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NIEUWSBULLETIN VAN DE PCOB AFDELING 
NIJKERK, NIJKERKERVEEN, HOEVELAKEN 
 
 

 
 

Gaan & Komen 
 

 

Van het bestuur 

 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Voor mij is het de eerste waarin 
ik het voorwoord mag schrijven. 

We kijken terug op een ontspannen en gezellige 
jaarvergadering. Het was feestelijk elkaar daar te kunnen 
ontmoeten in een tot de laatste plaats bezette zaal. Voor wie 
er niet bij was: verderop in deze nieuwsbrief leest u een 
impressie van de bijeenkomst. 
De voorzitterswisseling betekent gelukkig niet dat Jaap Roele 
meteen bestuurslid-af is. Heel fijn dat we kunnen nog even 
van zijn bestuurlijke ervaring gebruik kunnen maken.  
 
Corona exit? 
Wat een verademing (letterlijk en figuurlijk) dat de pandemie 

niet meer het voorpaginanieuws is. Overigens: laten we niet te vroeg juichen. Het virus gaat 
(voorlopig) niet meer weg en zal ongetwijfeld in het late najaar en in de winter weer de kop 
opsteken. Gelukkig is de vaccinatiegraad zo hoog dat we  - naar de mens gesproken - 
mogen verwachten dat een totale lockdown niet meer zal voorkomen. We hopen het in ieder 
geval van harte. 
 
Oekraïne  
Wij mensen zeggen vaak: ‘alles went’ en in zekere zin is dat ook zo. Ik weet niet hoe het u 
vergaat maar ik betrap me erop dat dat ook geldt voor de Oekraïnecrisis. 
De oorlogshandelingen gaan onverminderd door, het lijden van de bevolking ook maar de 
vluchtelingenstroom neemt af en het oorlogsnieuws beslaat niet meer driekwart van het 
achtuurjournaal. Af en toe schrikken we op als Russische regeringsfunctionarissen weer 
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eens openlijk dreigen met de inzet van massavernietigingswapens 
maar we gaan weer over tot de orde van de dag. Zo gaat dat.  
 
Vrede 
Over ‘de orde van de dag’ gesproken: als christenen geloven wij dat 
menselijke inspanningen (hoe belangrijk ook!) hier op aarde de 
blijvende vrede niet kunnen brengen. Dat wij in ons land al 77 jaar 
geen oorlog hebben is uitzonderlijk. We mogen God er wel ‘op onze 
blote knieën’ voor danken. Oekraïne drukt ons met de neus op de feiten: de vrede is zomaar 
geschonden en een enkele druk op een knop kan grote delen van de wereld in de as leggen. 
Hoe waar (en hoe bemoedigend) is het daarom dat de apostel Paulus in een van zijn brieven 
uitroept dat we de meest beklagenswaardige mensen zijn als we onze hoop en verwachting 
(alleen) op het aardse leven hebben gevestigd (1 Kor. 15). En de dichter van psalm 146 zegt 
dat we van harte te feliciteren zijn als we de God van Jakob aan onze kant hebben. 
Tegelijk zijn we er oprecht dankbaar voor dat onze overheid zich inspant voor de vrede in 
ons land en in de wereld en dat we er allemaal een steentje aan mogen bijdragen omdat we 
in het klein de vrede zoeken.  
 
Tot in september 
We gaan er een paar maanden tussenuit en hopen ons in september weer bij u te melden 
met een nieuwe nieuwsbrief en de start van een seizoen vol activiteiten.  
Graag tot dan! 
 
Namens het bestuur 
Bart Nitrauw, voorzitter 
 
 

  Jaarvergadering     Woensdag 20 april 2022 

 
Met een grote glimlach op het gezicht begon de voorzitter aan zijn laatste opening van een 

ledenbijeenkomst. Omdat het de laatste was? Nee hoor, 
omdat er zoveel blije mensen aanwezig waren; bijna 100.  
Het was dit keer weer eens in De Schakel, want we 
konden weer met zoveel mensen bij elkaar komen. Een 
feestje waard; en dat bleek ook wel uit de heerlijke 
gebakjes en hapjes. 
 
Na en korte inleiding zongen we ‘Ik zeg het allen dat Hij 
leeft’. Een mooi passend Paas lied, begeleid op het orgel 
door de aanstaande voorzitter. 
De voorzitter 
blikte nog maar 
eens even kort 
terug op een 
stukje historie en 

ging daarna over op de jaarstukken. Allemaal dik 
voor elkaar en iedereen bleek tevreden zodat de 
penningmeester kon worden gedechargeerd. 
 
Toen waren we toe aan het spannendste moment 
voor Jaap; de overdracht van het voorzitterschap. 
Zo’n tien jaar had hij het intussen gedaan en daar 
werd luid voor geklapt.  
 
Of ieder het er mee eens was dat Jaap Roele ging 
wisselen met de overdracht naar Bart Nitrauw?  

 vrede is 
zomaar 
geschonden 
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Zeker, men gunde het aan beiden. 
 
 
 

 
 
Met een handdruk werd ‘het stokje’ overgedragen aan de nieuwe voorzitter; Bart Nitrauw.  
 
Deze startte met het bedanken van Jaap voor zijn langdurige 
inzet en alle resultaten die dat had opgeleverd voor de leden van 
de PCOB. Waarvan acte.  
En ook langs deze weg willen we Jaap hartelijk danken, en 
daarmee tevens zijn vrouw. De nieuwe voorzitter heeft veel 
bestuurlijke ervaring en daar mogen we dankbaar gebruik van 
gaan maken. 
 
Het was aan hem om een korte toelichting te geven op een 
aantal hoofdpunten van het afgelopen jaar nl: 
• Manifest verkiezingen 2022 
• Inbreng wonen voor senioren bij WSN 
• Deelname in klankbordgroep St Jozef 
• Deelname Lokale Alliantie  Nijkerk. 
 
Allemaal punten die nog hun doorwerking hebben de komende tijd. 
 
Vervolgens gaf hij een toelichting op wat staat het bestuur verder wil bereiken in 2022: 
• Bestuur van minimaal 5 personen   
• Betrekken van jongere ouderen 
• Meer kleinschalige activiteiten 
• Structureel overleg met wethouder 
• Overleg resultaten ‘Wonen in Nijkerk’ 
• Meedenken voor nieuwbouwplannen St Jozef. 
 

Ook Jaap’s vrouw 
onze dank 
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Tijdens de daarop volgende pauze bracht de collecte voor ‘Lief en leed’ ruim Eur 220,-. Een 
opbrengst om dankbaar mee te zijn. 
 
Toen kwam er een muzikale Quiz. Ieder kon proberen 
zoveel mogelijk punten te behalen door o.a. muzikale vragen 
goed te beantwoorden. Daarop werden drie prijzen 
uitgereikt.  
 
Maar weet u wie de meeste punten had?  
Onze muzikale voorzitter. Maar bescheiden vertelde hij dat 
maar niet. Hij was al voorzitter geworden toch….. 
 
Na de Quiz sloten we af met een drietal verzen uit psalm 
118.  
Ook weer onder begeleiding van onze nieuwe voorzitter. 
Er werd nog wat nagepraat en ieder vertrok tevreden naar 
huis. 
 
   
 
 
 

PCOB  ledenbijeenkomsten en reisjes in 2022 

 

Datum Locatie Onderwerp 

   

8 sept Hoevelaken Nog te bepalen 

14 sept Nijkerk Dhr. Evert de Graaf over koningin Wilhelmina. 

     okt Najaarstocht  

13 okt Hoevelaken  

19 okt  Nijkerk Dhr. G. van Putten. Verdere gegevens volgen nog 

10 nov Hoevelaken  

16 nov Nijkerk  

8 dec Hoevelaken Advents bijeenkomst voor alle leden PCOB 

 

Ledenbijeenkomsten in Nijkerk: inloop vanaf 13.45 uur en begin om 14.15 uur. In ‘De Entree’ 
Ledenbijeenkomsten in Hoevelaken: inloop vanaf 14:00 uur en begin 14:30 uur. In ‘De 
Stoutenborgh’ 
 
 

Inzenddatum kopij Nieuwsbrief van mei 2022 – vóór 14 augustus bij de redactie: Johan 
Wieringa – jfwieringa@gmail.com 

   

 Een ingevulde lijst 

1 Activiteiten van Gert van Putten 
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  Voorjaarsreis PCOB “Kris Kras door het Tukkerland” op 13 mei 2022 

 
Eindelijk na twee jaar “Corona” was het weer mogelijk om samen met de PCOB leden uit 

Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken een 
dagtocht te maken. Dit keer gingen wij een 
tocht maken in oostelijk Nederland. 
Met 19 deelnemers uit Hoevelaken 
vertrokken wij om 8:15 naar Nijkerk. Hier  
stonden vol ongeduld 41 leden op ons te 
wachten om samen om 8:30 te vertrekken. 
WIJ werden welkom geheten en onze 
chauffeur Wilma gaf een uitleg over de 
route die wij gingen rijden naar onze eerste  
koffie stop in Terwolde bij Brasserie 
KriebelZ. 
 
Wij reden een toeristische route via Putten, 

Garderen en Uddel en genoten van de natuur die nu op het mooist is met verschillende 
kleuren groen. In Terwolde aangekomen stonden de kopjes voor de koffie al klaar met een 
gebakje er naast. 

 

Opmerkelijk was hoe gezellig er met elkaar werd gepraat. Na twee jaar was er een 
achterstand ontstaan en dat werd nu ingehaald. Na de koffiestop gingen wij weer verder via 
kleine dorpjes zoals Oene en grote steden zoals Zutphen en Lochem en genoten wij 
opnieuw van het wisselende landschap en werden wij bijgepraat door onze chauffeur over de 
bijzonderheden die wij onderweg tegen kwamen.   
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Om ongeveer 12:30 arriveerden wij in Eibergen bij Restaurant Het Muldershuis. Hier gingen 
wij genieten van een 3-gangen diner. Het was een voortreffelijke maaltijd.  
 

Inmiddels was onze gids voor de rondleiding ook al aanwezig en was het tijd om onze tocht 
te vervolgen. Hij vertelde ons over het landschap dat zo typerend is voor deze streek en ook  
bracht hij met humor de verhalen die bij dit gedeelte van het land zo kenmerkend zijn. Ook 
brachten wij al rijdend nog een bezoek aan ons buurland Duitsland. Met de nodige 
stuurmanskunst reed onze chauffeur de bus over de smalle grensweggetjes. Met een hoofd 
vol indrukken kwamen wij weer bij Restaurant Het Muldershuis aan voor een kopje thee of 
koffie als afsluiting van de mooie tocht en ook het weer was prachtig. 
 

 
Om ongeveer 17:00 uur werd begonnen met de terugreis Er waren geen files en om goed 
18:15 waren wij in Nijkerk en een half uur later in Hoevelaken. Het was een fantastische 
dagtocht en erg gezellig om elkaar weer te ontmoeten. Wij kijken alweer uit naar onze 
herfsttocht in  september of oktober. Jullie horen van ons. 
Namens de reiscommissie: 
Hermien Bijkerk 

 
 
 
  
 
 
 


