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Mededelingen bestuur: 

Vervoer : Voor vervoer naar en van de bijeenkomsten kunt u bellen naar 
Wiebe	Dijk.	Tel.:	0598	-47.04.12			of	06-	150	72	998	.Kosten	:	€	2,--	heen	
en terug. Te betalen aan de chauffeur. 

Doppenactie : U kunt de doppen inleveren bij of op laten halen door 
Wiebe Dijk, Bocht Oosterdiep 43 C te Veendam. Tel. 0598 -47.04.12 of 
06- 150 72 998.   Of Mail : lendedijk@netvisit.nl . 

Onder de rubriek ;Allerlei.” leest u meer over de doppenactie en het 
Blinde Geleide Honden Fonds. 

Zie ook op de site van de PCOB / internet:  
https://www.pcob.nl/uw-afdeling/veendam-wildervank-                                                                                         
                   
Ledenwerving :  
Met dank aan fam. Haaksema : Van harte welkom aan weer een nieuw lid: 
mevrouw A. Zwerver, Brouwersweg 64, 9646 AR te Veendam. Wij hopen 
dat zij zich gauw thuis zal voelen in onze PCOB afdeling.  

Adreswijziging : wilt u een adreswijziging tijdig doorgeven aan de 
ledenadministratie, de heer Nanno. Levenga, die het weer doorgeeft aan 
de secretaris en aan de coördinator bezorging : de heer Wiebe Dijk. 
Gegevens bestuur leest u voorin de Nieuwsbrief.

Landelijk 
Adres  Landelijk bureau : Seniorenorganisatie KBO – PCOB , Ringwade 
67, 3439 LM te Nieuwegein. 
Telefoon : 030 – 3400 600  e-mail : info@kbo-pcob.nl 

Voordelen van uw ledenpas: 
*. Apetito maaltijdservice geeft 10 % korting.  Tel. 0800- 023 29 75 of 
www. apetito.nl/ kbo-pcob
*. Spoorwegmuseum : geeft 40 % korting  tel. 030- 230 62 .06 
* Geeft de ledenpas ook voordelen in Veendam en omgeving ?
 Ja bijvoorbeeld bij Gerards Bloemenkas. 
Zwembad Tropiqua geeft sinds korte tijd geen korting meer. .



*. kijk ook op : www.kbo-pcob.nl/voordeel voor een overzicht van alle 
voordelen . En in het maandelijkse Magazine staan soms ook 
aantrekkelijke aanbiedingen. 

Voor vragen over :                              
  
* wonen, welzijn, zorg, en gezondheid kunt u bellen naar de service-
telefoon  van de kbo – pcob : 030 - 3400 655  Van maandag tot en met 
donderdag van 10 tot 13 uur. 

*Voor pensioen en juridische vragen belt u op woensdag- en donderdag-
middag van 13 tot 15 uur hetzelfde nummer.  

Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.nl
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FAMILIEBERICHTEN :

Mede omdat het bemensen van de lief en leed commissie steeds moeilijker 
wordt, heeft het bestuur besloten voortaan alleen de leden van 80 jaar en 
ouder te noemen. Dus daarmee stoppen we met de regel om ook de 80 
minners te noemen. Ook over de leeftijd achter de jarigen wel of niet 
noemen daar komt het bestuur in september nog eens met u op terug. 
We nemen dit alles nog eens goed door met de leden. 

Jarigen juli –augustus 2022.
10 juli : de heer W. de Wit, Jacob Bruggemalaan 117, 9641 ET, Veendam.  
12 juli : mevr. E. Tulp-Bisschop, Westlaan 5, 9642 ND, Veendam. 
20 juli : mevr. J. Brockschmidt –Mulder, Steenstraat 3,9646 BB , Veendam. 
24 juli: de heer J. Keller, Westerbouwte 4, 9643 KA , Muntendam. 
25 juli : mevr. M. A. Vos- van Beilen, Korteleegte 56,9641 PD, Veendam. 
30 juli : mevr. H. Sandee-Meijering, Hereweg 89, 9651 AC, Meeden. 

1 aug. : mevr. A. Bos-Wesseling, Molenstreek 84, 9641 HD, Veendam. 
2 aug. : mevr. T. A. Scheper-van der Leest, Het Loeg 1, 9649 EG, 
Muntendam. 
5 aug. : mevr. T. Bellinga-Hendriks, Boven Westerdiep 88-16, 9641 LK , 
Veendam. 
20 aug. : L. Kamphuis, Middenweg 141, 9649 HT, Muntendam. 
21 aug. : mevr. J. Medema-van Sloten, Steenstraat 2 C, 9646 BA, 
Veendam.  
28 aug. : mevr. M. Meesters, Dr. A. Kuyperstraat 20,  9645 AP, Veendam. 
29 aug. : de heer J. M. Tulp, Westlaan 5, 9642 ND, Veendam. 
31 aug. : mevr. E. van der Woude- Logtenberg, Bocht Oosterdiep 7 E, 9641 
JH, Veendam. 

Alle jarigen : van harte gefeliciteerd, een mooie verjaardag met uw 
geliefden en hopelijk verder in goede gezondheid. 

Huwelijksjubileum: geen  



De zieken
*Onze voorzitter, mevrouw Sjoukje Smid, verblijft momenteel in de 
A-Borg in Winschoten. Adres : Parklaan 1 b,9675 AB te Winschoten. 
Volgens de laatste berichten blijft de situatie  moeizaam. Wel maakt ze 
alles mee maar het is nog erg druk in haar hoofd. Ook de medicatie is 
aangepast.  Een kaartje ontvangen vindt ze wel mooi.  
*Mevrouw Broekema-Mulder , Prins Bernhardlaan 56 – 108 in Veendam 
is enkele keren opgenomen geweest in het ziekenhuis i.v.m. benauwdheids-
klachten. Inmiddels is ze naar de Burcht in Hoogezand gegaan.
Wij wensen de zieken beterschap  en sterkte en vooral genezing toe.  
Een kaartje is altijd welkom !

Verhuizing : de heer H. Ridderbos verhuist per 1 juli 2022 naar: Boven 
Westerdiep 88-46 -9641 LK te Veendam. 





Een stukje kerkgeschiedenis in grote stappen 

Aansluitend op het gedicht Hemelvaart in de juni Nieuwsbrief 2022 een 
stukje kerkgeschiedenis. De kerkgeschiedenis is begonnen met de uitstor-
ting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest, 10 dagen na Hemelvaart. 
Petrus voert het woord. Hij schrijft de brieven 1 en 2 Petrus.  De reisroute 
van het Evangelie kunnen we lezen in het boek Handelingen. Eerst in Israël 
vanuit Jeruzalem het hele land in. Paulus verkondigt het Evangelie aan de 
heidenen over de grenzen. Van Israël naar Rome naar Spanje naar Enge-
land en Ierland zo naar het vasteland van Europa. In plm. 700 kwam het 
Evangelie in Nederland. Later kwam de zending over de hele wereld. 

Apostel Petrus werkt vooral onder de joden. Apostel Paulus onder de 
heidenen. Men neemt aan dat Petrus later in zijn leven bisschop van 
Rome is geweest. In het jaar 67 zou hij de kruisdood (met het hoofd naar 
beneden) zijn gestorven. Omstreeks het jaar 300 heeft keizer Constantijn 
een kerk boven de begraafplaats van Petrus gebouwd. Omstreeks 1500 
wordt deze kerk omgebouwd tot een machtige basiliek. Deze kerk krijgt 
de naam Sint-Pieter met het grote Sint- Pieterplein er voor. Nog altijd de 
plaats waar duizenden mensen samen stromen om de Paus te horen en te 
zien. In de rooms-katholieke kerk leert men dat de paus de opvolger is van 
Petrus.  Dit haalt men uit de Bijbel : zie Mattheus 16 vs. 15 t/m. 18. De 
paus heet : plaatsbekleder van Christus. 

De	Rooms-Katholieke	kerk		is	ontstaan	ten	gevolge	van	een	conflict	
tussen de bisschop van Rome en Constantinopel. Zo ontstond de Grieks-
orthodoxe kerk in het jaar 1054. Dat was de eerste kerksplitsing. In 1517 
vindt de kerkhervorming plaats met Luther, Calvijn en Zwingli. De 2e 
kerksplitsing. In 1534 splitst de Anglicaanse kerk zich af. In 1892 ontstaat 
de Gereformeerde kerk, in 1944 de Gereformeerde kerk art. 31. En zo zijn 
er nog veel meer kerkgenootschappen ontstaan zoals de Baptisten, 
Doopsgezinden enz.  

Kerk en staat
Vanaf het begin is er een spanning geweest tussen kerk en staat. Dat 
kwam doordat beide te maken hadden met dezelfde mensen in dezelfde 
gemeenschap. Geestelijke macht tegenover wereldlijke macht.



Van	het	jaar	0	tot	313	was	er	het	conflictmodel	De	christenen	werden	in	het	
Romeinse Rijk vervolgd. Zij weigerden namelijk de keizer als een god te 
vereren. 

In 313 geeft keizer Constantijn de Grote aan de christenen godsdienst-
vrijheid. In 380 stelt keizer Theodosius het christendom zelfs verplicht.  
Dit duurt tot de Franse Revolutie in 1795. Deze tijd noemen we het 
harmoniemodel.  Van 1100 tot 1300 is de kerk zelfs oppermachtig. 

Na de Franse Revolutie in 1795 zijn kerk en staat gescheiden. 

In 1948 wordt in Amsterdam de Wereldraad van kerken opgericht. En 
nog altijd wordt het Evangelie van de Blijde Boodschap wereldwijd 
verkondigd. Met oude en moderne middelen. In de huidige tijd ook via 
online.

Oproep voor vrijwilligers kerkdienst 

Voor woon-zorg en revalidatiecentrum Veenkade zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers die willen helpen bij de kerkdiensten in Veenkade op de 
zondagmorgen.

Vindt u het leuk om 1 of 2 keer in de maand onze bewoners naar de 
kerkdienst te brengen ? 

Meldt u zich dan aan bij : Activiteitenbegeleiding Veenkade – 
tel. 06 – 53 26 75 17 of e-mail : ab@zgmeander.nl





NIEUWE OPZET LIEF en LEED

Tot nu toe  waren de leden van de PCOB verdeeld over een aantal 
bezoekwerkers. Zij regelden de lief en leed bezoeken onder de leden. He-
laas wordt de groep bezoekwerkers te klein om alle leden te bezoeken.  De 
nog overgebleven bezoekwerkers zijn bij elkaar geweest en er is tot 
het volgende besloten : 

Verjaardagen : alle verjaardagen van 80 jaar en ouder komen in de 
Nieuwsbrief.  De leden kunnen op persoonlijke titel een kaartje sturen. 
Bj de kroonjaren 80, 85 en 90 (om de 5 jaar) wordt een attentie (bloemetje) 
geregeld. 

Huwelijksjubilea : leden die 50 jaar getrouwd zijn en daarna om de 5 jaar, 
worden in de Nieuwsbrief vermeld en de echtparen worden verblijd met 
een bloemetje. 

Zieken: worden vermeld in de Nieuwsbrief. Ieder kan op persoonlijke titel 
een kaartje sturen of een bezoekje brengen. Bij langdurige ziekte wordt 
een attentie gebracht. 

Overlijden: bij overlijden wordt er door het bestuur een kaartje gestuurd 
en gaan we naar de rouwdienst. Het overlijden komt in de Nieuwsbrief en 
ieder kan  nog een persoonlijk kaartje sturen. 

Om een attentie  of een bloemetje te verzorgen zullen leden die b.v.in de 
buurt wonen, benaderd worden met de vraag of zij dit willen regelen en 
een bezoekje willen brengen.. Zo kan het lief en leed werk van de PCOB 
breed gedragen worden. 

Aanspreekpunt voor dit alles is het bestuur en met name : Corrie Truin, 
tel. 0598 – 452838 of 06- 402 86324  en Wiebe Dijk tel. :0598- 470412 
of 06- 150 72998.  Met dan meteen de eerste vraag om als u weet dat er 
iemand ziek is of om andere reden een kaartje nodig heeft, dit door te 
geven aan Corrie of Wiebe. 



Puzzel juli-augustus 
ingezonden door ons medebestuurslid Nanno Levenga. 



Voor veel leden is een puzzel oplossen ook in deze tijd, een zinvol en 
mooi tijdsverdrijf. Even de gedachten anders gericht en het scherpt je 
denkvermogen ook nog. 
Oplossing juni puzzel : altfluit. 
Bestuursbesluit : Er worden geen prijsjes meer uitgedeeld. Wel blijven de 
puzzels doorgaan. De oplossing kunt u voortaan naar de secretaris 
opsturen. 

Allerlei

Antwoorden  taalspelletje : Leenwoorden (juni Nieuwsbrief) 
1. Kampeerterrein = camping   11. Koffers =bagage
2. Betekenisvolle spreuk = mantra    12. Meelproduct lange 
slierten=spaghetti
3. Leergang = cursus.     13. Grappenmaker=clown
4. Einde van de week= weekend.    14. Dagbladschrijver=journalist
5. Tweegesprek=dialoog    15. Klein soort paard.=pony
6. Lopen in een georganiseerde stoet =marcheren 16. Stelkunde =algebra. 
7. Gezant=diplomaat    17. Tafel om te werken.=bureau.
8. Vitrine =etalage    18. Geschenk= cadeau
9. Nagalm=echo     19. Stortbad.=douche
10. Zoogdier met lange hals=giraffe.    20. Sterrenkunde=astrofysica 

De	goede	oplossing	kwam	van	mevr.	Jantje	Voorn.	Proficiat	!	

Het onderspit delven. 
In de Veendammer van 25 mei 2022 las ik en ook u misschien wel, een 
bekende uitdrukking die uit het veen afkomstig is. De uitdrukking luidt : 
het onderspit delven. Vroeger was turf de brandstof voor de kachel. Turf is 
gedroogd veen dat vooral uit de Drentse, Friese en Groninger bodem werd 
gehaald. Dat zgn. baggeren was heel zwaar werk. Vooral de man op de bo-
dem van de put stond de hele  dag met zijn voeten in de bagger te spitten. 
Hij gaf de bagger/ turf door aan de man halverwege, die het weer doorgaf 
aan de man bovenaan. Deze zette het op zijn plaats om te laten drogen. De 
man onderaan in de turf put verdiende ook het minst. Hij moest het onder-
spit delven. 



Doppenactie 
en het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds.  

Wist u dat:
*de	opleiding	van	een	blindengeleidehond	ongeveer	€	15.000	kost	?	
*Het	KNGF.	voor	één	kilo	doppen	ongeveer	€	7,--	ontvangt.	
* Opbrengst doppenactie in 2021 : Euro  46.120,-- 

Omdat ook onze PCOB al vele jaren trouw doppen verzamelt heb ik 
het KNGF. een verzoek gestuurd voor wat meer informatie. In een brief 
schrijft de woordvoerster van het KNGF. het volgende : “ Graag wil ik u 
allen, familieleden en vrienden en buren heel hartelijk bedanken dat 
u al jaren doppen inzamelt. U mag gerust weten dat dit ontzettend 
gewaardeerd wordt door het KNGF. en dat u ons er fantastisch mee 
helpt “.   
In de folder die het KNGF meestuurde haal ik nog wat achtergrond-
informatie:

Wat vooraf gaat 
Alle honden worden bij ons gefokt, gaan dan een jaartje naar een van 
onze gastgezinnen en na een jaar komen ze terug en worden hier intern 
opgeleid tot er een match is gevonden. Dan volgt een intensieve training 
van 3 weken voor de nieuwe baas samen met de hond, hier intern. Dan 
blijft de nieuwe baas hier 3 weken trainen en logeren in een kamer samen 
met de hond. 

Sinds 1935 leidt het KNGF blindengeleidenhonden op voor mensen met 
een visuele beperking. Blindengeleidehonden worden opgeleid om hun 
baas zo veilig mogelijk van A naar B te brengen.  



Een geleidehond leert rekening te houden met 1 meter ruimte in de breedte 
en 2 meter in de hoogte zodat zijn baas nergens tegenaan loopt. Hij wandelt 
moeiteloos om alle obstakels heen. Hij geeft alle stoepranden en zijstraten 
aan. Zo brengt hij zijn baas naar de bushalte, station of informatiebalie. 
Een van de moeilijkste  taken van een blindengeleidehond is ”intelligente 
ongehoorzaamheid”. Zo voorkomt hij dat zijn baas ergens tegen aanloopt 
of van afvalt. Als een pad ontoegankelijk is dan zal hij een alternatief 
kiezen. En daarna zo snel mogelijk de originele route weer oppakken.

Omgaan met een geleidehond. 
U komt ze vast wel eens tegen op straat of in het kantoor.  Als de hond het 
tuigje draagt dan is hij aan het werk. Hij biedt zijn baas steun en brengt 
hem zo veilig mogelijk van A naar B of assisteert hem bij de dagelijkse 
bezigheden. Het is verleidelijk om zo’n mooie en lieve geleidehond in zijn 
tuigje een aai over zijn bol te geven. Toch adviseren wij dat niet te doen. 
De hond is aan het werk en mag niet uit zijn concentratie worden gehaald. 
Je mag een blindengeleidehond ook niet voeren. De honden volgen een 
uitgekiend voedingsschema om in optimale conditie te blijven en het 
juiste gewicht te behouden. Bovendien beloont de baas de opgevolgde 
commando’s met iets lekkers. Als anderen de hond gaan voeren dan kan 
dat de band tussen baas en hond verstoren.

Misverstand 1: een geleidehond moet altijd werken. Nee hoor alleen als 
hij het tuigje draagt is hij aan het werk. Als het tuigje af is dan is hij een 
gewone hond. Dan mag je ravotten en knuffelen. 

Misverstand 2 : een geleidehond weet zelf de weg terug. Nee helaas de 
baas moet de weg kennen en de hond sturen met commando’s. de hond 
omzeilt wel obstakels en zoekt oriëntatiepunten voor zijn baas.  

Misverstand 3 : Geleidehonden moeten hun hele leven lang werken.  
Gelukkig niet de meeste geleidehonden gaan met hun negende jaar met  
pensioen  
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Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, waarvan wij het begin en einde niet kennen.
Ik geloof in Zijn scheppend werk  
Ik	geloof	in	Zijn	nooit	aflatende	liefde.	
Ik geloof in Zijn heilsplan met de wereld.
Ik geloof dat God een plan heeft met ieder mens.
Ik geloof  dat ieders naam staat geschreven in de palm van Gods hand.
Ik geloof dat Jezus’ lijden heilzaam heeft gewerkt voor de lijdende mens.
Ik geloof in de wondere werking van Gods kracht.
Ik geloof in de oneindige vergeving van God.
Ik geloof dat er aan God en zijn werk nooit een einde komt.
Ik geloof dat God Zijn hand reikt naar ons, over de dood heen.
Ik  geloof in de zin van ons bestaan: dat God eens Zijn rijk zal vestigen op 
aarde.      
 
Amen 



Amen          

Gedicht (van Hans Bouma) 
Maar één keer leef je. 
Maar één keer heb je de tijd.
Leef dan goed, leef niet voor jezelf. 
Laat de liefde hoogtij vieren. 
Loopt over van liederen, pure vreugde
De Heer is opgestaan, iedere dag 
Is de dag van je leven.  

Tot slot : 
Een gedicht ingestuurd door ons medebestuurslid Corrie Truin.:
Alles heeft een reden in het leven op aarde      
                                     
Niets is toevallig dus alles heeft waarde.

Wat er ook gebeurt houd vertrouwen en moed.
De tijd is verbonden met voor- en tegenspoed. 

Niets is toevallig ook al is het verdriet
Probeer in het donker het licht weer te zien. 

Bekijk elke dag laat zijn wat er komt
Zo ontstaat een antwoord op het grote “Waarom”

Iedereen een goede en gezonde zomertijd verder gewenst.
Hopelijk tot september in het nieuwe seizoen.  



Doppenactie: 

Zolang er geen 
bijeenkomsten zijn kunt u 
de doppen inleveren bij of 
op laten halen door Wiebe 
Dijk, Bocht Oosterdiep 43C 
te Veendam.  

Tel. 0598 - 47 04 12
of 06 - 15 07 29 98 

Mail: lendedijk@netvisit.nl 



Molenstreek 7 - Veendam 
Telefoon 06-138 38 611    

kantoor@haarstudionauta.nl 
www.haarstudionauta.nl

HAAR- EN HOOFDHUIDPROBLEMEN 
HAARWERKEN 

ONTSPANNINGSTHERAPIE 



AGENDA

Vakantie juli – augustus

15 september 
WMO

13 oktober (met kbo)  
Wilde Ganzen

17 november 
aandacht voor het 30 jarig bestaan 
van onze PCOB afdeling

15 december
Kerstfeest

Droomt u van een nieuwe
badkamer of keuken?
Ziet u op tegen een klus in
huis?

Dirk Smid is van alle markten thuis!

keukens / badkamers / dakwerken /
schoorsteenreparaties / ramen en 
kozijnen / vloeren / en veel meer...

Kerkstraat 6, 9636 AC Zuidbroek
Telefoon: 0598-627033 / 06-30910842
E-mail: bouwservicesmid@gmail.com

Internet: www.bouwservicesmid.nl


