoefte aan ontmoeting. We 

waren vol goede moed dat we corona zo langzamerhand achter ons 

zouden kunnen laten. Voor onze ledenmiddag in november hadden 

we Ds. Jan Hermes al uitgenodigd om met ons een reis door 

“Georgië, het land van apostel Andreas” te maken. Een mooi 

vooruitzicht,  maar toen kwam Corona in alle hevigheid terug en zijn 

we terug bij af.  We waren ook druk doende met een planning van de 

activiteiten voor 2022,  maar ook dat staat nu nog even in de ijskast. 

We kunnen u wel beloven dat, zodra we weer een ledenmiddag 

kunnen houden, de reis naar Georgië met Ds. Jan Hermes als eerste 

op de agenda staat. Een datum durven we nog niet te noemen. Ook de 

Nieuwjaarsvisite kan jammer genoeg niet doorgaan. Wel hebben we 

afgelopen zomer nog een viertal fietstochtjes kunnen maken. U leest 

hier meer over in dit blad. 

Dat Kerst ook dit jaar weer overschaduwd wordt door Corona mag 

duidelijk zijn, maar Kerst is ook een feest van “Het Licht”, laten we 

dat vooral niet vergeten. Ondanks alle onzekerheden weten we één 

ding zeker: “De komst van de Verlosser”.  Het Kind in de kribbe is 

de zekerheid van ons bestaan. Al lijkt het soms donker, het Licht van 

deze wereld is echt verschenen. Dat 

kan Corona ons niet afnemen. 

Desondanks  zijn er ouderen die met 

Kerst alleen zijn. Het is donker om hen 

heen. Eenzaamheid ligt op de loer. We 

denken hierbij ook aan hen die het 

afgelopen jaar een geliefde hebben moeten missen en aan de zieken 

thuis of aan hen die Kerst in een ziekenhuis of verpleeghuis of elders 

moeten verblijven. Dat ook voor hen het licht weer mag schijnen. 

Een arm om de schouder of een kaartje kan een klein lichtpuntje zijn. 

Laten we omzien naar elkaar. Echter er is ook reden om dankbaar 

voor te zijn. We mochten ook weer een aantal nieuwe leden  
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begroeten. Hartelijk welkom!. 

Ik wens U mede namens het gehele bestuur Gezegende Kerstdagen 

en veel Heil en Zegen voor het nieuwe jaar 2022. 

Joke van Voorst, voorzitter 

 

 

De Morgenster  

 

Voor allen die in ‘t donker dwalen,  

voor ieder die vervreemd van thuis,  

de weg zoekt naar het Vaderhuis  

maar vreest dat hij het niet zal halen; 

 

voor allen die de wanhoop kennen,  

voor hem die zonder toekomst loopt,  

wiens brood in bitterheid gedoopt  

aan steeds weer falen niet kan wennen; 

 

voor hen die niet meer durven dromen,  

die nergens nog een toekomst zien  

maar doorgaan op “wie weet, misschien”,  

heeft Hij de Morgenster doen komen; 

 

de horizon laat gloed beginnen,  

Gods volle daglicht komt eraan,  

De Morgenster is opgegaan!  

Nooit zal de duisternis het winnen. 

 

Gedicht van Joke Verweerd 
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Financiën 

 

In de Landelijke Algemene ledenraadsvergadering van de PCOB van 

23 september 2021 is vastgesteld dat de contributie-afdracht voor de 

afdelingen in 2022 ongewijzigd blijft. 

Dit betekent dus het volgende: 

- Afdracht contributie individuele leden:  € 21,50 

- Afdracht contributie leefverbanden:       € 38,50 

Ondanks het gegeven dat de landelijke afdracht ongewijzigd blijft 

heeft het bestuur van de afdeling  “Schoonebeek-Nieuw 

Amsterdam/Veenoord”  toch voorgesteld de contributie voor 2022 te 

verhogen. Dat heeft alles te maken met het feit dat we de afgelopen 

jaren flink ingeteerd zijn op ons vermogen.  

( In 4 jaar tijd ca € 1450,00) . Op zich niet erg, maar het lijkt ons toch 

wel verstandig een beetje geld achter de hand te hebben.  Gezien het 

feit dat we sinds 2016 geen contributieverhoging hebben gehad en 

alles in die tijd wel flink duurder is geworden durfden wij u toch een 

contributieverhoging voor te stellen. In de ledenvergadering van 28 

september jl. hebben wij u als bestuur voorgesteld de  contributie 

voor alleengaanden te verhogen naar € 35,00  

(was € 33,50) en voor een leefverband naar € 56,00 ( was 52,00). De 

aanwezige leden zijn hiermee akkoord gegaan. 

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

betaling van de contributie voor het jaar 2022. 

 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vlotte betaling van de 

contributie van het nu bijna afgelopen jaar. 

 

Tot slot wens ik u allen ondanks, alle nog aanwezige,  corona-

ellende, gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling en bovenal 

een gezond 2022 toe. 

 

Berend Jan Schutten, penningmeester. 

 

 



 6 

Mutaties ledenbestand 

 

Nieuw leden: 

 

Dhr. A.F. Rotmensen            Europaweg 174  Sch’beek 

Mw. M. Rotmensen - Dirkze            Europaweg 174  Sch’beek 

Mw. H. Hamberg - Doezeman  Liaslaan 6      Sch’beek 

Dhr. H. Gijlers    Europaweg 57    Padhuis 

Mw. J. Gijlers  -Roelofs   Europaweg 57    Padhuis  

Mw. A.H. Rotmensen - Wolting        Het Schut 6A      Sch’beek 

Mw. F.E.A. Kok – van Ingen            Verl.Wilhelmsw.146 Nw-A’dam 

. 

Bedankt als lid: 

 

Mw. S. Mulder – Kroes  Drostenstr. 3 Coev. 

Dhr. en mevr. J. Jagt   K. Palmstr. 125 Nw-A’dam 

Dhr. en mevr. R.H. Prins  Rooseveltstraat 43 Veenoord 

Mw. M. Meier – Millekamp  Kooikerlaan 84 Sch’beek  

 

Overleden: 

 

Dhr. E. Wesseling   Irenelaan 5 Sch’beek 

28-06-2021 

Dhr. G. Thiele    Schutselaan 26 Coevorden. 

05-08-2021 

Mw. P. Mulder – Timmerman Burg. Feithsingel 52 Coevorden. 

24-10-2021 

 

       Dierbaren van voorbij       

    ze zijn geworden tot 

        geliefden in herinnering 

             stille begeleiders 

           in de lichtkring Gods. 

 

 

C. Poelman-Duisterwinkel 
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Korte impressie van de fietsmiddagen 

 

Toen medio dit jaar de coronamaatregelen weer wat versoepeld 

werden hebben we als fietscommissie besloten toch maar weer de 

fiets “van stal” te halen. Niet alles was nog  mogelijk, maar fietsen in 

de frisse lucht in elk geval wel. Meer bewegen is ook niet verkeerd.   

Onze eerste fietstocht was op 16 juni. Een niet al te lange tocht 

maar wel gezellig. 

Via Middendorp, Oostersebos en langs de Hekmanswijk hebben we 

bij de  picknicktafel daar genoten van een 

ijsje.  De tocht werd voortgezet langs 

Kanaal A naar het Griendsveenparkje, 

waar koffie/thee met gebak werd genuttigd 

en gezellig bijgepraat. 

Via de Berkenlaan en de Beekweg keerden 

we huiswaarts.  

De tweede fietsmiddag op 7 juli gingen we alweer wat verder van 

huis. Op de parkeerplaats bij de kerk werden de fietsen op de auto’s 

gezet en reden we naar Schoonoord vanwaar we fietsten door de 

prachtige natuur naar Orvelte.  In het Museumdorp trakteerden we 

ons zelf op koffie/thee met gebak. Via Wezup kwamen we weer terug 

bij onze auto’s. Een prachtige fietsmiddag. 

De derde fietsmiddag op 18 augustus hebben we wederom de 

fietsen op de auto’s geladen en zijn we naar Dalerpeel gereden, waar 

we onze auto’s konden parkeren bij “De Woeste”. 

Langs de Zuidzijde van Nieuwlande  fietsten we naar het 

Recreatiegebied “Schoonhoven”, waar we heerlijk op het terras 

konden vertoeven en genieten van koffie/thee met een wafel met 

warme kersen. Erg lekker! “Gesterkt en gelaafd” stapten we weer op 

onze fietsen om via de Noordzijde van Nieuwlande terug te fietsen 

naar onze auto’s.  

De vierde en laatste fietsmiddag van dit seizoen weken we uit naar 

het buitenland. 

Via de Wilmsbrug en de Hahnenbergerdiek fietsten we langs de 

Duitse zijde van het Schoonebeekerdiep. Bij Weijerswold staken we 

het Schoonebeekerdiep over om bij Café Otten in Weijerswold een 
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kopje  koffie of thee te nuttigen. Dit keer zonder gebak, maar dat 

werd later ruimschoots goed gemaakt n.l. vanaf Café Otten fietsten 

we naar de “Jachthut” aan de Ossehaarseweg. Daar wachtte ons een 

verrassing. De scheidende 

leden van de fietscommissie 

trakteerden  daar op een 

frisdrankje met een stukje kaas 

en worst. Dit werd zeer gewaardeerd. 

De fiets- commissie bestaande uit 

Jantje Hans, Roelof Staal en Derkje 

Welink hebben besloten om de “fiets aan 

de wilgen” te hangen. Derkje omdat ze binnenkort hoopt  89 jaar te 

worden,  Roelof stopt vanwege zijn gezondheid en Jantje Hans heeft 

ook aangegeven te willen stoppen. Erg jammer, maar we respecteren 

hun besluit. We zijn dankbaar dat zij zoveel jaren ons van mooie en 

gezellige fietsmiddagen hebben laten genieten. 

Dit betekent echter dat we nu zonder fietscommissie zitten. Gelukkig 

heeft Roelof   Heeling aangegeven wel bereid te zijn  

om zich in te zetten voor de beveiliging. Dus is 

hij iemand die ervoor zorgt dat we veilig kunnen 

oversteken etc. We hopen wel dat er leden of 

niet-leden zijn die bereid zijn om samen met 

Roelof  volgend jaar gezellige fietsmiddagen 

te organiseren.  

 

Terugblik ontstaan en geschiedenis fietscommissie 

 

In de jaarvergadering van 15 april 2003 komt Lina Grobbe met het 

voorstel om in de zomermaanden 1 middag in de 

maand te gaan fietsen. Te beginnen op 22 mei., echter 

volgens de analen viel deze  

eerste fietsmiddag meteen in 

het water, maar er werden in 

datzelfde   jaar toch nog drie 

middagen gefietst. Lina en Egbert Klaassen 

vormden toen de fietscommissie. 
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In 2007  nam Roelof Staal het stokje over van Egbert Klaassen als 

“chef d’equipe”. In 2007 kwam ook Derkje Welink erbij. In 2014 

nam Jantje Hans de plaats in van Lina Grobbe.  

           
Derkje heeft samen met Hanna Gijlers, die officieel geen lid van de 

fietscommissie was,  heel  veel fietstochten uitgezet. Je kunt geen 

plek in Drenthe of in de kop van Overijssel of hier vlak over de grens 

in Duitsland of waar ook bedenken waar Derkje de weg niet weet. Zij 

kent haar eigen “knooppunten”  en je kunt blindelings op haar 

vertrouwen. Op één plek is zij niet zo bekend en dat is in het 

“Noordbargerbos” en omgeving Westenesch. Dan moet Roelof Staal, 

als geboren Westenesscher het voortouw nemen. In die jaren  fietsten 

we ook al iets verder van huis. De 

fietsen werden dan bij het 

toenmalige Gereformeerde 

Jeugdgebouw op auto’s en karren 

geladen en zo reden we dan in 

optocht naar een plekje waar 

onze auto’s veilig konden staan en 

wij een mooie fietstocht 

konden maken. Vaste prik was: Onderweg een ijsje en ergens een 

stop voor koffie/thee met gebak. In 2008 was het eerste jaar dat we 

na de laatste fietstocht van het seizoen, “een rondje Schoonebeek”, 

zoals dit wordt genoemd, 

eindigden bij Chinees Restaurant 

“De Lange Muur” voor een 

uitgebreid Chinees buffet,  Hierbij 

werden de niet-fietsers ook 

uitgenodigd. Dit werd een groot 

succes. We zaten dan gemiddeld met 

50 tot 60 mensen aan tafel. Erg 

gezellig.  
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Ook vermeldenswaardig zijn de fietstochten naar Laar (Dld) en 

omgeving met een koffiestop bij “Landgasthof Heester Tenne” waar 

ook de niet- fietsers aansloten.  

Er was daar dan volop koffie/thee 

met gebak en broodjes en daar werd 

dankbaar gebruik van gemaakt. 

Vanwege de corona konden deze 

laatste uitjes helaas niet plaats-

vinden. Zoals reeds eerder genoemd 

hebben de huidige leden van de 

fietscommissie besloten er een punt achter te zetten. Heel jammer, 

maar we hopen wel dat de traditie van fietsmiddagen etc, kan worden 

voortgezet. In de ledenvergadering van 28 september hebben we van 

hen afscheid genomen. Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie 

inzet.. 

 

Kerstverhaal “Onverwachte Gasten” 

 

Het is het eerste jaar dat hij als dominee kerstfeest viert in zijn eerste 

gemeente. ( Immanuël  Gemeente in Tholen (Zld).  Piepjong, 

onervaren, maar enthousiast. ’s Avonds om elf uur stroomt de kerk 

vol voor de kerstnachtdienst. Lieve deugd wat een volk, de jonge 

dominee kijkt zijn ogen uit. Zo vol heeft hij de kerk niet eerder 

gezien. Het kerkkoor zingt uit volle borst en de vertrouwde 

kerstliederen klinken. Na de dienst loopt hij met een tevreden gevoel 

naar huis: een mooie korte wandeling over de dijk op weg naar de 

pastorie. Hij drinkt nog wat met zijn vrouw. Niet te lang – morgen is 

het weer vroeg op voor de kerstmorgendienst. Midden in de nacht 

gaat de telefoon. De jonge dominee neemt op. “Spreek ik met de 

dominee?”, klinkt het. “Ja”, antwoordt de dominee met een benepen 

stemmetje. Lieve hemel, gaat het door hem heen. Een 

verkeersongeluk of…? ”Dominee, u spreekt met de kapper aan de 

overkant. U moet meteen naar de kerk komen, er zijn jongelui uw 

kerk binnengedrongen. De koster krijg ik niet wakker.” De dominee 

schiet in de kleren en sluipt in het donker door het huis om niemand 

wakker te maken. Buiten is het onaangenaam koud. De wandeling 

https://petrus.protestantsekerk.nl/auteur/ds-rob-visser/
https://petrus.protestantsekerk.nl/auteur/ds-rob-visser/


 11 

over de dijk valt deze keer tegen; wat zou hem te wachten staan? De 

kapper wacht hem op achter een donker raam. Meteen komt hij naar 

buiten.“Zullen we samen even gaan kijken?”, zo stelt deze voor. Met 

de sleutel van de jonge dominee opent hij de deur van de kerk en 

zoekt naar de lichtknopjes. “Ze zijn via de toren binnengekomen. De 

deur van de toren naar de kerk stond zeker open om wat meer lucht te 

krijgen tijdens de drukke kerstnachtdienst.” De dominee draait die 

deur nu op slot en kijkt samen met de kapper tussen alle banken. Het 

is een oude kerk met veel deurtjes die toegang geven tot de 

banken. Niets en niemand te zien. Ze luisteren nog even. De kapper 

vervolgt: “Ze waren met zijn vijven, die kwajongens. Ze kwamen na 

de dienst uit het café. Ik heb ze gezien en ik weet zeker dat ze via de 

toren naar binnen zijn gegaan. Ze hebben de lichten aan en uit 

gedaan. Schande, en dat nog wel met Kerst. “We zullen de 

buitendeur goed dicht doen”, zegt de dominee. Stil verlaten ze weer 

het kerkgebouw. Na een dankbaar ‘goedenavond en fijne kerstdagen’ 

keren de mannen weer huiswaarts. Eerste Kerstdag begint met een 

vroeg telefoontje. “Dominee, u moet onmiddellijk komen”, zo kermt 

nu de kostersvrouw door de telefoon. “Het is 

verschrikkelijk.” De jonge dominee was net gaan 

zitten om de preek nog eens goed na te zien; het zou 

zijn eerste kerstviering zijn. Als hij bij de kerk 

arriveert, staan er twee politieauto’s en een tiental 

mensen. Iedereen is in rep en roer. Als de koster de dominee ontwaart 

roept hij hem toe: ”Dominee, kijk eens wat ze gedaan hebben. Ze 

hebben met een truck de grote kerkdeuren eruit getrokken. Midden in 

de nacht. En komt u eens mee in de kerk.” Mopperend loopt hij de 

trap op naar de orgelgalerij. “Kijk eens: ze hebben daar zitten poepen 

en ze hebben de kerkboekjes gebruikt om af te vegen.” Een 

politieman schudt zijn hoofd en maakt foto’s. De dominee die in zijn 

jeugd in de binnenstad van Den Haag heel wat gewend was, reageert 

laconiek. “Nou, dat kunnen we snel opruimen voor de dienst straks 

begint.” “Maar dominee, we kunnen nu geen Kerst vieren.” “Nou 

broeder, het ziet er hier altijd nog beter uit dan in de stal van 

Bethlehem .”Het grapje komt niet echt over.Na ampel beraad wordt 

besloten dat de dienst toch maar moet doorgaan. De dominee legt het 
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raadsel uit. Jongelui zijn via de toren binnengekomen en 

waarschijnlijk overvallen door de dominee die polshoogte kwam 

nemen. Ze hebben zich boven achter het orgel verstopt. Toen ze 

stiekem door de voordeur wilden weggaan, bleek dat de deuren 

hermetisch gesloten waren. De angst heeft toegeslagen en de darmen 

zijn sneller gaan werken. Gelukkig hebben vrienden van buitenaf met 

een zware auto de loodzware eiken deuren opengetrokken. Zodat ze 

naar buiten en naar huis konden. Kerst passeert, de deuren worden 

gemaakt, de politie strandt op een zwijgzaam dorp. Niemand zegt wat 

en de kapper denkt aan zijn klandizie. Na enkele maanden komt de 

dominee toevallig op huisbezoek bij de ouders van een der 

belhamels. De vrouw des huizes is heel nerveus; ze komen nooit naar 

de kerk en nu komt nota bene de dominee. Zit er soms een luchtje aan 

zijn bezoek? Maar nee, de dominee bezoekt alle dorpelingen huis aan 

huis. En zo komt het ervan dat zij de dominee het verhaal opbiechten. 

“Ja dominee, onze zoon is erg geschrokken en zijn vrienden ook. Het 

was begonnen als een geintje, maar het liep uit de hand. Als u nou 

niet was gekomen die nacht en de deuren maar gewoon open had 

laten staan… ja, dan… Het is me wat, we gaan nooit naar de kerk en 

nu dit.” De dominee hoort het aan en relativeert het een beetje. “Ach 

weet u, als het nou straks weer Kerst wordt, kom dan ook eens een 

keertje naar de kerk en zeg tegen uw zoon dat hij het cafébezoek 

tussen 11 en 12 even onderbreekt. Zit ‘ie ook eens in de kerk zonder 

gedoe.” Maanden later is het weer Kerst. En weer zingt het kerkkoor 

en klinken de kerstliederen. Aan het einde van de dienst komt een 

van de ouderlingen de consistorie binnen. “Dat is me ook wat zeg, 

zitten er achterin vijf opgeschoten jongens, rechtstreeks uit het café. 

Je snapt toch niet hoe ze op het idee komen om naar de kerk te gaan.” 

De dominee glimlacht. Hij zegt niets maar snapt het wel.Misschien 

denkt u nu wel: ach, weer zo’n verzonnen kerstverhaal. Maar dat ligt 

anders, want die dominee kon het weten. Hij is het die  dit verhaal 

zelf opschreef. 

Ds. Rob Visser, interim predikant in Vuren 

 



 

 

 

 

 

 

    Gezegende Kerstdagen 

 

                      en 

 

    een heel gelukkig 2022 
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  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           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 

  Kerkl.bureau PG Sch’beek   drukwerk   222536 

 

  Bankrek.nr.NL 68 RABO 0110 2828 84 

  t.n.v. PCOB-afdeling Schoonebeek 
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