Afdeling Den Haag
Informatiebulletin
Jaarvergadering 2021 Afdeling Den Haag
Op maandag 18 oktober 2021 zal de jaarvergadering van dit jaar
worden gehouden.
Deze vindt plaats in de Shalomkerk, Vrederustlaan 96 (te bereiken
met buslijn 21 en 25, Randstadrail 4 en tramlijn 9).
Helaas moeten wij dit keer van het
bij u bekende programma
afwijken. Onze voorzitter, dhr. Aad
Tulling, heeft begin augustus een
hersenbloeding gehad. Daardoor
heeft hij moeite met praten en zal
dus geen opening verzorgen. Wel
willen wij u vanaf 10:00 uur
ontvangen met koffie of thee; om
10.30 uur zal er een aangepaste
opening plaats vinden (het bestuur
beraad zich op een oplossing). De
terugblik op het afgelopen jaar
kunnen wij kort houden. Er is niet
zoveel gebeurd.
Vervolgens zal onze
penningmeester u bijpraten aan
de hand van het financiële
overzicht van 2020 en de
begroting voor 2021.
Omdat wij vermoedelijk tijd over
houden, laten wij een DVD zien.

Na het huishoudelijke gedeelte
gebruiken wij om ca. 12:30 uur de
lunch.
Middagprogramma
De middag wordt ingevuld door ds.
Piet Schelling. Hij komt spreken
over zijn boek ‘Vreemd en bizar.
Over lastige bijbelverhalen’. Citaat

september 2021
uit het persbericht: De auteur gaat
in op verhalen in de Bijbel die
menige lezer huiver en afschuw
bezorgen. Een vrouw die het bed
deelt met haar schoonvader, een
man die zeshonderd mensen
doodknuppelt, ouders die worden
opgeroepen hun kinderen te slaan,
een vader die een goddelijke stem
hoort om zijn zoon te offeren. Ja,
zulke en tal van andere bizarre
teksten staan in de Bijbel.
Schelling vraagt zich af wat we met
deze verhalen kunnen in onze tijd,
juist nu in de wereld groepen met
hun heilige Boek in de hand tot de
meest afschuwelijke daden komen.
Hij zoekt naar de betekenis van
deze onmogelijke Bijbelse verhalen
voor onze tijd. Wie zulke teksten
vandaag letterlijk zou toepassen
schoffeert de Rechten van de
Mens en gaat in tegen onze
wetgeving. We moeten ze anders
lezen en gebruiken, maar hoe?
Wij gaan het horen op maandag 18
oktober.
De dag zal tussen 15:30 uur en
16:00 uur eindigen.
Aanmelding:

Voor de catering is het
noodzakelijk dat u zich voor deze
dag aanmeldt. Dat kan bij onze
penningmeester Joke Janse,
telefonisch op nummer 0703933468 of per e-mail: pcob-denhaag@kpnmail.nl.
Graag vóór 12 oktober 2021.

PCOB afdeling Den Haag
E-mail: pcob-den-haag@kpnmail.nl]

Contributie: Alleengaanden € 38,00 - Met partner € 58,50

Wij zien uw komst op 18 oktober
graag tegemoet. Mocht u die dag
gezondheidsklachten hebben, kom
dan niet naar de bijeenkomst maar
blijf thuis!! Afbellen kan die dag tot
+ 09.00 uur.

Stichting OOPOEH, een afkorting
voor Opa’s en Oma’s Passen Op
Een Huisdier, is in 2012
opgericht om eenzaamheid onder
senioren te voorkomen en te
bestrijden. Stichting OOPOEH
doorbreekt de eenzaamheid door
de senioren (OOPOEH’s) duurzaam te koppelen aan een lieve
oppashond en hun baas.
Eigenaren zoeken een lieve oppas
voor hun hond, senioren verlangen
naar gezelschap en honden willen
vertroeteld worden. Een win-winwin situatie waardoor er wederkerigheid ontstaat.
Beweging, zingeving en ontmoeting zijn wetenschappelijk bewezen remedies tegen eenzaamheid bij senioren. Deze behoeften
worden rijkelijk ingevuld tijdens
het oppassen op een hond.
Bewegen heeft een positieve
invloed op de bloeddruk, hartslag
en stemming. Daarnaast zorgen
zingeving en fysiek contact voor
veerkracht. Ook maak je al
wandelend met een hond snel
contact waardoor je veel gemakkelijker buurtbewoners ontmoet.
Het wandelen met een hond is
daardoor een hele effectieve
manier om uit een sociaal
isolement te geraken.
Sinds de oprichting hebben wij
landelijk al 3.200 senioren blij
kunnen maken met een lieve
oppashond. Naast het faciliteren
van deze match organiseert
stichting OOPOEH ook gratis uitjes
voor de ouderen zodat zij naast de
hond/baas/buurtbewoners ook
andere gelijkgestemde senioren
leren kennen.
Meer informatie: zie de website of
bel 020-7853745.

Goedkope
rijbewijskeuringen
Senioren, chauffeurs met rijbewijs
C/D/E en overige automobilisten
die voor verlenging van hun
rijbewijs moeten worden gekeurd,
kunnen hiervoor terecht bij
Goedkope Keuringen. In Den Haag
is de locatie: Regus Beatrixkwartier, Den Haag, Jan
Pieterszoon Coenstraat 7, 2595
WP Den Haag.
Voor informatie en een afspraak
belt u naar het landelijke
afsprakenbureau: tel. 0854883616. Zelf een datum
reserveren kan via de website:
www.goedkopekeuringen.nl.
Voordat u naar de keuring gaat
moet u eerst een gezondheidsverklaring aanschaffen. U kunt dit
formulier downloaden op
‘mijn.cbr.nl’ (inloggen met DigiD).
Kunt of wilt u geen DigiD
aanvragen? Koop dan een
Gezondheidsverklaring op papier.
De verwerking van een papieren
Gezondheidsverklaring, per
gewone post, duurt waarschijnlijk
langer dan wanneer u die digitaal
indient op ‘Mijn CBR’. Ook kunt u
zonder DigiD de status van de
verwerking niet volgen op ’Mijn
CBR’.

Stuur deze gezondheidsverklaring
naar het CBR. Het kan een aantal
weken duren voordat u de
papieren die de arts in moet vullen
thuisgestuurd krijgt van het CBR.
Zorg ervoor dat u uw Gezondheidsverklaring 4 maanden voordat uw
rijbewijs verloopt, indient. Als u
weet dat u een arts of medisch
specialist moet bezoeken,
adviseren wij u om 5 maanden
voor het verlopen van uw rijbewijs
te starten.
De tarieven (incl. BTW) zijn:
Rijbewijskeuring 75+ B/E € 40,00€ 45,00 / 75+ groot € 40,00€ 45,00 / Medisch B/E € 40,00€ 45,00 / C,D,(E) € 55,00-€ 60,00.

Enkele gedichten
van Martin Gijzemijter:
Waar het in meningsverschillen,
of ruzie vaak aan schort,
is dat wij zo graag overtuigen
willen,
dat er niet geluisterd wordt.
*****
Piekeren is lopen in de zon,
met een paraplu voor je gezicht.
Het beschermt je als er regen
komt,
maar blokkeert vooral het licht.
*****
Geniet van kleine dingen,
die betekenen het meest.
Ooit zul je zien dat juist het kleine,
het allergrootste is geweest.

