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Beste leden, 
De kop is er af. De eerste bijeenkomst was op 21 september met spreker Gerrit van Dijk. We 
sloten deze middag af met een gezamenlijke koffietafel. Daaraan namen 22 personen deel. 
Het was reuze gezellig en de bediening liet niets te wensen over. 
De volgende bijeenkomst is op woensdagmiddag 19 oktober om 14 uur in Talma Hiem.  
Jaap Veneboer uit Steenwijk neemt ons dan mee naar ‘Vlinderen door Zuidwest Duitsland’. 
Het belooft weer een hele mooie en verrassende middag te worden. 
Maar voor onze bijeenkomst is er op 
 

5 oktober de internationale dag van de ouderen in Zalencentrum in Sint Nyk. 
Het is een middag met een mix van informatie, ontmoeting en ontspanning. 
Informatie: Hof en Hiem: Organisatie Thuiszorg vertelt over haar werk. 
Ouderenzorg wordt in de toekomst meer digitaal. Het kabinet wil de ouderenzorg veran-
deren: slimmer inrichten vanwege het teruglopend aantal medewerkers. Dat betekent zo-
lang mogelijk thuisblijven met veel meer digitale middelen. Een verpleegkundige kan b.v. 
beeldbellen voor de daarvoor geschikte problemen. Een robotje meldt dat je medicijnen 
moet innemen. Dit vraagt om slimme innovaties, zoals personenalarm, elektronische sleu-
tels, hulp bij medicaties, enz.  
Bijzondere gast:  Een lezing van Douwe Visser, oud-schipper van de Sneeker Pan. 
Ontspanning: Huisorkest van KBO St. Nyk. 
Aanvang: 13.30 uur 
Entree: Gratis, inclusief koffie/thee, hapje, drankje.  Collecte bij de deur. 
U bent van harte welkom.  
 

Afschaffing acceptgirokaart 1 juni 2023 
Het gebruik van de acceptgirokaart is per 1 juni 2023 niet meer mogelijk. 
Doordat het betalingsverkeer voor het overgrote deel digitaal wordt gedaan, heeft de ver-
werker Currence besloten de acceptgirokaart af te schaffen. 
De inning van de contributie kan via automatische incasso. Bespreek dit met uw penning-
meester. 
 

Overleden: 
Geert Prins uit Harich is op 6 september overleden. 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte, troost en Gods nabijheid toe.  
 

RaboClubSupport  
De uitslag wordt omstreeks 10 oktober via een mail verwacht. 
Om een code te krijgen moest er vaak via de telefoon (088-722226600) om worden gevraagd. 
 

Nieuw lid: 
Van harte welkom mw. J. Hoogeveen-Bakker. We hopen dat u zich gauw thuis mag voelen 
bij de KBO-PCOB.   
 

Koersbal 
De koersbalgroep in De Treemter heeft dringend nieuwe leden nodig. 
Zij komen op woensdagmorgen bijeen en de kosten zijn ± € 5 per keer. 
Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met Wiegertsje Legendal tel. 604047. 



Verslag vergadering 21 september 
De voorzitter opende met een ieder van harte welkom te heten, in ’t bijzonder Gerrit van 
Dijk uit Genemuiden. We zongen Ps. 84 : 1 en 2, waarna gebed. De Bijbellezing was uit 
dezelfde Psalm 84 : 1 t/m 9, enkele woorden werden hierover gesproken. 
Nog een lied zongen we, te weten 400 : 1, 2, 8, 12.  
Mededelingen: Een prachtig, mooi, nieuw programma boekje!!! We zijn ingeloot voor de 
Museum Plus Bus en we gaan op 7 december naar het Fries Museum in Leeuwarden. 
Pauze. Koffie en thee werden geserveerd.  
De spreker Van Dijk kreeg het woord en hield een heel betoog over het leven en werk van 
Franciscus van Assisi, die leefde van 1181-1226. Franciscus groeide op in de Middeleeuwen 
er werd veel verwarring gesticht en er waren veel plunderingen. Franciscus kon goed zin-
gen en werd speelman genoemd, hij was altijd positief. Hij ging in ’t leger werd krijgsgevan-
gene gemaakt en later vrijgekocht; nog later als ridder in ’t leger werd hij gewond en vraagt 
GOD wat wilt U, dat ik doen zal! Hij wordt bekeerd en gaat naar ROME, ziet bedelaars en 
geeft geld en steeds gaf hij geld. Z’n uitspraak was: ‘Ik ben getrouwd met Vrouwe Armoe-
de’. 
Zelf waste hij zich niet, omhelsde de lepramens en leefde in armoede. Eens hoorde hij in een 
vervallen kerk een stem, Die adviseerde hem de vervallen kerk weer op te bouwen. Hij 
verkocht spullen van z’n eigen vader, waartegen hij ook rebelleerde. 
Franciscus leefde ondergronds in het kerkje. Hij komt in conflict met z’n eigen vader, geeft 
o.a. kleding terug en zegt geen vader meer te hebben, dan alleen GOD, de Vader. Toen 
stichtte hij de Franciscanenorde. 
Ook probeerde hij moslims te bekeren. Hij at en dronk weinig. Franciscus heeft o.a. met de 
paus gesproken en met de sultan Al Kimil. Beiden hadden respect voor hem. Hij kreeg later 
een oogziekte, wat z’n zicht deed verslechteren. Ook richtte hij een echte Kerststal in. Hij 
schreef veel gedichten en lofzangen. Een stukje van de zegenbede: ‘Moge God ons zegenen 
met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog, zodat we onze 
handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen.’ 
Ook werd er veel over Franciscus geschilderd. Hij is gestorven in Assisi. Ook werd hij 
Heilige! Paus Franciscus is naar hem vernoemd. 
De voorzitter bedankt de spreker Gerrit van Dijk, waarna nog een gedicht ‘Vrede’ volgde. 
22 personen gingen naar De Treemter voor de koffietafel. 

                                                                                        Verslag van Anne van der Berg  
 

In september gingen we in gedachten op reis naar Italië, het land van Franciscus van Assissi. 
In onze bijeenkomst in oktober kunnen we in gedachten meegaan met de heer Veneboer op 
zijn reizen naar Duitsland. Hij zal er weer prachtige beelden bij laten zien. 
Op reis gaan: misschien hebt u het kunnen doen, deze zomer. Maar ook het leven zelf wordt 
vergeleken met een reis. Onze levensreis. Niet altijd een kalme reis, er kan veel gebeuren, 
maar wel is ons een behouden aankomst beloofd door de Heer. En Hij gaat met ons mee 
onderweg. Zoals in het bekende lied gezegd wordt:   Op bergen en in dalen 
                                      en overal is God. 
                                                                      Waar wij ook immer dwalen  
                                                                      of toeven, daar is God. 
Zo kunnen we met vertrouwen reizen op onze levensweg. 
We hopen elkaar te ontmoeten op 19 oktober.  
Met hartelijke groet namens het bestuur, 
     Yvonne Slik en Yde Jan van de Lageweg 


