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Een toekomst vol van hoop
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en 
op aarde.

Mattheüs 28 : 18

We leven in een verwarrende tijd. Veel mensen voelen zich onzeker en bedreigd door kli-
maatveranderingen. Er heerst onrust in de Nederlandse samenleving door de problemen 
met stikstof. Onze boeren en vissers maken chaotische tijden mee. Er zijn toenemende 
spanningen in het wereldgebeuren.
Gelukkig, de woorden die Jezus tot Zijn discipelen sprak, klinken ook ons in deze eindtijd 
als troostwoorden in de oren. Er is geen plaats voor doemdenken. Gods kinderen mogen 
ervan verzekerd zijn dat het God niet uit de hand loopt. Er is een geweldig toekomstper-
spectief, want Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Zijn rijk van vrede en 
gerechtigheid is aanstaande. Alle gelovigen kunnen en mogen ervan verzekerd zijn dat 
Christus hen beschermt tegen de boze en bewaart voor afval. Christus triomfeert over 
alle duistere, Gode vijandige en satanische machten. Hij heeft in beginsel de helse mach-
ten overwonnen op het kruis. Boze, donkere en duistere machten, inclusief de antichrist, 
die deze eindtijd (zullen) tiranniseren en demoniseren. Nu nog is de aarde het domein, 
het machtsgebied van de vorst der duisternis.
Maar Gode zij dank, de Christgelovige deelt in de overwinning van Christus op alle Go-
devijandige machten. In Christus zijn Gods kinderen meer dan overwinnaars, zegt Ro-
meinen 8 : 37. Een toekomst vol van hoop, want aan Jezus – en aan allen die bij Jezus 
behoren – is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

A.C.B.

Bestuur/redactioneel
Als u dit leest zijn de vakanties grotendeels voorbij en zijn we alweer het laatste kwartaal 
van het jaar ingegaan. Hoe ouder het wordt, hoe sneller het lijkt te gaan. We hebben 
genoten van het mooie zomerweer.
We hopen in september weer een mooie fietstocht te doen. Elders in dit nummer vindt u 
hierover meer informatie. Ook doen wij als PCOB weer mee aan de Rabo ClubSupport-
actie. Als u bij de Rabobank bent, breng dan ook uw stem uit op de PCOB, afdeling Urk. 
De opbrengst hiervan gaan we gebruiken voor ledenwerving. En in oktober gaan we weer 
op de markt staan.

Spreuk van de maand
Niets is tijdverlies als je van de dag geniet.
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Van de voorzitter
Als u deze nieuwsbrief leest, zitten de schoolvakanties er alweer bijna op. Veel mensen 
zijn er deze zomer weer eens op uit getrokken. Sommigen naar het buitenland, veel an-
deren zijn in ons eigen land gebleven, en weer anderen bleven thuis, om welke reden dan 
ook. We hebben mooi weer gehad, hoewel het voor een aantal ook aan de warme kant 
was. Maar over het weer valt niet te twisten. Het bestuur is ook weer aan de slag na een 
periode van reces, en is weer bezig met het één en ander te organiseren, waar verder in 
de nieuwsbrief over vermeld wordt.
In één van de vorige nieuwsbrieven heb ik u verteld, dat we een brief naar het hoofdbe-
stuur hebben gestuurd over de christelijke identiteit van de PCOB. Inmiddels hebben we 
een antwoord gekregen, waarin vermeld staat dat het hoofdbestuur dit op de agenda zal 
zetten voor bespreking. We waren niet de enige afdeling die hier haar zorg over uitge-
sproken heeft en ook de ledenraad zal zich hierover buigen. Toch een zaak die onze aan-
dacht zal blijven vragen, want wij vinden als bestuur dat we het protestants-christelijke 
geluid willen blijven horen.
Vorige keer maakten we melding van een flink aantal nieuwe leden. Nu zijn er in de ach-
terliggende tijd een aantal leden overleden en willen we ons medeleven delen met hen 
die achterbleven.
Ik wens u allen bij dezen Gods zegen toe voor u en de uwen.

Jacob van Veldhuisen

Fietstocht PCOB
Het is de bedoeling dat we weer een fietstocht gaan doen en wel op maandag 12 sep-
tember. We starten om 14.30 uur bij het gemeentehuis en gaan een rondje doen via de 
Domineesweg en de Monnikenweg. Onderweg zullen we even stilstaan om een aantal 
gewassen te laten zien die nu nog op het land staan. Daarna gaan we naar een zeer 
modern en geautomatiseerd melkveebedrijf, waar we een rondleiding met uitleg krijgen. 
Ook is er op dit bedrijf een ruimte waar we kunnen genieten van koffie met koek. Dit is 
wel voor eigen rekening en kost € 2,50 per persoon.
Een ieder die mee wil kan zich opgeven bij Jennie Kramer, tel.: 68 31 70. Tot ziens op 12 
september.

Natuurwandeling
Op maandag 4 juli hebben we weer een boswandeling gedaan. Het aantal deelnemers 
had wat meer kunnen zijn, maar de gezelligheid was er zeker wel. We zijn gestart bij de 
ingang van Gaartjes bos en toen rechtsaf gegaan, bij de Bruine Zandvlakte langs. Heel 
veel verschillende soorten planten waren er te zien, alsook de verschillen van het struik-
gewas aan de bosrand. Het viel ons op dat er dit jaar veel hazelnoten zijn en dat deze 
ook nog bijzonder groot zijn, zeker voor de tijd van het jaar. Ook de vele bramenstruiken 
die al volop in bloei staan.
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Aan het einde van het pad gingen we weer richting bos en op dat stukje pad kon je de 
vele verschillende soorten gras herkennen, wat mooi was en voor een aantal deelnemers 
nieuw. Voor velen is gras groen en daar houdt het mee op.
Op het bospad werd zichtbaar dat er door de droogte van de afgelopen jaren hele stuk-
ken bos helemaal doodgegaan zijn. Dat is wel jammer, en men vroeg zich af wat het 
FlevoLandschap hieraan ging doen. Langs het pad stonden ook veel wilde aardbeien die 
op dat moment rijp waren. Aan het einde van de tocht zagen we nog een aantal munt-
planten staan, waar iedereen nog even aan kon snuiven. Na 1½ uur waren we weer bij het 
beginpunt en ging een ieder weer huiswaarts.

Jacob van Veldhuisen

Dankbetuiging
Namens mijn vrouw en mezelf willen we een ieder bedanken voor het medeleven en 
belangstelling die wij mochten ervaren na mijn ongelukkige val in het restaurant in Stap-
horst. Bedankt voor de vele blijken van medeleven in de vorm van een kaartje of een 
attentie. We zijn vooral dankbaar dat erger letsel is uitgebleven. De Heere zij daarvoor 
gedankt.

Namens Albert en Jennie Bakker

Nieuws van de bieb
Meer weten over de computer?
Wil je dit najaar starten met leren hoe je de computer of 
je iPad kunt gebruiken? Elke vrijdagmorgen kun je langs-
komen. Van 10.00 tot 11.00 uur geven we cursus en van 
11.00-12.00 uur kun je met al je vragen over telefoon, ta-
blet, laptop of e-books terecht.
 
Mini-abonnement
Lees je niet meer zo veel of niet meer zo snel? We hebben ook een mini-abonnement 
voor € 17,– per jaar. Daar kun je twaalf boeken per jaar voor lenen. Ook hebben we een 
ruime collectie grootletterboeken.
Je hoeft geen lid te zijn om in de bibliotheek te komen. Op de leestafel liggen elke mor-
gen de nieuwe kranten klaar, die je gratis kunt lezen.
Verder kun je een kopje koffie kopen en diverse tijdschriften lezen. Dus ook niet-leden 
zijn van harte welkom in de bibliotheek.

De eerstvolgende nieuwsbrief komt D.V. uit op 26 september 2022.
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Ut inktpötjen
Willem is zondagsschoolmeester. Hij staat voor de klas en spreekt het dankgebed uit. 
Uit ervaring weet hij, dat er onder het bidden en danken, door de lieve jeugd, vaak kat-
tenkwaad wordt uitgehaald.
Daarom heeft hij de gewoonte om onder het bidden of danken af en toe zijn ogen even 
open te doen, om ze in de gaten te houden. In de banken zitten inktpotjes en Willem 
ziet dat een jongen de vlecht van een meisje, dat voor hem zit, in het inktpotje wil stop-
pen. Willem, midden in het dankgebed, zegt dan: ‘Jongetjen, bleef mit je pootjes van ut 
inktpötjen of.’

Waargebeurde verhalen
verzameld door Jan Visser (1939 – 2019)

Rabo ClubSupport 2022
Ook dit jaar doen wij als PCOB afdeling Urk weer mee met de Rabo ClubSupport-actie. 
Bent u lid van de Rabobank, dan kunt u vanaf 5 tot en met 25 oktober stemmen op uw 
favoriete club of vereniging via de Rabo App, Rabo Internetbankieren of rabobank.nl/
clubsupport.
Graag willen wij onze leden oproepen (die lid zijn van de Rabobank) op uw stem uit te 
brengen op de PCOB afdeling Urk. Het bedrag dat wij dan ontvangen willen we gebrui-
ken voor ledenwerving. Dus hoe meer stemmen hoe groter het bedrag is. Van harte bij 
u aanbevolen.

Het bestuur

Agenda
 5 september bestuursvergadering, 16.00 uur
 12 september fietstocht
 4 oktober bestuursvergadering, 16.00 uur
 8 november bestuursvergadering, 16.00 uur
 14 november jaarlijkse diner, 17.00 uur – 20.00 uur (onder voorbehoud)

“Spoonders”
Iets nieuws! Een column in onze PCOB-nieuwsbrief. Het zal vaak met humor zijn, maar ook 
wel eens ernstig. Door de actualiteit van de tijd, of meer een herinnering. Maar altijd met een 
glimlach!

Deze eerste keer wil ik iets schrijven over de titel boven de column. Dat is natuurlijk ons 
eigen Urkers voor houtspaanders. Ik mag namelijk wel graag met hout knutselen, maar 
ik hou ook van verhalen. Ik wil proberen die twee samen te laten komen. Als ik met hout 
bezig ben, dan zie ik door het hakken, zagen en schaven, de spaanders, de “stukjes” dus, 
letterlijk voor me door de lucht vliegen. Dat zijn de spoonders!
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Zo was ik bezig met het zagen van een kaasplankje, een serveerplankje dus. Mijn klein-
zoon kwam bij me kijken.
‘Wat doe je?’
‘Ik zaag een plank. Hoe was het op school?’
‘Eh… goed.’
Ik merkte de aarzeling in zijn antwoord. Ik nam ondertussen de plank in mijn hand, en 
hield hem in de hoogte. Het was om te laten zien waar ik mee bezig was. Zijn gezicht 
betrok.
‘Ik wil niet met die gattenklapper!’
En weg was ie. Wat denk je? Hij was die ochtend dus niet de liefste geweest, en dacht 
nu een paar patsen met “de plank” te krijgen. Dat was echt niet de bedoeling. Maar dit 
is voor mij wel de taalverrijking, en de reden, waarom wij thuis in ons taalgebruik nu het 
woord “gattenklapper” gebruiken in de plaats van “serveerplankje”. Het knutselen en de 
taal komen hier samen. Het is een “stukje” geworden voor de eerste “spoonders”. ☺

H.H.

“Spoonders”
Op het tijdens ons PCOB-reisje ingevulde vragenbriefje, was, naast fijne en positieve 
geluiden, ook te lezen dat het landelijke magazine niet zo nodig hoeft. Een aantal opi-
niestukken, en ook de daarbij aan het woord gelaten mensen, wordt niet door iedereen 
op prijs gesteld.
En zo sta ik daar ook wel in: Moet dat nou? Ons plaatselijk bestuur heeft er ook vragen 
over gesteld. En er is bijval! Maar, zo bespraken we in het bestuur, toch is er ook een an-
dere kant. Dat is: moet het dan allemaal alleen zoals wij denken? Of mag, en moet, een 
uiting van de diverse meningen er juist zijn? Een “ander” geluid kan ons ook scherp hou-
den, en juist alert maken. Ons onze eigen normen en waarden weer laten (op)waarderen!
Ik moet hierbij nu denken aan de discussie over “voltooid leven”. Mag een mens daar 
zelf over beschikken? Nee, dat mag toch niet! God bepaalt, en is de beschikker van leven 
en dood. In het hier en nu, en, gelukkig maar, zelfs over de dood heen! Maar nu even 
eerlijk, denken wij daar uit onszelf dan zo vaak over na? Of is het ook door die, ons wel-
licht wel tegen de borst stuitende, “andere” geluiden? Ik denk het! Misschien moeten we 
daarom ook blij zijn met een tegengeluid. Ik denk daarom ook: joepie, dan mogen wij, 
met de kennis van nu, ook laten horen wat de Bijbel daar over te zeggen heeft! Wie had 
dat gedacht? ☺

H.H.
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Woordzoeker – Hoofdsteden

A E J P O K S U I N L I V

N M L O H K C O T S W A A

A I S L T S E P A D E O B

V R L T J S B B E R G A Z

A H O B E U E L O N D E N

L E S S U R B R N E N E W

S L L J L D D L A G I R E

I S O I K I V A J K Y E R

T I J R O M E N M A E J I

A N U A H C S R A W N O J

R K O P E N H A G E N A B

B I G E W L I S S A B O N

E E S T L U X E M B U R G

Amsterdam
Berlijn
Boedapest
Boekarest
Bratislava
Brussel

Dublin
Helsinki
Kopenhagen
Lissabon
Ljubljana
Londen

Luxemburg
Oslo
Parijs
Reykjavik
Riga
Rome

Skopje
Stockholm
Vilnius
Warschau
Wenen
Zagreb

Oplossing:
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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: 10% korting op was-
sen/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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Uitnodiging

Publiekslezing
Hersenletsel   
Rouwen om wat  
niet meer kan en om 
wat er is veranderd.
Veel mensen met Niet- Aangeboren 
Hersenletsel (NAH) ervaren na het ontstaan 
van hun letsel een verlies. Bijvoorbeeld 
verlies van geheugen, verlies van je werk of 
verlies van je zelfstandigheid. Ook voor de 
naasten geldt dat. Denk aan het verlies van 
toekomstverwachtingen of verlies van zijn 
of haar vertrouwde persoonlijkheid. 

Zowel naasten als getroffenen maken vaak 
ieder hun eigen rouwproces door. Rouwen 
is namelijk niet alleen een proces na 
overlijden.

Wat betekent rouwen na hersenletsel voor 
jou en je naasten? Hoe herken je het en hoe 
kan je met elkaar in verbinding blijven?
Dit onderwerp staat centraal tijdens de 
publiekslezingen in zowel Emmeloord als Urk.

Neuronetwerk Nop/Urk

Emmeloord 
wanneer:  
Dinsdag 20 september 2022    
 
Judith Teseling, werkzaam als trainer  
bij  Interaktcontour. 
Klaas van der Veen vertelt zijn verhaal als 
 ervaringsdes kundige na het hersenletsel  
bij zijn partner.   
Locatie:  
Flevomeer Bibliotheek,  
Harmen Visserplein 5 Emmeloord

Aanvang:  
19.30 uur.

Aanmelden via  
info@carrefour.nu of telefonisch via 0527-630000

Urk 
wanneer:  
Donderdag 22 september 2022     
 
Renske Lunenburg, trainer bij Interaktcontour  
en cognitief trainer bij Hersenz.
Klaas van der Veen vertelt ook deze avond over  
het rouwproces na het hersenletsel bij zijn partner.  
Locatie:  
Flevomeer Bibliotheek,  Singel 9 B Urk

Aanvang:  
19.30 uur. 

Aanmelden via  
mantelzorg@caritasurk.nl of telefonisch: 0527-683346

Deze lezing wordt georganiseerd door het 
Neuronetwerk NOP/Urk. Dit netwerk bestaat uit 
verschillende organi saties die betrokken zijn bij de zorg 
voor mensen met hersenletsel én hun naasten.  

Belangstellenden zijn van harte welkom!

De volgende sprekers zijn hiervoor uitgenodigd:

Niet-aangeboren hersenletsel is een 
beschadiging aan de hersenen die iemand 
tijdens zijn leven oploopt als gevolg van 
een beroerte, ongeluk, hartstilstand of 
hersenaandoening.
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Jubilea september
In september is er één jubileum te vieren, en wel een smaragden. Wij wensen het bruidspaar 
van harte geluk met deze bijzondere mijlpaal.

 8 J. Bakker & 55 jaar
  G. Bakker-Bakker
  Kiekendief 38, 8322 CS

Overleden
In de afgelopen maand zijn twee van onze leden overleden. Onze gedachten gaan uit naar de 
nabestaanden.

 2 juli L. Hoekstra-Zeeman
  Vlechttuinen 1/K211, 8321 XB

 3 juli A. Hoekstra-Gerritsen
  Wijk 5-88, 8321 GP

Positief
Geef mij, o God,
de kracht om positief te denken.
Wil m’ in mijn lot geloofsvertrouwen schenken.
Geef mij de kracht,om steeds te blijven strijden.
Houd Gij de wacht, wil ondergaan vermijden.

Geef mij het zicht,
om anderen positief te duiden.
Dat ’k mij niet richt naar wat ik hoor verluiden.
Om niet meteen een oordeel uit te spreken.
Uw liefde alleen bedekt ook mijn gebreken.

Geef mij ’t geloof, dit leven positief te leven.
Dat ik niet sloof om steeds naar meer te streven.
Geef dat ik “reis” met oog en hart naar boven
en zo bewijs de zegen van ’t geloven.
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 4 G. Post-Woord (78)
  Nieuw Guineastraat 1/K112, 8321 HK
 4 G. Hoekstra-Bakker (76)
  Lange Dam 6, 8321 XV
 5 T. Schraal (76)
  Wijk 4-73b, 8321 GG
 5 E. Baak-Post (75)
  Noorderpalen 84, 8321 CP
 7 J. Bakker (78)
  Kiekendief 38, 8322 CS
 7 W. Kramer-Koffeman (76)
  De Akkers 30, 8321 BT
 8 A. Post-Romkes (86)
  Arubastraat 6, 8321 GZ
 8 H.J. Kiefte (84)
  Nieuw Guineastraat 83e, 8321 HM
 8 J. Kramer-Schenk (77)
  Oslolaan 4/A114, 8321 HE
 9 K.L. Koffeman (86)
  Oslolaan 4/A006, 8321 HE
 9 L. van Bruggen-Romkes (81)
  Het Roer 128, 8322 AP
 9 M. Gankema-Pelleboer (78)
  De Schroef 14, 8322 AN
 10 M. Oost-de Boer (79)
  Wijk 4-76, 8321 GG
 10 M. Smits-Pasterkamp (75)
  Ransuil 44, 8322 CP
 10 G. Bakker-Bakker (75)
  Kiekendief 38, 8322 CS
 11 C. Zwarthoed (84)
  Oslolaan 31, 8321 HE
 11 A. Barends-Hoekman (79)
  Wijk 3-93a, 8321 GB
 12 P. Romkes (80)
  Voorland 18, 8321 CB
 13 E. Bakker-Schenk (75)
  ’t Klif 17, 8321 KG
 14 A. Pasterkamp-Schenk (82)
  Oslolaan 30, 8321 HE

 15 P. Hoefnagel-Visser (78)
  Zinkstuk 35, 8322 BC
 15 B. Post-Bakker (76)
  De Akkers 40, 8321 BV
 16 D. Bos-Wezelman (75)
  Schotbalk 17, 8322 BG
 17 M. Hoekstra-Kramer (83)
  Bonairestraat 7, 8321 HA
 18 H. Brons-Roos (87)
  Schokker 24, 8322 EG
 19 C. van Slooten-Verhoeff (77)
  Tida Kira 4, 8321 JW
 20 T. Noorloos-van Veen (76)
  Oslolaan 5, 8321 HE
 21 A.C. Baak (76)
  Noorderpalen 84, 8321 CP
 23 A. Visser-Kramer (89)
  Nieuw Guineastraat 1/K006, 8321 HK
 23 Mevr. J. Koffeman (80)
  Ankerplaats 2, 8321 RT
 24 F. Kaptijn-de Wit (85)
  Tida Kira 6, 8321 JW
 24 W. Hoekstra (85)
  Wijk 2-75, 8321 ET
 24 A. Hakvoort-Kroon (83)
  Wijk 1-5b, 8321 EK
 24 M. de Boer (77)
  Zinkstuk 47, 8322 BC
 25 W. van Urk (76)
  Holkenkamp 5, 8321 AT
 26 T. Bakker (90)
  Wijk 5-13, 8321 GK
 27 F. de Haan (83)
  Nieuw Guineastraat 27, 8321 HK
 27 P. Bos (78)
  Schotbalk 17, 8322 BG
 27 I. Keuter-Woord (77)
  Schelpenhoek 79, 8321 BM
 30 J. Romkes-ten Napel (79)
  De Reede 66, 8321 DB

Jarigen van september
Wij feliciteren van harte al onze leden van 75 en ouder die in de komende maand hun verjaar-
dag vieren.



PCOB
Gemeenschappelijk actief

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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Kort is het leven
Kort is het leven,
ons gegeven.
Daarom neem het wel in acht.
Want het heden te verlengen,
of het gisteren weer te brengen
staat niet in des mensen macht.
En de morgen is verborgen,
in een onzichtbare nacht.
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