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Een Wonder van Licht!
In deze tijd zijn veel mensen somber. December en januari zijn de donkerste
maanden van het jaar. Daar komt ook nog een moeilijke coronatijd bij en
hup, je ziet geen licht meer, je bent opgebrand. Je kaarsje gaat langzaam uit.
Nu wil ik zo graag een nieuwsbriefverhaal maken dat troost en licht geeft.
Maar hoe doe je dat? Waar en hoe kun je troost en licht vinden?
Onderstaand plaatje gaf mij inspiratie. Als zelfs onze geestelijke leiders eind
december met opgebrande kaarsjes lopen, zullen we toch samen naar het
licht moeten zoeken.

Onze aarde is een groot wonder. Eerst was de aarde woest, doods en een en
al duisternis, maar Gods geest zweefde over de wateren en er was licht!
Er was licht, lucht en water, de aarde kwam
tot leven. Alles kon groeien en bloeien. God
zag dat het goed was, staat in het eerste
verhaal van de Bijbel.
De aarde, eerst een tropisch paradijs, tobt nu
met opwarming door klimaatverandering en
de ze zucht door uitputting. Wij kunnen
rekenen en meten, we kunnen
voorspellen,en vergaderen. Maar kunnen
wij de aarde redden, zodat ze weer een
paradijs wordt?
Wereldleiders kwamen in Glasgow bijeen.
Ze waren er om afspraken te maken, maar
niemand kon in de toekomst kijken.
We kunnen geen licht, lucht en water maken. Er zijn afspraken gemaakt om
voor 2040/2050 de kolencentrales en uitstoot te verminderen, maar ik had
toch zo het idee dat er veel landen zijn die door hun eigen belang niet de
ernst van het geheel zien. Niemand zegt: We hebben te veel van alles, te veel
vliegtuigen te veel auto’s, te veel fabrieken, te veel mensen en niet te
vergeten te veel luxe.
Duurzaamheid is het toverwoord.
Vermindering van de uistoot van stikstof en
de opwarming van de aarde door CO2. zal
met anderhalve graad naar beneden moeten.
We horen wat we niet meer mogen eten en
wat schadelijk is voor onze gezondheid. Dat
stimuleert wel een negatief en depressief
gevoel. ‘Wat jammer dat ik niet meer alles
kan eten en doen waar ik zin in heb’, is dan
de reactie.
In het eerste hoofdstuk van de Bijbel klinkt ook een opdracht aan de mensen.
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Weest vruchtbaar, wordt talrijk en heerst over de vissen, de vogels, het vee
en alles wat verder op de aarde leeft. Die opdracht is wel overgekomen. De
mens heerst, maar gaat wel heel slordig met de aarde om door steeds meer
en meer te willen.
Het is tijd voor een omslag. De opdracht ‘Bewaar de aarde, wees zuinig’,
daar zit een positieve benadering in. Een mens kan orde scheppen waar
chaos is, een mens kan verbinding zoeken, een mens kan zijn of haar
verantwoordelijkheid nemen. Geloof, Hoop en Liefde zijn een voorwaarde
om de toekomst in te gaan, hopend op een duurzame aarde.
Ruim 2000 jaar geleden was er een engel in een stralend licht, die aan
herders kwam vertellen; dat er een Redder was geboren in Bethlehem. Daar
is uit ‘s werelds duistere wolken een Licht der lichten opgegaan. Die ene
engel werd een koor van engelen, die zongen: Eer zij God in de hoge en
vrede op aarde voor alle mensen.
Het is weer bijna Kerstmis, een feest met
lichtjes en kaarsjes, met eten en drinken,
met te veel luxe. De Redder, geboren in een
stal is onze Hoop voor de toekomst, het
Licht voor de wereld. We moeten daar als
mens zelf aan mee helpen. Bid, hoop, werk
en verander, voor een duurzame toekomst.
Het blijkt dat mensen in een crisis hun
verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Denk aan een aardbeving of watersnood.
Mensen redden slachtoffers, zoeken elkaar
in tijden van nood. Dan komt het beste in
de mens naar boven.
Als u nu vraagt: ‘Is dit een verhaal van
troost?’ Ja, Ik geloof het wel, als we iedere
dag een lichtpuntje zien. Als we blijven
geloven dat de Redder voor ons allemaal is
gekomen. Als we naar elkaar omzien in hele kleine dingen, elkaar groeten en
vragen: ‘Hoe gaat het er mee?’ of ‘Kan ik iets voor je doen?’ Hoe mooi is
het om een kaarsje voor iemand aan te steken of een kaartje te sturen. Een
kaarsje voor een ander aansteken, voordat je eigen kaarsje opgebrand is. En
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in een situatie van angst en onzekerheid: schrijf je angsten op, deel je
ervaringen en koester je dankbaarheid.
Kerstmis, de dagen van de jaarwisseling, de donkerste maanden van het jaar,
toen werd Jezus geboren, het Licht in de wereld, dat wonder, geeft
vertrouwen dat alles goed komt. Wij mogen zingen ‘Stille Nacht’, we mogen
zingen ‘Vrede op Aarde’ en we mogen zelf ons kaarsje aansteken om het
licht te laten zien! Door het Wonder van het Licht zijn we met elkaar
verbonden.
Ik wens u, Geloof, Hoop, Liefde en Licht, met kerstmis, voor het nieuwe
Jaar en alle dagen van uw leven.
Hartelijke groeten,
Joke Kusters.
Als u wil reageren? Graag, het mag.
Tel: 5331180
Email: j.kusters3@upcmail.nl

IN MEMORIAM
Aan onze afdeling is ontvallen:
15-11-2021

Mevr.

J.

van Iwaarden

Apeldoorn

Gebed: Lieve Heer vergeet ons niet
Voor de mensen. waar ze ook wonen, dat ze gelukkig mogen zijn
Dat ze vrijuit mogen leven en in een goede omgeving zijn
Voor de mensen zonder woorden, ook al kennen zij U niet
Gij kent iedereen bij name
Lieve Heer, vergeet hen niet
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Voor de vrienden en familie, iedereen die naast ons staat
Dat zij altijd mogen weten, dat Uw hand hen niet verlaat
Dat zij leven in vertrouwen, dat Uw liefde wel voorziet
Gij kent toch de diepste vragen
Lieve Heer, vergeet hen niet
Voor alle mensen die mogen werken, vragen we geduld en zorgzaamheid
En om eerbied voor het leven, in zijn kracht en kwetsbaarheid
Mogen ze elkaar nabij zijn, in geluk en in verdriet
En een voorbeeld van Uw trouw zijn
Lieve Heer,vergeet hen niet
Ook voor hen die zijn gestorven, die van ons zijn heengegaan
Ook hen willen wij gedenken en hen noemen bij hun naam
Dat zij bij U mogen wonen, die ons leven overziet
Gij kent iedereen bij name
Lieve Heer, vergeet hen niet
Wij bidden voor de mensen, hier dichtbij of ver vandaan
Voor allen die te samen komen, samen in Uw naam
Dat wij steeds in vrede leven, zonder vrede gaat het niet
Bidden wij U om ontferming
Lieve Heer, vergeet hen niet
Lieve Heer, vergeet ons niet

Licht. Liefde, Hoop, Vrede en Troost
Licht, de duisternis in gedragen
Verdrijft niet alle duisternis
Maar vermindert wel haar macht
Liefde, de duisternis in gedreven
Verdrijft niet alle haat
Maar tast wel haar tanden aan
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Hoop, de duisternis in gedragen
Verdrijft niet alle wanhoop
Maar ontmantelt haar wel
Vrede, de duisternis ingedragen
Verdrijft niet alle oorlog
Maar zet wel een andere toon
Troost, de duisternis in gedragen
Verdrijft niet alle verdriet
Maar verlicht het wel
Verbondenheid, de duisternis in gedragen
Verdrijft niet alle eenzaamheid
Maar verlicht het wel
(Marinus van de Berg)

Donderdag middag 18 november
De middag in de Hofstadkerk was gezellig en goed.
Mevrouw Tonnie van der Geer maakt geweldig leuke
kleine cadeautjes, om zelf te houden of weg te geven.
Ook vertelde ze hoe ze het deed en ze kwam met een
kraam naar de mensen toe. Vooral in deze tijd is dat een
goed idee, ga naar elkaar toe.
Ze verkocht veel kaarsen zeepjes en andere spulletjes,
zodat wij ze weer kunnen weggeven met
Sinterklaas/Kerst of zomaar.
Het was goed elkaar te ontmoeten deze middag, er
werden herinneringen gedeeld en er werd naar een cd
met koorzang geluisterd, er werden spontaan gedichten
voorgelezen en natuurlijk waren er gevulde speculaas en
Kaars als cadeau
pepernoten.
Een fijne middag van ontmoeting, vooral in deze spannende tijd.
Joke Kusters.
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Positieve gezondheid
Beste mensen.
Hebt u in het magazine van oktober het artikel gelezen over ‘positieve
gezondheid’? En vond u dat ook zo interessant? Het bestuur van de afdeling
vond het een dermate interessant artikel dat zij besloten heeft een middag
over dit onderwerp te organiseren. Hieronder vindt u informatie over wat u
die middag kunt verwachten. U kunt u opgeven bij mevr. Joke Kusters, tel
055-5331180 of via de e-mail, j.kusters3@upcmail.nl. Er geldt een
maximum aantal deelnemers van 40 dus wie het eerst komt……… En hebt u
het artikel niet gelezen? Hoe dan ook, beslist een aanrader.

GRIP op gezondheid met het SPINNENWEB op tafel
PCOB APELDOORN organiseert
op donderdag 20 januari 2022
deze themabijeenkomst in De
Hofstad, Hofveld 52 te Apeldoorn.
De aanvang is om 14.30 en vanaf
14.00 staat de koffie/thee klaar.
Opgave bij Joke Kusters, 0555331180.
!! Als de coronaregels t.z.t. nog
gelden, dient men een
coronatoegangsbewijs te kunnen
tonen. Dat kan met je mobiel of
op papier!!
Machteld Huber

Die middag zijn te gast Corrie
Boom, Anne-Marie Oostenrijk en Joke de Conisch, ambassadeurs positieve
gezondheid. Zij gaan ons meenemen in een concept van gezondheid, dat
door Machteld Huber onderzoekster en voormalig huisarts is geïntroduceerd.
Dit werd al snel aangeduid als ‘Positieve Gezondheid’.
Positieve gezondheid is een begrip in de huidige gezondheidszorg waar het
niet gaat over wat men niet meer kan, maar juist wat men nog wel kan. Ga
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niet bij de pakken neerzitten maar haal plezier en voldoening uit de dingen
die je nog wel kunt, zodat het leven zinvol blijft.
Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes
dimensies, NL. je lichaamsfuncties, gevoel en gedachten, zinvol leven,
kwaliteit van leven, meedoen en het dagelijks functioneren.
Na een inleiding en filmpje over deze 6 dimensies gaan we in kleine
groepjes aandachtspunten verkennen en bespreken hoe we deze voor onszelf
zouden kunnen verbeteren.
Wij ontmoeten u graag op 20 januari 2022.
Namens het bestuur PCOB afd. Apeldoorn,
J. Groot.
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Verslag vergadering KBO/PCOB regio Veluwe d.d. 4-10-2021
in het Trefpunt in Heerde.
Aanwezig:dhr. H. Zieleman (regio en provinciaal coördinator), dhr. H.
Steegstra (bestuurslid), dhr. E. Niessen (consulent PCOB), mw. A. Tang (lid
ledenraad).
Elburg: dhr. H. de Groot en dhr. E. Gosker. Epe: dhr. T. Palm en dhr. O.
Hofenk. Hattem: dhr. D. Visser en dhr. J. Knegt. Harderwijk: dhr. W. Schut
en dhr. H.G. Luiks. Heerde: mw. J. Ekelmans, mw. M. Nijmeijer, mw. G.
Popping, mw. A. Reil en dhr. J. Vorderman, Nunspeet: dhr. B. van der
Scheer en dhr. H. Bekkering. Vaassen: dhr. G. Ligt en dhr. L. van der Beek.
Wezep: mw. A. Meijer en dhr. J. Duinkerken.
Afwezig: met kennisgeving afdeling Apeldoorn.
1.Opening door de voorzitter van Heerde Gré Popping
Gré heet iedereen van harte welkom in het bijzonder de heren Niessen,
Steegstra en Zieleman.
Gré gaat voor in gebed. Ze leest uit het boekje Zilver is goud het stukje ‘En
je wilt nog’ n.a.v. psalm 92:15. Vrucht dragen als je ouder bent.
Zij draagt de leiding van de vergadering over aan de secr. Annie Reil.
2. Vaststellen agenda. Geen aanvullingen.
Opmerking: via secretariaat KBO Gelderland is de uitnodiging met agenda
ook naar de KBO-afdelingen in onze regio gegaan. Geen reactie!
3. Voorstelronde. spreekt voor zich.
4. Notulen van de Regiovergadering d.d.23 september 2020
Er zijn geen opmerkingen over de notulen, zij worden goedgekeurd.
Aanvulling: mailwijziging secr. Vaassen: secr.pcobvaassen@hotmail.com
moet zijn outlook.com.
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5. Stand van zaken op landelijk niveau door dhr. Edward Niessen, consulent
PCOB in Nieuwegein. Uitleg werkgroepen, binden jonge leden.
Eerst neemt dhr. Steegstra het woord. Hij schetst wat er het afgelopen jaar is
gebeurd. Fusie PCOB en KBO was een brug te ver. Nu herstart van het
proces. Er zijn werkgroepen ingesteld: Werkgroep bestuurlijke vernieuwing
o.a. zoeken nieuwe voorzitter KBO-PCOB. Werkgroep financiën, deze zoekt
de goede richting.
Werkgroep Provinciale samenwerking (niet top/down werken).Maar wat
kunnen we van elkaar leren. Werkgroep marketingplan wordt opgezet.
Nieuwe lidmaatschapsvorm wordt bekeken.
En Werkgroep externe positionering.
Opmerking: 1. Belangrijk leden in de afdeling laten zien wat er landelijk
gebeurt. Blijft aandachtspunt.
2. Er wordt gewerkt aan betere samenwerking zowel plaatselijk als landelijk.
Dhr. Niessen: Is consulent en is er ter ondersteuning van de afdelingen. Hoe
kunnen we er zijn voor jongere senioren? Zij voelen zich nog geen senior,
willen zich met de kennis die ze hebben opgedaan inzetten voor de
samenleving. Hij stelt de werkvorm ‘Levensfasen van een groep’ voor en
wil in gesprek met de aanwezigen over de vier kwadranten.
Waar herkennen de afdelingen zich in? Er volgt een overleg per afdeling.
Uitkomst:
Verstillende groep : Elburg (300 leden) Nunspeet (900 leden) Vaassen (160
leden) Wezep (160 leden)
Autonome/ routineuze groep: Epe(ruim 300 leden) nieuwe leden werven
blijft lastig. Heerde (ruim 200 leden, nu een ledenwerfactie)
Routineuze/verstillende groep: Harderwijk (350 leden) - Hattem (350 leden)
Startende groep: niet aanwezig!
Vraag aan (nieuwe)leden:
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‘Droom je eigen afdeling’ Andijk wordt als voorbeeld gegeven (Magazine
sept.)
‘Gesprek over levensvragen’
Opmerkingen:
‘Laat je zien’ (Heerde)
‘Moeizaam andere welzijnsorganisaties actief’ (Nunspeet)
‘Delegeer taken’ (Hattem)
‘Social media’ Een website is passief via Facebook bereik je veel mensen.
Laat kinderen/kleinkinderen erbij helpen en benader afdeling communicatie
PCOB.
6. Stand van zaken in de regioafdelingen, terugloop leden? Acties t.b.v.
ledenwerving?
Wezep: Terugloop leden, geen ledenwerfactie. Tijdens Corona wel aandacht
aan de leden gegeven.
Vaassen: Ledenaantal loopt terug.
Epe vraagt om financiële tegemoetkoming bij ledenwerfacties. Dhr.
Steegstra roept op om dat via de regio te doen. Harry Zieleman geeft de
mogelijkheid uit de pot vrijwillige bijdrage. Elke afdeling kan per jaar €
2500,- aanvragen bij een plan. Pot geoormerkte gelden: regionaal aanvragen
minimaal door 3 afdelingen. Aanvraagformulieren via PCOB site
verkrijgbaar.
Nunspeet: Ledenaantal loopt terug. Aantal leden die komen op de
bijeenkomst valt tegen. Voor nieuwe leden een aparte bijeenkomst om
mensen welkom te heten. Ook niet succesvol.
Hattem: 27 KBO leden gekregen. Online kerstviering. You Tube filmpjes
(filmpjes uit omgeving Hattem, geestelijke liederen) in samenwerking met
RTV Hattem. Oktober de 1e ledenbijeenkomst.
Busreis in november.
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Harderwijk: Cake met kaart tijdens Corona aan de leden. Ledenaantal loopt
terug. In september 1e ledenvergadering waar veel leden kwamen.
Epe: Met kerst beelduitzending gedaan. Boekje Duvel gegeven en goed
ontvangen. Met Pasen ook een uitzending. In kleine setting naar leden Oene,
Epe en Emst toegaan.
Heerde: Pannenkoeken gegeten met de leden in aug. met 40 deelnemers. In
september theater waarbij 40 mensen aanwezig waren.
Tip: Op de website zijn filmpjes van 10 minuten beschikbaar. Samen
bekijken geeft aanleiding tot zinvolle discussie.
7. Wat doen we of hebben we al gedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2022?
Wezep: samen met stichting Welzijn ouderen naar gemeente gereageerd.
Burgemeester komt in november op de bijeenkomst.
Nunspeet: Uitnodiging binnenkort gesprek gemeentebelang.
Heerde: Brief aan alle politieke partijen. Gaan in gesprek.
Tip: Zie blad PCOB artikel ‘Verander je gemeente’.
Tip: Bij jubileum extra publiciteit geven aan de vereniging.
8. Hoe is de status en uitwerking van de geoormerkte gelden?
In deze pot zit €59.130,-. Bij opheffing SBOG (Samenwerkende Bond van
Ouderen in Gelderland) overgeheveld naar PCOB nog steeds beschikbaar
voor provincie Gelderland.
Opmerking Elburg: Geef dat geld terug aan de afdelingen zodat ze er zelf
iets mee kunnen doen. Of de voorwaarden veranderen. Dhr. Zieleman neemt
dit mee naar het bestuur.
9. Blijven we onze Nieuwsbrieven aan elkaar sturen?
Blijven toesturen en je mag gebruik maken van ieders artikel.
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10. Rondvraag
Mw. A. Tang: Zou graag een naamsverandering zien PCS(enioren)B
Harderwijk: Willen vrijwilligers een overeenkomst laten tekenen. Formulier
PCOB. Reactie: Binnen de afdeling geen meerwaarde. Verder werkt geen
andere afdeling hier mee. Dhr. Niessen komt ermet een reactie op terug.
11. Vaststellen volgende vergadering
4 april 2022 in Harderwijk.
12. Sluiting door de voorzitter
Gré sluit de vergadering.
We zingen het lied ‘Dank goede God voor al wat leeft’ als voorbereiding op
de lunch.

Bezorger/ster gezocht (alweer)
En alweer een stukje in de nieuwsbrief met de roep om een bezorger of
bezorgster. Dit keer gaat het eigenlijk om
twee wijken die als je ze apart neemt
nauwelijks de moeite van het erover praten
waard zijn. Voegen we de wijken samen
dan is het nog niet veel maar het gebied dat
bestreken wordt is wel wat groter. Ruwweg
tussen de Grote Kerk en de Anklaarse weg.
Een deel rond het Wilhelminapark en een
deel rond het Mercatorplein. Totaal 17
magazines te bezorgen waarvan zes op één
locatie (zorggroep De Arkel). Dus feitelijk
11 adressen. En dat moet toch te doen zijn?
Nog geen uur werk, wel 10x per jaar.
Meldt u zich aan?
Dat kan bij dhr. Knoester, telefoon 055-5420879.
december/januari pagina nr. 14

De positie van het dier in het Christendom
Bron: dierenmuseum.nl
Het dier is in het Christendom een ‘collegaschepsel’ van de mens. Het kan
echter niet zoals de mens in verantwoordelijkheid kiezen en handelen.
Dieren zijn namelijk niet zoals de mens naar Gods beeld geschapen. Het dier
is van alle schepselen wel het meest aan de mens verwant, meer dan de
planten. Er is een duidelijke hiërarchie tussen mens en dier en de mens is
geschapen naar het beeld van God. In het Christendom staat God als
schepper boven de mens. De mens staat als beelddrager van God boven het
dier. Uit de Bijbel kan worden afgeleid dat de mens als vegetariër is
geschapen (Gen. 1:29-30). De dieren worden uitdrukkelijk niet genoemd als
bron van voedsel voor de mens. De mensen mogen leven van de
opbrengsten van bomen, planten en struiken.
Het begrip rentmeesterschap wordt gebruikt voor het omgaan met het door
God geschapene.
Uitgangspunt is dat God de
eigenaar van alles is (Lev.
25:23; Ps. 24:1, 50:10) en
dat hij zijn schepping aan
de mens in beheer heeft
toevertrouwd (Gen. 1:28 en
Ps. 115:16). In Genesis
1:28 staat: 'vervult de
aarde, en onderwerpt haar,
en hebt heerschappij over
de vissen der zee, en over
het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!'.
Als rentmeester heeft de mens de plicht om te werken met het materiaal dat
God hem heeft toevertrouwd. Het gebruik daarvan moet overeenkomstig
Gods wil zijn, in dienst van God en tot welzijn van de naasten, in het
bijzonder ook de behoeftigen, zowel in de naaste omgeving als wereldwijd.
De mens moet van zijn beheer eens rekenschap afleggen (Mattheus 25:19).
Pas na de zondeval gaat de mens dieren eten. Adam en Eva schamen zich na
de zondeval voor elkaar en voor God. Ze krijgen van God rokken van vellen
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om hun lichamen te bedekken (Gen. 3:21). Daarmee wordt impliciet
verwezen naar het doden van een of meer dieren door God zelf. Nadat Adam
en Eva het paradijs hebben verlaten, wordt er in de bijbel gesproken van
offers. Wat er ontvangen is van God, wordt teruggegeven aan God als een
teken dat alles van hem is. Daarbij ging het niet om de offers op zichzelf,
maar om een zichtbaar teken van innerlijke overgave en toewijding aan het
hart aan God. Het vloeien van het bloed laat zien dat de dood het loon van
de zonde is. Het dier ontvangt de doodstraf die de zondaar verdiend had. De
dieren zijn door God aangewezen om geofferd te worden. Na de dood van
Christus worden er door christenen geen dieren meer gebruikt voor de
offerdienst.
In Genesis 9 is te lezen dat na de zondvloed God Noach zegende en een
verbond met hem oprichtte. Daarin klinkt ook de verandering van voedsel.
Al het gedierte van de aarde, het gevogelte van de hemel en alle vissen der
zee zijn door God in Noachs hand overgegeven. Alles wat zich beweegt mag
tot voedsel zijn, naast de al bij de schepping genoemde planten, groenten en
vruchten. Er is wel één beperking: er mag geen vlees met bloed gegeten
worden.
In het Christendom wordt erkend dat dieren naast een gebruiksfunctie ook
een eigen intrinsieke waarde hebben. Dieren zijn geschapen door God en
hebben een eigen plaats in de schepping. Het dier is een levend wezen en
zelfstandig functionerend organisme. Een andere overweging voor de
intrinsieke waarde is het vermogen van dieren om intrinsieke (zowel
positieve als negatieve) ervaringen te ondergaan. Concreet betekent dit dat
elk dier recht heeft op een eigen plaats, op een eigen leefruimte. De
voorschriften in de bijbel laten zien hoe we met dieren behoren om te gaan.
Bij de dorsende os bijvoorbeeld blijkt dat het dier tijdens het werk ruimte
moet krijgen om zijn natuurlijke aandrang te volgen. Er moet ruimte zijn om
te leven. De opdracht tot rust uit Exodus 23 geeft aan dat ook het dier daarbij
hoort. Het dier mag ook op adem komen. In het verbod om met de jongen of
eieren ook de moedervogel weg te halen en op te eten, ligt een
waarschuwing opgesloten om de aanwezige rijkdom en variëteit van de
schepping niet te verstoren. Er spreekt een bepaalde lotsverbondenheid uit:
mens en dier maken beiden deel uit van het geheel van de schepping.
Verstoringen in die gegevenheid keren als een boemerang terug naar de
mens zelf en zijn op lange termijn niet goed voor mens, dier en schepping.
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Advertenties
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SECTIENIEUWS
U wordt van harte uitgenodigd om de ledenbijeenkomst van uw sectie of van
één van de andere secties te bezoeken. Het volledige programma is ook te
zien op http://www.pcob.nl/uw-afdeling/apeldoorn/
Ook niet-leden zijn op alle middagen welkom. Breng vooral iemand mee!
Sectie ZUID

Voorzitter Mevr. Joke Kusters, Graanhof 20, 7335 AV Apeldoorn, tel. 055 533 11 80 Locatie: ‘De Hofstad’, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn.. De
middagen worden gehouden op de 3e donderdag van de maand, Inloop 14.00
uur. Aanvang 14.30 uur. De dichtstbijzijnde bushalte is Aluminiumweg aan
de Arnhemseweg op vijf minuten lopen van de Hofstad
(bus RRReis C2).
16 december
Het zijn wat onzekere tijden. Het is wel te hopen dat die middag door kan
gaan. We vertrouwen erop dat het kan. Het wordt een middag om Kerstfeest
te vieren. Het Vertel genootschap komt een mooi verhaal vertellen.
We luisteren of zingen mee met kerstliederen.
Natuurlijk is er wat lekkers bij de koffie/thee. Hartelijk welkom allen.
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U mag u buurvrouw/man ook meenemen. Een kennis of familielid is ook
welkom. Kijk eens om u heen, misschien is iemand eenzaam. Probeer ze
mee te nemen. Iedereen is welkom.
De inloop is om half 2 en we beginnen om half 3. Tot 16 December!
als u vragen heeft, bel gerust 5331180.
Joke Kusters.
20 januari
Het thema is ‘Positieve gezondheid’. Zie bladzijde 7.
Sectie NOORD
Voorzitter Mevr. P.C.L.W. Lier, Nijbroekseweg 103, 7323 XC
Apeldoorn, tel 055-3671612.
Locatie: Het Kristal,
Distelvlinderlaan 200, 7323
XB Apeldoorn. Iedereen
wordt van harte
uitgenodigd. Leden van de
sectie Zuid, De Veenkamp
en KBO-leden zijn van
harte welkom!!! De
middagen worden gehouden
op de 2e woensdag van de
maand, van 14.30 tot ca.
16.30 uur. De
dichtstbijzijnde bushalte is Citroenvlinder op één minuut lopen van Het
Kristal (bus RRReis 2).
Op woensdag 15 december 2021 vieren we in het Kristal een mooie
kerstmiddag van de PCOB/KBO.
Dominee Sjoerd Muller zal deze middag verzorgen. We starten de middag
vanaf 14.00 uur met een kopje koffie/thee.en wat lekkers.
We luisteren naar het kerstverhaal en zingen samen kerstliederen.
De middag wordt afgesloten rond de klok van 16.15 uur.
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Op woensdag 12 januari 2022 vieren we in het Kristal een
nieuwjaarsmiddag van de PCOB/KBO.
Het is een extra feestelijke middag om het nieuwe jaar in te luiden.
Vanaf 14.00 uur is de ontvangst met koffie/thee en wat lekkers.
We hebben de heer W. Zondag uitgenodigd voor een lezing over betoverend
Jordanië
Het hoogtepunt van de middag is de schitterende meer dan 2000 jaar oude
rotsstad Petra.
We sluiten de middag af rond de klok van 16.15 uur.
KBO Ledenbijeenkomsten

Dinsdag 21 december 14:00 uur kerstviering 2021 in De Veste,
Fabianusstraat 4, 7333 BM Apeldoorn.
Aan het programma wordt nog hard gewerkt en veel zal ook afhangen van
de dan geldende coronaregels.
Vergeet niet uw komst te melden, tel. 06 348 304 72 of
e-mail: rien.bout80@gmail.com
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AANGEBODEN:
GEVRAAGD:
Heeft u hulp nodig bij kleine
Kunt u hulp bieden aan PCOB
reparaties klein onderhoud
leden bij klusjes die ze zelf niet of
e.d.?
met moeite kunnen doen? Meld u
Aarzel niet, bel naar de
als vrijwilliger bij de coördinator
coördinator
Coördinator Hulpsaam: vacant
RIJBEWIJSKEURING voor 75-plussers
U kunt besparen op deze keuring bij een van de volgende artsen:
Dhr. J. Nijst, Achterdorperweg 10, Emst. Tel: 0578-574621.
Afspraak maken iedere maandag van 8.00 tot 10.00 uur. Tarief: €
40.
Drs. G. Solodovnik, Buurthuis Maasstraat 4, Tel: 055-5331377.
e-mail: rijbewijskeuring@hotmail.com Tarief: € 45 en met
ledenpas
€ 40.
Rijbewijskeuringsarts R.M.F. Sadiek.
Afspraak via:Website: www.rijbewijskeuringsarts.nl of
E-mail: info@rijbewijskeuringsarts.nl of telefonisch: 085-4883616
of
036-7200911 bereikbaar maandag t/m vrijdag, van 9:00 tot 17:00
uur. Tarief met ledenpas € 40,- anders € 50,-.
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PCOB Afdeling APELDOORN
www.pcob.nl/uw-afdeling/apeldoorn
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