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De Heere Jezus heeft Zijn discipelen bijeengeroepen
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Mattheüs 28 : 18b

Het zal een bijzonder plechtige gebeurtenis worden: de uitzending van de apostelen als 
wereldpredikers. Als ze Hem daar zien in Zijn Koninklijke luister vallen ze aanbiddend 
voor Hem neer. Zij geven Hem de eer die Hem toekomt. Hoewel dat niet van allen geldt. 
Sommige van de discipelen twijfelen. O, ze zullen niet getwijfeld hebben aan de waarheid 
van de opstanding. Ze twijfelen eraan of het nu de Heere Jezus Zelf wel is, Die op deze 
plaats aan hen verschijnt. Hij vertoont Zichzelf nu niet als hovenier of als een vreemde-
ling op het strand, maar in Zijn bovenaardse glorie. Op dat moment komt Jezus Zijn twij-
felende discipelen te hulp. Hij spreekt: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” 
Het is een bijzondere macht. Deze macht is Hem als Middelaar na Zijn volbrachte arbeid 
door Zijn Vader gegeven. Het is de macht om, zijnde aan de rechterhand des Vaders, het 
welbehagen te doen voortgaan. Om de verkorenen als loon op Zijn werk te verzamelen. 
Zullen wij daar ook bij zijn?

Bestuur/redactioneel
Als u dit leest zijn alle beperkende maatregelen voor corona opgeheven en kunnen er 
weer activiteiten plaatsvinden. Verschillende zijn alweer achter de rug, onder andere de 
natuurwandeling, de ledenvergadering en de fietstocht. Van de natuurwandeling en de 
ledenvergadering vindt u een verslag in deze nieuwsbrief.

Voor u gelezen: energietoeslag
De afgelopen maanden zijn de energieprijzen fors gestegen. Daardoor moeten huishou-
dens hogere energierekeningen betalen. Het Rijk gaat voor alle huishoudens een deel 
van de rekening betalen. Daarnaast krijgen huishoudens met een laag inkomen een extra 
vergoeding via een éénmalig geldbedrag.

Minder energiebelasting betalen
In 2022 wordt per huishouden de energiebelasting met ongeveer € 400,00 verlaagd. Uw 
energieleverancier is verantwoordelijk voor het afrekenen van deze verlaagde energiebe-
lasting. U hoort van hen meer over het minder betalen.

Eenmalige vergoeding laag inkomen
Het Rijk wil huishoudens met een laag inkomen extra helpen met het kunnen blijven be-
talen van de energierekening. Een laag inkomen is op of net boven het sociaal minimum. 
Als u een laag inkomen heeft, dan wordt eenmalig € 800,00 betaald.

De eerstvolgende nieuwsbrief komt D.V. uit op 24 mei 2022.
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Voor wie?
De toeslag is bedoeld voor iedereen die zelfstandig woont en een inkomen heeft tot 
120% van de bijstandsnorm. Ook gepensioneerden met alleen AOW en/of een klein pen-
sioen komen in aanmerking. Bent u al bekend bij de gemeente Urk, dan krijgt u van hen 
een brief en betalen zij de toeslag automatisch uit. Dat zal ongeveer half april gebeuren. 
Bent u niet bij de gemeente bekend, dan kunt u de toeslag vanaf half april zelf aanvragen. 
Meer informatie hierover komt op de gemeentepagina in het Urkerland en op de website 
van de gemeente te staan.
Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, dan moet u altijd een aanvraag doen. Niet 
geschoten is altijd mis.

Verslag ledenvergadering op 13 april 2022
We mochten weer bijeenkomen op de oude vertrouwde plek, namelijk in de zaal van 
Talma Haven.
We begonnen de vergadering met het zingen van Psalm 121 vers 1 en 4. Daarna heette de 
voorzitter ons allen hartelijk welkom en ging voor in gebed. Hij las met ons Psalm 121 en 
sprak naar aanleiding van deze Psalm enkele woorden, ook mede met betrekking tot het 
oorlogsgeweld in de Oekraïne en de vele vluchtelingen. Ten diepste zijn wij alleen veilig 
als we de toevlucht nemen tot de Heere.
De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester werden onder dank goedge-
keurd. Ook deed Ide de Vries verslag van de kascontrole over 2021. Alles werd in orde 
bevonden en daarom werd voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen, onder 
applaus van de leden. Ook het ledenaantal bleef stabiel.
Ook gaf de voorzitter nog verslag over de activiteiten van het bestuur, onder andere over 
het Sociaal Domein, het overleg met de GGD, gemeente, Caritas, bibliotheek en over de 
noodzaak van ledenwerving.
Hierna namen we afscheid van Mareinus Koffeman, die vele jaren in ons bestuur heeft 
gezeten. We wensen hem en Janneke Gods Zegen toe voor de toekomst.
Hierna volgde de afsluiting van het officiële gedeelte en zongen we nog lied 96 ‘Wat de 
toekomst brengen moge’ en sloot Albert Bakker af met dankgebed.
Daarna nam de activiteitencommissie de leiding over voor de high tea.

High tea
We mochten met ongeveer 40 leden de ledenvergadering afsluiten met een high tea. 
Deze was verzorgd door het Talma-personeel. We hadden een gezellig samenzijn met 
elkaar en je spreekt ook nog eens andere mensen.
Het was bijzonder jammer dat de presentatie van de dagtocht, die Marina gemaakt had, 
niet lukte. De techniek liet ons in de steek. Toen heeft Marina het maar voorgelezen. En 
nu maar hopen dat er veel belangstelling voor de ledenreis zal zijn. Want het belooft wel 
een leuke, interessante dag te worden. Ook niet-leden mogen mee.
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Allemaal hartelijk dank voor het bezoeken van onze ledenvergadering en de high tea. 
Personeel van de Talma ook bedankt voor de bediening.

Namens de activiteitencommissie
A.B.

De boswandeling
Op maandag 11 april hebben we weer een boswande-
ling gemaakt. De week ervoor kon het niet doorgaan 
vanwege de weersomstandigheden, maar nu hadden we 
prachtig weer. De opkomst was met 25 personen al ge-
weldig en er was veel te zien. Er stonden veel struiken 
en bomen in bloei en dan ook die kleine vruchtjes die 
soms al zichtbaar zijn, zonder dat er blad van betekenis 
aan de bomen of struiken zit. Ook hebben we gekeken 
bij een aantal oude grote eikenbomen, met een omvang van wel 2,5 meter. En we hebben 
stilgestaan bij de ravage die de storm Eunice heeft teweeggebracht. En wat een werk er 
gedaan moet worden om alles op te ruimen. Maar het bos zelf zal zich wel herstellen. 
De aanpassende natuur regelt dit zelf. Al met al kunnen we terugzien op een mooie en 
gezellige middag.

J.v.V.

Van de voorzitter
Nu u dit leest hebben we de lijdenstijd, Goede Vrijdag en de paasdagen alweer achter 
ons gelaten. We hebben ook inmiddels een aantal activiteiten gedaan, waarvan elders 
verslag is gemaakt. En ook staat er D.V. een aantal activiteiten in de planning. In een tijd 
dat er heel veel gebeurtenissen plaatsvinden met alle gevolgen van dien.
Ik denk aan Oekraïne en al die mensen die vluchten willen voor een agressor, mannen 
die achterblijven om deel te nemen in de strijd. En als je dan de beelden ziet hoe steden 
totaal verwoest zijn en ook de aantallen slachtoffers. Wat een verschrikking. Laten we 
deze mensen dagelijks in ons gebed opdragen aan de Heere, want Hij alleen kan de ware 
bijstand verlenen die zij zo hard nodig hebben.
Ook de gevolgen voor vele ouderen in onze samenleving die het moeilijk hebben, door-
dat de kosten van ons dagelijks leven zo snel zo veel stijgen. Hopelijk komt daar snel een 
einde aan, zodat alles weer een beetje het oude wordt. Toch zal het nooit meer zo zijn 
zoals het was. En als wij om ons heen zien, dan hebben wij toch ook zo veel redenen tot 
dankbaarheid.
Als bestuur vinden wij dat het landelijk magazine wel wat meer de Protestants Christe-
lijke identiteit mag uitdragen. In het vorige magazine stonden een paar artikelen waar 
het bestuur zich niet echt bij thuisvoelde. Het bestuur heeft dan ook voltallig gemeend 
om een brief naar het landelijk hoofdbestuur te moeten sturen met onze zorg hierover. 
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Wij wachten nu op een reactie van hen. Wij zullen u als lid hiervan op de hoogte houden.
Ik wens u allen een mooie Koningsdag toe. En ook een mooie zomer, nu we zonder co-
rona weer veel dingen kunnen doen en bezoeken. Maar bovenal Gods Zegen voor u en 
de uwen.

Jacob van Veldhuisen

De eieren van Larwick
Er is een tijd geweest dat veel Urkers op haringloggers voeren. Het seizoen begon in de 
zomer en eindigde in het najaar. De haring zat in het voorseizoen in de noord.
Door voedsel- of watergebrek, of door slecht weer, kwamen de loggers dan vaak in de 
baai van Larwick, één van de eilanden van de Shetland-eilandengroep.
Toen ze daar weer eens lagen, gaf de schipper een paar Urker bemanningsleden opdracht 
om een paar boodschappen te doen. De Urkers waren de Engelse taal niet machtig, maar 
met de meeste boodschappen lukte het wel.
Maar zo niet met de eieren. Het had al een hele tijd geduurd en er waren allerlei capriolen 
uitgehaald, maar nog steeds geen eieren. Toen kreeg een van de mannen er genoeg van. 
Hij werd kwaad, riep: ‘verrek mar’ en beende naar de deur. Wat er toen gebeurde?
De winkelbediende greep onder de toonbank en liep hem met vier eieren achterna. Stom-
verbaasd bleven de mannen staan. Ze begrepen er niets van, maar wisten nu wel hoe ze 
aan eieren konden komen. Ze hadden nu vier eieren, maar moesten er 20 meenemen. 
Dus zeiden ze nog vier keer…!

Waargebeurde verhalen
verzameld door Jan Visser (1939 – 2019)

Agenda
 10 mei bestuursvergadering, 16.00 uur
 7 juni bestuursvergadering, 16.00 uur
 9 juni  ledenreis
 5 juli bestuursvergadering, 16.00 uur

Adreswijziging
Bij verhuizingen willen wij u vragen het nieuwe adres zo spoedig mogelijk aan ons door 
te geven, zodat de nieuwsbrief op het juiste adres wordt bezorgd. U kunt de wijzigingen 
aan ons doorgeven via een mailbericht aan alievandenheuvel@urk.net of pietertenna-
pel52@gmail.com. U kunt het ook telefonisch doorgeven aan 06-40354188. Een verhuis-
berichtje kan echter ook bezorgd worden bij of gezonden worden aan:
P. ten Napel
Wijk 5-89
8321 GP Urk
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
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Kruiswoordpuzzel
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Horizontaal: 1 krantenhuisje - 5 vaat - 10 namaak - 11 paling - 13 begin v.e. voetbalwed-
strijd - 16 poolbewoner - 18 honingdrank - 19 speling - 20 troefkaart - 21 op een keer 
- 22 afwasbak - 23 vergelding - 26 a priori - 28 gymnastiekoefening - 30 daar - 31 uniek 
- 32 deftige vrouw - 33 Europees Kampioenschap - 34 insect - 37 de dato - 40 voorzetsel 
- 42 droefheid - 44 leidsman - 46 Engelse titel - 47 cijfer - 49 stroomgeul - 50 warme lucht-
streek - 52 oordeel - 54 metalen staafje - 55 opperwezen - 56 deel van Engeland - 57 soort 
schaatsen.
Verticaal: 2 hevig - 3 ijzerhoudende grond - 4 ongevraagde reclame - 6 stadium - 7 open 
plek in het ijs - 8 deel v.e. geschrift - 9 fototoestel - 12 grote golf - 14 sprookjesfiguur 
- 15 schaakstuk - 16 glad - 17 bloeimaand - 23 gokken - 24 longkwaal - 25 jonge militair - 
27 zwarte kleverige stof - 28 tochtje - 29 kuil - 30 plechtige gelofte - 33 voorste - 35 gissen 
- 36 godsdienst v.d. moslims - 38 ontwerp - 39 werelddeel - 41 verlegen - 43 nageslacht 
- 45 zeer vloeibaar - 47 verlegenheid - 48 speelgoedsteentjes - 51 dik boek - 53 cachot.
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Albert Heijn Urk
Nagel 42, 8321 RG Urk, tel.: 0527 681634
Bezorgkosten bij aankopen boven € 25,– gratis 
+ koffie staat klaar. Deze actie geldt de hele 
woensdag.

Bakker Bart
Ransuil 56, 8322 CP Urk, tel.: 0527 210010
Bij het nuttigen van gebak of belegde broodjes in 
het restaurant is de koffie of thee gratis

Bike Shop
Industrierondweg 20, 8321 EB Urk, tel.: 0527 
684857
25% korting op spiegels

Koster Intertoys
Handelskade 8, 8321 KB Urk, tel.: 0527 686239
10% korting op alle wenskaarten

Henkko Meubelen
Malzwin 20, 8321 MX Urk, tel.: 0527 684657
5% korting op alle artikelen, 10% korting op 
matrassen

Slagerij Brouwer
Ransuil 55a, 8322 CP Urk, tel.: 0527 688222
De Hofstee 4, 8321 HG Urk, tel.: 0527 681760
Dinsdags 10% korting op uw aankopen

Bastiaan Schoenen
Pyramideweg 3, 8321 CG Urk, tel.: 0527 686868
Elke dag vóór 11.00 uur 10% korting op het aan-
koopbedrag van een paar schoenen uit de nieuwe 
collectie (niet op afgeprijsde artikelen)

Sportcentrum Keep Fit V.O.F.
Vlaak 8, 8321 RV Urk, tel.: 0527 685400
U mag 6x per maand ’s middags tussen 14.00-
17.00 uur sporten voor € 23,50

’t Boekendal
Nagel 48, 8321 RG Urk, tel.: 0527 682110
10% korting op alle wenskaarten

Bakkerij De Kof
Hofstee 3, 8321 HG Urk, tel.: 0527 681218
Op dinsdag 10% korting op uw aankopen 

Drogisterij/Parfumerie Chéri Urk
Ransuil 59, 8322 CP Urk, tel.: 0527 690105
Woensdagmorgen 10% korting op uw aankopen 
(niet op reclames/acties)

Esther’s Hairfashion
Ransuil 62a, 8322 CP Urk, tel.: 0527 688383
Maandag t/m donderdag: 15% korting op wassen/
knippen/drogen

’t Vershuys Urk
Pyramideweg 11, 8321 CG Urk, tel.: 0527 690011
Elke werkdag van 8.00 uur tot 10.00 uur 10% kor-
ting op vlees/vleeswaren/groenten/fruitproducten

Schoenmakerij Visser
Rotholm 87, 8321 DJ Urk, tel.: 0527 685155
Bent u een sleutel kwijt, of is er één afgebroken? 
Wij maken weer een nieuwe voor u, en u ont-
vangt de tweede sleutel voor de helft van de prijs.

Kaptijn juweliers
Wijk 2-64, 8321 ES Urk, tel.: 0527 682210
10% korting op onze collectie sieraden en horloges 
bij ons filiaal op Urk (niet in combinatie met an-
dere kortingen, acties, waardecheques, reparaties 
en goudinruil)

Kapsalon Hairline
’t Klif 1, 8321 KG Urk, tel.: 0527 683618
Van maandag t/m donderdag ontvangt u bij ons 
10% korting op knippen en permanent!

Piccobello schoenen
De Hofstee 5, 8321 HG Urk, tel.: 0527 262999
Iedere dag 10% korting, uitgezonderd aanbiedin-
gen

Rijwielshop Rein Bakker
Lijkant 11a, 8321 LK Urk, tel.: 06 30445959
Geeft 5% korting op een reparatie!

Urker poelier
Bonairestraat 1, 8321 HA Urk, tel.: 0527 745081
Actie 4x boomstam, 5e gratis

Pashouders, uw PCOB-pas is persoonsgebonden!

Acties PCOB met de winkeliers op vertoon van uw PCOB-pas!
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Ledenreis 2022
We hopen op donderdag 9 juni weer een dagtocht te organiseren! Deze dag strijken 
we neer in Drenthe, waar we het Cultuurhistorisch streek- en handkarrenmuseum De 
Wemme zullen bezoeken. En in de middag zult u uw ogen uitkijken bij het Museum van 
Papierknipkunst. Het is ongekend wat er allemaal mogelijk is met papier en een schaar! 
Tussendoor wordt de inwendige mens uiteraard niet vergeten.
Na vertrek rijden we rechtstreeks naar museum De Wemme in Zuidwolde. Hier worden 
we ontvangen met koffie en een Wemmekoek. Dit museum heeft ieder jaar een andere 
expositie. U vindt er een grote verzameling handkarren en in de boomgaard is ook ieder 
jaar een vernieuwde beeldenexpositie. U krijgt een rondleiding door het museum. Naast 
het museum staat de edeltingieterij Tin-Art. Deze heeft een wisselende collectie eenma-
lige stukken, evenals een grote sortering tinnen sieraden en voorwerpen. De tingieter 
geeft een leuke demonstratie.
Hierna is het tijd geworden voor een lekkere lunch. Hiervoor gaan we naar de oud-Sak-
sische boerderij ’t Hoes van Hol-An in Aalden, naar verluidt een van de mooiste dorpen 
van Drenthe. Na de lunch kunt u even over de Brink wandelen. U zult verbaasd zijn over 
de rust die hier wordt uitgeademd door de zeldzame verzameling monumentale boerde-
rijen rondom dit plein met zijn torenhoge eiken.
Dan rijden we via Orvelte naar Westerbork, waar men u verwacht bij het Museum van 
Papierknipkunst voor een boeiende rondleiding. Het Museum van Papierknipkunst pre-
senteert nationale en internationale papierkunst van bekende en minder bekende kun-
stenaars. Er is eeuwenoude knipkunst, maar ook recent gemaakt werk te zien. Ook zal er 
een knipseldemonstratie worden gegeven.
We sluiten deze dag af met een heerlijk driegangendiner op de terugreis. Ons diner hou-
den we in Staphorst, in Café-Restaurant ’t Centrum.
Een ieder die meegaat graag opgeven voor 31 mei. De leden krijgen 5 euro korting. Niet-
leden zijn van harte welkom, maar betalen de volledige prijs! De prijs is € 66,– p.p. We 
hopen op een mooie dag en mooi weer natuurlijk.
De ledenreis vindt plaats op 9 juni 2022. We vertrekken om 8.45 uur van Talma Haven 
en om 9.00 uur vanaf het gemeentehuis. We hopen rond 20.30 uur weer op De Bult te 
arriveren. Dit alles onder het voorbehoud van Jakobus!

Nadenken over nalatenschap
Nadenken over nalatenschap is niet makkelijk en niemand 
vindt het prettig om te doen. Maar nadenken over je nala-
tenschap is wel verstandig. Het gaat namelijk niet alleen 
over het doorgeven van vermogen. Donderdag 19 mei van 
19.30 uur tot 21.00 uur is nalatenschapsadviseur Chris Weening te gast in FlevoMeer 
Bibliotheek Urk. Hij vertelt deze avond over het testament, het levenstestament, erven en 
schenken, digitale nalatenschap en alles waar je rekening mee moet houden bij de afwik-
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Spreuk van de maand
Als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn, besef je hoe bijzonder 
gewone dingen zijn.

keling van een nalatenschap. Kom samen met een van de kinderen, zodat het makkelijker 
wordt om een keuze te maken als dat nodig is.
Nalatenschapsadviseur Chris Weening uit Emmeloord heeft veel ervaring opgedaan als 
accountant. Zijn gedegen kennis van financiële en fiscale zaken bleek in gesprekken met 
klanten vaak de basis voor adviezen over nalatenschap. Een opleiding tot nalatenschaps-
adviseur lag voor de hand en is uitgemond in een succesvol bedrijf op een gebied dat 
veel mensen mijden.
Kaarten voor de lezing zijn gratis en zijn verkrijgbaar via www.flevomeerbibliotheek.nl of 
bij de servicebalie in FlevoMeer Bibliotheek Urk of telefonisch via 088-0080770.

Bloeddrukmeetpunt Hartstichting
Tijdens de Mei Meet Maand van de Hartstichting kunnen mensen elke donderdag en 
vrijdag (m.u.v. Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag) van 11.00 uur tot 17.00 uur onder 
begeleiding van een medewerker van de Hartstichting zelf hun bloeddruk komen meten 
bij FlevoMeer Bibliotheek Urk. Het is belangrijk om je bloeddruk te kennen. Een hoge 
bloeddruk voel je namelijk niet, maar verhoogt wel de kans op een hartinfarct of beroerte. 
Vanaf je 40ste stijgt het risico op een hoge bloeddruk.

Elk jaar je bloeddruk meten
Ook als je je gezond voelt, kun je een hoge bloeddruk hebben. Daarom roept de Hart-
stichting mensen op om vanaf hun 40ste elk jaar de bloeddruk te meten. Als het nodig is, 
kun je zelf met leefstijl tijdig maatregelen nemen om de bloeddruk weer op een gezond 
niveau te brengen. FlevoMeer Bibliotheek Urk ondersteunt deze oproep van de Hart-
stichting.
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Nieuwe leden
De volgende leden heten wij van harte welkom.

H. Bakker & L. Bakker
Nink 123, 8321 AC
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Jubilea mei
Net als vorige maand is er deze maand ook één jubileum te vieren, en ook dat is een gouden. 
Wij wensen het bruidspaar van harte geluk met deze bijzondere mijlpaal.

 19 P. Pasterkamp & 50 jaar
  M. Pasterkamp-Schenk
  Nink 36, 8321 AH

 1 L. Korf-Kramer (86)
  Holkenkamp 54, 8321 AW
 1 E. den Outer-Hoogendoorn (79)
  Het Top 47, 8321 JD
 1 J. Post (77)
  Wijk 6-53, 8321 VC
 2 D. Vesseur (88)
  De Schroef 10, 8322 AN
 3 A. Post-Sagel (79)
  Het Roer 58, 8322 AP
 4 T. Visser-Ras (75)
  Middelbuurt 6, 8321 ZD
 7 H. ter Beek (78)
  Ransuil 6, 8322 CP
 8 G. Mazereeuw-van Urk (82)
  Wijk 2-87, 8321 ET
 8 J. ten Napel (78)
  Kleine Fok 17, 8321 XW
 9 L. Kamper (87)
  Het Roer 42, 8322 AP
 11 G. Bakker-Post (82)
  Oslolaan 4/A208, 8321 HE
 12 A. Meun (79)
  Schotbalk 41, 8322 BG
 14 G. Nentjes-Schelhaas (84)
  Zeeasterstraat 11, 8321 XL
 14 G. Foppen-Woord (77)
  De Mast 2, 8322 AE
 16 M. Kramer-Visser (86)
  Holkenkamp 50, 8321 AW
 16 J. Hakvoort (81)
  Torenvalk 13, 8309 CP Tollebeek

 16 B.H. Romkes (76)
  Kleine Fok 39, 8321 XX
 17 P. Molenaar (82)
  Schotbalk 12, 8322 BG
 17 W. Post (79)
  Nieuw Guineastraat 1/K112, 8321 HK
 17 K. Kramer (77)
  Gammels 18, 8321 SB
 18 K. Snoek-Loosman (88)
  Nieuw Guineastraat 1/K010, 8321 HK
 18 K. Woord (83)
  Ankerplaats 29, 8321 RK
 18 K. Roskam (75)
  Houtrib 12, 8321 SL
 20 P. Hoekstra (79)
  Lange Dam 6, 8321 XV
 20 P.J. den Outer (79)
  Het Top 47, 8321 JD
 21 D. Post-de Vries (78)
  Ankerplaats 2/K007, 8321 RT
 23 M. van der Sloot-Bode (86)
  Nieuw Guineastraat 1/K108, 8322 CP
 25 W. Post-de Vries (76)
  Ankerplaats 5, 8321 RK
 25 M. Kapitein (76)
  Schotbalk 35, 8322 BG
 27 J.A. Ruiten-Doff (81)
  De Akkers 21, 8321 BR
 28 H. Visser (83)
  Roggebot 78, 8321 RB
 29 B. Mazereeuw-Kramer (84)
  Molenkamp 30, 8321 AS

Jarigen van mei
Wij feliciteren van harte al onze leden van 75 en ouder die in de komende maand hun verjaar-
dag vieren.
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De PCOB komt op voor alle senioren in 

Nederland. Vanuit het christelijke-sociaal 

gedachtegoed laten we ons eigen geluid 

horen. Dynamisch, betrokken,

professioneel en christelijk geïnspireerd; 

het zijn dé kenmerken van de PCOB. 

Ons doel? Een maatschappij waarin 

iedereen met zijn of haar mogelijkheden 

kan meedoen. De vereniging PCOB wil 

bijdragen aan een stevige positie van 

senioren in de samenleving. Leden, zelf 

ouderen, zetten zich hier actief voor in. 

Lees meer op www.pcob.nl
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PCOB afdeling Urk

Niet klagen
Niet klagen maar dragen
en bidden om kracht.
Niet zorgen voor morgen
bij vallende nacht.

Niet beven voor ’t leven
gegeven van God.
Maar ’t heden besteden,
naar plicht en gebod.

Niet dringen in dingen
door niemand bevroed.
Tevreden te treden,
bij ’t licht op het pad
en de lamp voor de voet.

Nicolaas Beets
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