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De PCOB is van en voor senioren
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Algemene informatie over de PCOB 
Afdeling Nijkerk – Nijkerkerveen – Hoevelaken 

30e jaargang nummer 12/1, december 2021 
 

 
De PCOB zet zich onder meer in voor: 
 
▪ Arbeid: Leeftijdsbewust personeelsbeleid, flexibele pensionering 
▪   en bestrijding van leeftijdsdiscriminatie. 
▪ Educatie: Scholing op het gebied van b.v. informatica en techniek. 
▪ Welzijn: Recreatie en sport voor alle ouderen. 
   Toegankelijkheid van gebouwen en winkels. 
   Aandacht voor elkaar. 
▪ Mobiliteit: Verplaatsingsmogelijkheden voor iedereen. 
 
Lidmaatschap 2022: Individueel: € 32,00 per jaar 
 Met partner: € 52,00 per jaar 
 Bij voorkeur via een doorlopende machtiging  
 die door de penningmeester aan u wordt verstrekt. 
 De bankrekening van onze afdeling luidt: 
 NL 58 RABO 0347 8890 26 
 
UVV Vervoer: Door de hele gemeente Nijkerk. Wilt u hiervan 
   gebruik maken, bel dan één dag van tevoren 
   tussen 09.00 uur en 10.00 uur: 033-2460115. 
   Voor meer informatie, b.v. de kosten, kunt u 
   ook dit nummer bellen. 
 
Telefooncirkel: Een gezamenlijk project met PCOB en is gericht op 
 persoonlijke belangstelling en sociale controle. Een 
 groepje van maximaal 5 personen belt elkaar in 
 volgorde. Het nut van een kort telefonisch contact 
 is voor de oudere mens zeer belangrijk gebleken; 
 tel. UVV 033-2460115 
 
Redactie/opmaak: Johan Wieringa – jfwieringa@gmail.com 
 
Deadline inleveren kopij: 
 
Nieuwsbulletin februari inleveren vóór 15 januari 2022 bij S. van den Bosch 
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VAN HET BESTUUR

Wat waren wij blij elkaar weer eens te zien. Zowel in Nijkerk als Hoevelaken 
waren de eerste bijeenkomsten in oktober j.l. goed bezet. Een mooi begin en 
dat leidde ertoe dat de geplande bijeenkomsten in november weer gewoon 
doorgang zou hebben. Helaas werd er weer een spaak in het wiel gestoken en 
met het klimmende aantal besmettingen vonden wij het als bestuur niet verant-
woord deze door te laten gaan.

De persconferentie op 12 november j.l. liet ook aan duidelijkheid niets te wen-
sen en zo staan wij weer bij het begin…. 

Onzekere tijden en wat brengt dit allemaal weer te weeg. De afgekondigde 
maatregelen geven weinig ruimte om ledenbijeenkomsten te houden omdat de 
“anderhalve meter afstand’ nogal bepalend is en moeilijk uitvoerbaar. Op de le-
denbijeenkomsten is ontmoeting en een praatje een belangrijk element voor 
ons allemaal. Ook wordt in de locaties waar wij gewoonlijk bij elkaar komen het 
aantal bezoekers weer teruggebracht naar een klein aantal zodat wij dan zeer 
beperkt worden. Ook vanuit de landelijke organisatie wordt aangegeven dat 
voorzichtigheid in deze zeer belangrijk is.

Als bestuur hebben wij ons hierover beraden en gelet op al deze ontwikkelin-
gen besloten de geplande bijeenkomsten in december en januari geen door-
gang te laten vinden. Dus geen adventsbijeenkomst in Hoevelaken en geen
nieuwjaarsbijeenkomst in Nijkerk. Al met al een weinig positief geluid zoals het 
er nu klinkt en dan toch met de vurige wens dat deze pandemie een halt toe 
geroepen zal worden. Als iedereen zich aan de regels gaat houden dan moet 
het toch een keer goedkomen. Wij hopen dat wij in de Nieuwsbrief van februari 
2022 een positiever geluid kunnen laten horen.
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Zoals het ons vorig jaar ook al verging moeten wij het dus doen met enkele 
woorden op papier en elkaar op afstand goede kerstdagen wensen en een 
voorspoedig nieuwjaar wensen. Op zich blijft dat elke keer weer vreemd dat je 
half november iets moet schrijven over iets dat voor je gevoel nog ver weg is. 
Niettemin gaat de tijd veel te snel aan ons voorbij en staan voor dat je het weet 
de feestdagen alweer voor de deur. De adventstijd waar wij de aankondiging 
van de geboorte van Jezus horen en na vier weken in vervulling zien gaan is 
een mooie tijd. Het kerstfeest vieren is voor velen het feest wat je met elkaar 
het hoogtepunt viert van Christus geboorte en daarnaast gezelligheid in huise-
lijke kring met familie en vrienden.

Wij hopen en bidden dat wij dat ook echt in de kerk mogen vieren in tegenstel-
ling tot vorig jaar. Hoe het ook zal gaan dit jaar, wij wensen jullie allemaal een 
gezegend kerstfeest en mag het aangegeven lied ons allemaal blij maken. 

Hoor de eng-len zingen de eer
van de nieuw ge-bo-ren Heer!
Vreed op aar-de het is vervuld:
God verzoent der mensen 
schuld.

Voegt u, volken in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het Kind van Bethlehem!
Hoor de eng-len zin-gen de eer
van de nieuw ge-bo-ren Heer!

De jaarwisseling heeft echt een ander karakter. Je sluit het oude jaar af en je 
mag weer aan een nieuw jaar beginnen. Voor verscheidene mensen een jaar 
waar verdriet door het verliezen van een geliefde schrijnend een pijnlijke plek 
oproept, onder onze leden zijn er ook dit jaar weer een aantal leden overleden, 
dit roept ons op elkaar in alles heel veel sterkte te wensen. Daarnaast mag de 
wens uitgesproken worden dat er zo weinig mogelijk overlast zal zijn in de be-
kende oudejaarsnacht.
Toch wensen wij elkaar een goed en gezegend nieuwjaar met de hoop dat al-
les weer een beetje “normaal” zal mogen zijn of worden.
Met de woorden, “Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand”,
mogen wij met vertrouwen het nieuwe jaar ingaan.

Namens het Bestuur,
Jaap Roele, voorzitter
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Een in eigentijds taal geschreven kerstgedicht waar het kerstevangelie prachtig 
verwoord is:

Een Kind is ons geboren

De jonge Maria ging stilletjes haar leven door,
samen met God ging ze ervoor.
Totdat er een Engel verschijnt,
en na het vertellen van een bijzondere boodschap weer verdwijnt.
Maria zou een baby krijgen zo lang verwacht,
wat gebeuren zou in een donkere nacht.
Om hen samen in te laten schrijven in het belastingregister moesten 
Jozef en Maria naar Bethlehem gaan,
Maria gedragen door een ezel omdat ze door haar zwangerschap 
haast niet meer op haar benen kon staan.
Aangekomen in Bethlehem was het erg vol en 
Jozef en Maria konden er niet meer bij,
en dat maakte hun verdrietig en waarom moet dit overkomen nou wij?
Er was echter nog wel een stal waar ze konden rusten,
en ze wensten elkaar een goede nacht en welterusten.
Toen kondigde de bevalling zich aan,
ze moesten er zich nu samen door heen slaan.
Een wiegje en een warme deken en kruiken hadden ze niet,
wat zullen ze gehuild hebben van verdriet.
Maar ook vreugde en blijdschap gaven hun kracht,
want hun kindje Onze Redder werd geboren die nacht!
De herders waakten die nacht over hun schapen in het veld,
toen er een blijde boodschap werd verteld.
Engelen daalden uit de hemel en begonnen te zingen,
over Gods wonderlijke dingen.
Eer zij God in den Hoge, Onze Redder is geboren,
en iedereen mag het horen!
De herders spoedden zich naar de stal 
waar ze de kleine Jezus in een kribbe mochten aanschouwen daar,
het is haast niet te geloven maar toch echt waar.
Tussen de dieren daar, zo kwetsbaar en klein,
maar geboren voor jou en voor mij.



Renea Grafisch:
al uw druk- en
printopdrachten in
vertrouwde handen.

Wallerstraat 127, 3862 CN Nijkerk
Telefoon 033 720 09 77
drukwerk@renea.nl - www.renea.nl





5

Ook de wijzen uit het oosten werden geraakt door een 
helder verlichte ster die aan de Hemel verscheen,
in hun hart werden ze geroepen daar moeten we heen.
En daar gingen de wijzen dan op reis,
en de ster ging hun voor dat is het bewijs.
Er is een Koning geboren voor jou en mij,
dat maakt toch iedereen blij?
En daar waren ze dan, de wijzen uit het oosten in de stal hier,
wat hadden ze een plezier.
Goud, wierook en mirre mocht de kleine Jezus ontvangen van deze wijzen,
die door hun geloof Hem de hoogste eer bewijzen
Maar de koning van het land die het nieuws hoorde van de 
nieuwe baby geboren in een stal was niet blij,
straks krijgt hij meer macht dan mij.
Jozef en Maria en de kleine Jezus moesten vluchten uit de stad,
omdat de koning het op kleine baby’s gemunt had.
Hij wilde ze het liefst vermoorden,
gelukkig dat Jozef en Maria dat op tijd hoorden.
En zo gaat het verhaal dat is geschreven,
en aan menig mens is doorgegeven.
Wat betekent kerst nu daadwerkelijk voor jou en mij in dit leven,
welke boodschap willen jij en ik geven?
Dat onze Redder in nood geboren is,
wie dat niet gelooft heeft het toch echt mis.
Of is kerst samen veel eten,
en dat bijzondere verhaal van die speciale geboorte maar snel vergeten?
Dat eten wat ik heb gekregen is toch veel belangrijker dan zo’n geschreven 
verhaal dus sla mij maar snel over hoor, en ga ik snel met eten door.
Of kies ik toch voor Jezus, Zijn Licht,
en dank ik hem voor Zijn Aangezicht?
Want de Redder is er speciaal voor jou,
Hij laat jou staan niet in de kou.
Geef deze blijde boodschap door aan iedereen die het wil horen,
dan zullen juichen Gods engelenkoren.
Dan pas zal het Kerstfeest zijn en dat is wat God jou wil geven,
Zijn Liefde en Licht zal Hij laten schijnen over jouw leven!

Van de gedichtensite: een gedicht van Erwin Hrevatin
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Ledenbijeenkomst 27 oktober 2021

Bij binnenkomst gelijk twee bonnen voor gratis koffie/thee, dat is een mooi 
begin! Bij Co en Jannie Michielsen werd het gelijk opgehaald met een lekker 
stuk cake er bij.

Na de opening van de voorzitter kan Bart Nitrauw, ons nieuwe bestuurslid zich 
voorstellen. Hij  ver-
teld e.e.a. over zijn 
gezin en werk. Voor 
zijn pensionering in 
2017 was hij o.a. 
bestuurder in de 
jeugdzorg en hij 
voelt zich al goed 
thuis bij het PCOB 
bestuur gaf hij aan.
Bart is organist en 
zou ons begeleiden bij het zingen maar dat ging deze keer niet door 
omdat zingen nu onverstandig zou zijn vanwege het besmettingsgevaar.
De voorzitter leest daarom een stukje uit psalm 121 “wie God bewaart is wel 
bewaard”. Ook nu is er weer een moment van stilte om hen te gedenken die 
ons ontvielen.

De mooie busreis door de kroondomeinen wordt gememoreerd en de geplande 
bijeenkomst met de jongere senioren over de wensen die zij mogelijk hebben.

Daarna is ds. Weber aan de beurt om te vertellen over de geschiedenis van 
Jordanië en die begint hij met de tocht van het volk Israël door de woestijn, 
waarvan deels in het huidige Jordanië. Vele volken hebben over het gebied ge-
heerst dat nu Jordanië heeft. Zo ook de 2,5 stam van het volk Israël. In het hui-
dige Jordanië, dat door de Engelsen is gevormd zo’n 100 jaar geleden, wonen
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ca 10 miljoen mensen. Daarnaast zo’n 3 miljoen mensen in vluchtelingenkam-
pen. Kampen die er netje uit zien en waar men veel zelf doet.

Koning Hoessein had van zijn ouders meegekregen dat hij koning is voor zijn 
volk en niet voor zichzelf. Daarom ging hij regelmatig, onherkenbaar in lokale 
kleding, de markt op om daar te horen hoe men over de koning dacht en wat er 
beter zou kunnen.
De regering is nogal westers maar de koning heeft veel macht. Het land heeft 
weinig industrie en het toerisme is er heel belangrijk.
Vervolgens gaan we via foto’s langs Akaba, de soeks, de oude kerk uit 
300 NC, een fort van de kruisvaarders, de kopermijnen en het bijzondere 
Petra. Ook de latere geschiedenis van Lawrence of Arabia komt aan de orde.
Het was een boeiend verhaal, en meerdere aanwezigen deelden hun reiserva-
ringen en foto’s met de spreker en ons.  

De voorzitter bedankt ieder hartelijk.

Siep van den Bosch
…………………………………………………………………………….

Jaarrooster 2021/2022 PCOB Nijkerk

Datum Locatie Onderwerp
9 dec Hoevelaken Gaat helaas niet door

12 jan Nijkerk Gaat helaas niet door

10 feb Hoevelaken Gaat mogelijk niet door

16 feb Nijkerk Gaat mogelijk niet door

10 maart Hoevelaken Gaat mogelijk niet door
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Project van het Nijkerks Diaconaal Beraad – HipHelpt

Zoals u in de vorige nieuwsbrieven (maart en mei) 
hebt kunnen lezen, bent u geïnformeerd over het 
NDB (Nijkerks Diaconaal Beraad). Het NDB heeft 
diverse projecten waarmee ze elk op een andere 
wijze vormgeven aan het omzien naar de naaste. 
In deze nieuwsbrief zullen we u informeren over het 
project: ‘HIP Helpt’      

HipHelpt brengt hulpvaardige kerkleden in contact 
met mensen die hulp nodig hebben bij alledaagse 

dingen. Hulp bij bijvoorbeeld praktische klusjes in en om het huis of bij het in-
vullen van formulieren. Maar ook begeleiding bij het bezoek aan een arts kan 
meer dan welkom zijn, net als samen een kopje koffiedrinken voor de gezellig-
heid of een wandeling maken. Hulpbieders kunnen hulpvragen uitkiezen die bij 
hen passen die door of voor buurtbewoners zijn ingediend.     
Voordat hulpvragen aankomen bij de hulpbieders, worden 
ze eerst door een HipHelpt-medewerker in behandeling 
genomen. Door deze medewerker komt vraag en aanbod 
bij elkaar. Ieders vaardigheden en talenten kunnen wor-
den ingezet. Zo kunnen we het geloof handen en voeten 
geven. De gemeente van Jezus Christus mag een licht 
zijn in de wereld, ook in de wijk en buurt waar u woont.

HIPHelpt is een landelijke organisatie. Enkele tientallen plaatsen hebben een 
eigen HIPHelpt, zo ook in de gemeente Nijkerk.   

Leuk om te weten van HIP Nijkerk:   
* Coördinatoren zijn Erik Vreekamp (Hervormde kerk) en

Remco Kleiker (Geref. kerk Vrijgemaakt)
* Er zijn 3 helpdeskdames bezig om alle hulp van hulpvragers te verwerken en

uit te laten voeren door hulpbieders
* Er komen jaarlijks ongeveer 200 hulpvragen binnen
* Er zijn in Nijkerk al ongeveer 200 hulpbieders

Mocht u geïnteresseerd zijn, heeft u een hulpvraag of wilt u uzelf als hulpbieder 
aanmelden, dan kan dat via de website https://hiphelpt.nl/nijkerk-hoevelaken-
nijkerkerveen. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met 033 – 20 22 681.
Heeft u vragen over de projecten van het Nijkerks Diaconaal Beraad kunt u 
contact opnemen met:

Elza van de Weerdhof, tel. 06 824 801 36.



Gasthuisstraat 2
3861 BS NIJKERK

Telefoon: 033 - 2452554
info@wijnhandelslijterijdemoor.nl
www.wijnhandelslijterijdemoor.nl

Gefeliciteerd!
U hebt een goede keuze kunnen maken.

U gaat naar...

De Wel 2A - Postbus 154 - 3870 CD Hoevelaken
T 033 - 25 80 125

E info@notarishuishoevelaken.nl

www.notarishuishoevelaken.nl
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Van de Reiscommissie: dagtocht Kroondomeinen 21-10-‘21

Eindelijk is het dan zover, ons lang verwachte uitje komt er dan toch van. De 
dag begint met veel regen maar uiteindelijk hebben we er niet erg veel last van. 
De bus is goed op tijd bij de opstapplaatsen en dus kunnen we op tijd vertrek-
ken, richting de Veluwe. Onze tocht gaat richting Putten, Garderen, Harskamp, 
Otterlo naar Hoenderloo. Onderweg verteld de chauffeur de wetenswaardighe-
den waar we langs komen. Leuke weetjes om te onthouden, maar dat valt niet 
mee want deze dag zal veel informatie brengen.

In Hoenderloo komen we bij de “RUG-
GESTEE” aan, een restaurant bij een 
groot recreatiepark. Hier mogen we ge-
nieten van een heerlijk drankje en 
daarbij stamppottenbuffet. Boerenkool-,
zuurkoolstamppot met een flink stuk 
worst en hutspot met een speklap en 
lekkere jus. 
Met een volle maag stappen we weer 
in de bus voor een rit door de Kroon-
domeinen. Samen met een gids gaan 
we een prachtige tocht over de Veluwe 
maken. Al genietend van dit mooie 
landschap krijgen we veel leuke weet-
jes en bezienswaardigheden te horen 
die met ons Koningshuis te maken 
hebben. De bossen en heide hebben 
altijd een grote aantrekkingskracht op 
ons gehad. Dit was ook zo bij de 
Koninklijke familie. 

Veel bosgebieden waren zelfs eigendom van onze vorsten. Deze gebieden 
hoorden bij de Kroondomeinen. In het domein had de Koninklijke familie land-
goederen met kastelen en paleizen. Hier konden ze jagen maar haalden ook 
inkomsten uit de bosgebieden.
We komen door Apeldoorn met zijn prachtige paleis en de vele monumentale 
herenhuizen van vroegere koningen en medewerkers van het vorstenhuis. Een 
villapark, de Grote Kerk en de Naald en meer bezienswaardigheden. We ko-
men door plaatsjes zoals Gortel, Vierhouten, Elspeet en Uddel, Hoog Soeren, 
Assel en gaan terug naar Hoenderloo.
Na twee uur rijden zijn we weer bij de “RUGGESTEE” voor een toetje en een 
kop koffie, waar we weer op adem komen na zoveel informatie.
Dan gaan we in de bus voor de terugtocht naar Hoevelaken en dan Nijkerk. 
Het was een prachtige tocht waar we met een goed gevoel op terug kijken.
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In memoriam Evert Blokhuis

Op 31 oktober ontvingen wij het droevige bericht 
dat Evert Blokhuis is overleden. Omdat hij een 
aantal jaren bestuurslid is geweest van onze 
vereniging willen wij hem noemen. Hij heeft zes 
jaar in ons bestuur gefunctioneerd als een per-
soon die met veel kennis van Nijkerk en omge-
ving een positieve inbreng heeft gehad. Tevens 
was hij een getrouwe gast ven de bijeenkom-
sten waar hij de koffiebonnen altijd verstrekte 
met een hartelijke lach. 
Wij zullen hem missen.
Wij wensen zijn vrouw , en verdere familie 
sterkte en Gods nabijheid.

Het bestuur,
Jaap Roele, voorzitter.

…………………………………………………………………………….

Mutaties Belasting Invul Hulpen voor het jaar 2021/2022

Wegens gezondheidsreden heeft onze vrijwilliger de heer Egbert de Groot uit 
Nijkerk te kennen gegeven zijn werkzaamheden als Belastinginvuller te moe-
ten beëindigen. 
Hij bedankt de leden  die door hem jaarlijks werden bezocht voor het in hem 
gestelde vertrouwen de belastingaangifte en eventuele aanvragen van toesla-
gen te mogen behartigen. 
Namens het bestuur mag ik hem ook bedanken voor zijn inzet voor onze PCOB 
leden en veel sterkte wensen met de bede: Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Wij hebben inmiddels een lid bereid gevonden zijn taak als vrijwilliger deze 
werkzaamheden over te willen nemen nl. de heer B. Woudenberg uit Nijkerk. 
In zijn werkzame leven is de heer Woudenberg werkzaam geweest bij de  
Rabobank Randmeren en is op de hoogte wat betreft Belastingaangiften en de 
bijbehorende Toeslagen etc. 
De adressen die de heer E. de Groot behartigde zullen aan de heer  
B. Woudenberg ter hand worden gesteld vanaf het belastingjaar 2021.

Coördinator Belasting Invul Hulpen 
Wout van de Kleut 
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Bedrijven en winkels waar u
op vertoon van uw ledenpas korting krijgt

Boekhandel Den Hertog, Frieswijkstraat 6, 3862 BL Nijkerk
10% korting, uitsluitend op kaarten

Van Domselaar schildersbedrijf, Kloosterstraat 6, 3861 AC Nijkerk
10% korting op inlijstingen

Meubel &Tapijthal, Bruins Slotlaan 76, 3861 KG Nijkerk
10% korting op meubelen

Wijnhandel & slijterij ‘De Moor’, Gasthuisstraat 2, 3861 BS Nijkerk
5% korting op alle artikelen

Ros Zonwering & Decorette, Langestraat 2, 3861 BN Nijkerk
10% korting op de totale collectie

Optiek Verkerk, Plein 3, 3861 AB Nijkerk
Voor PCOB leden van 70 jaar en ouder een gratis vooraf oogkeuring bij het 
verlengen van het rijbewijs.

Satter Hoveniersbedrijf, Margrietlaan 27, 3871 VM Hoevelaken
tel. 033-2530008 
5% korting op de standaardtarieven.

Zorg- en Comfortwinkel Voorthuizen, Bakkersweg 2c, 3781 GP Voorthuizen, 
tel. 0342-476701 
5% korting voor de leden van de PCOB.

Kooloos slapen en wonen, Roelenengweg 24, 3781 BB Voorthuizen 
10% korting voor alles op het gebied van slapen (boxspring, matras, ledikant, 
linnenkast, dekbedden, hoofdkussen, bedtextiel, etc.)
10% korting op de verdere collectie (gordijnen, tapijt, etc.) 
5% korting op het laminaat en PVC-vloeren.





Gemeenschappelijk actief

PCOB,
Gemeenschappelijk actief

De PCOB is van en voor senioren
die vanuit het protestants-christelijke
gedachtengoed opkomen voor de
positie van ouderen in de maatschappij.
Als één van de grotere maatschappelijke
organisaties is de PCOB op zowel
landelijk, provinciaal als lokaal niveau
actief. Niet alleen via de landelijke
organisatie, maar juist ook via de
gewesten en de honderden afdelingen
zijn wij een belangrijke gespreks-
partner voor diverse instanties, overheden, 
overlegorganen en politieke partijen.
De seniorenorganisatie is vooral actief
op het terrein van gezondheid, wonen,
welzijn, financiën, identiteit en vervoer.

Nieuwsbrief.

Beëindiging Lidmaatschap
Schriftelijk voor 1 december
bij de secretaris.

Bestuur

Voorzitter:
Dhr. J. Roele tel. 033 253 71 07

2e Voorzitter:
Vacature

Penningmeester:
Dhr. P. Helmus tel. 033 752 03 13
 
Secretaris:
Dhr. S. van den Bosch tel. 033 245 72 31
nijkerk@pcob50plus.nl

Bestuurslid:
Dhr. B. Nitrauw tel. 033 245 76 47

Ledenadministratie:

Mevr. T. Rekker tel. 033 245 91 80

Ouderenadviseurs:

Mevr. G.F. van de Groep tel. 033 245 68 98

Lief en Leed:

Fam. G. Blokhuis             tel. 033 844 67 52


