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Het kerstconcert 

Hij blijft nooit onopgemerkt, 
want hij heeft het Downsyndroom. 
Is verstandelijk beperkt 
en speelt heel graag xylofoon. 
Heeft een muzikale gave, 
maakt gebruik van zijn talent 
door te spelen op zijn staven 
van 't orkest: De Jostiband. 

Hij moest zich weer voorbereiden 
op het kerstconcert dat jaar. 
Dus het waren drukke tijden 
om te oefenen met elkaar. 
En zo oefenden ze tezamen 
van het Kind dat werd verwacht, 
van de koningen die kwamen 
en het mooist was 'stille nacht'. 

O, wat was hij zenuwachtig 
toen de grote dag aanbrak. 
Maar hij speelde werkelijk prachtig, 
het publiek ging uit zijn dak. 
Met de tranen in de ogen, 
zong toen iedereen tot slot 
vol ontroering, diep bewogen, 
't mooie lied; 'Ere zij God'. 

Toen 't publiek begon te juichen 
aan het eind van het concert 
en de Josti's gingen buigen 
en hij heel euforisch werd, 
toen hij in de vreugd mocht delen 
zei hij: “Dank U lieve Heer, 
dat ik xylofoon kan spelen. 
Volgend jaar doe ik het weer.” 

Hans Cieremans, 2012 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Beste leden van onze PCOB-afdeling  
 

Het jaar 2022 is bijna voorbij. Het bracht na de eerste  
maanden een tijd van verademing na de vele zorgen  
en regels rond de coronapandemie. Het werd een jaar 
met veel activiteiten, bijeenkomsten, busreizen en veel 
meer. In onze Nieuwsbrief kondigen we die aan en 
doen we er verslag van. Aan de organisatie van die 
activiteiten werken veel vrijwilligers mee, die er vaak 
veel tijd in steken. Wij zijn dankbaar dat voor elkaar te 
mogen doen en hopen daar volgend jaar mee te kun-
nen en mogen doorgaan met de hulp van onze God. 
Net als de jongen in het 
gedicht hiernaast zeggen 
wij dan ook: “Dank u lieve 
Heer. Volgend jaar doen wij 
het graag weer.” 

       

       Teun Huisman 
 

De redactie wenst u allen 
Gezegende Kerstdagen  
en een 
Gelukkig Nieuwjaar. 
 

Van het bestuur 
Een jaar voorbij 
 

Voor u ligt alweer de laatste Nieuwsbrief van dit jaar. 
Het jaar 2022 loopt ten einde. De adventstijd staat 
voor de deur. Een tijd van verwachting en uitzien naar 
de komst van Christus wat we, zoals het er nu uitziet, 
voluit kunnen vieren. Het is een jaar geweest waarin 
we als PCOB-leden elkaar konden ontmoeten op 
allerlei activiteiten, zoals koffiedrinken in ‘De Bras-
sershoeve’, eten in de ‘Oude Pastorie’, de maande-
lijkse middagen en niet te vergeten de vele busreizen 
die er zijn geweest. Wat hebben we daarvan genoten! 
 

Middagbijeenkomst in januari 
 

De eerstvolgende middagbijeenkomst, de ‘Nieuwjaars-
receptie’, is op dinsdag 10 januari 2023.  
Deze bijeenkomst zal gehouden worden in de Tuinzaal 
van de Zenderkerk aan de Borneolaan in Huizen.                                                                                                                                                              
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Harry Oor laat ons die middag een compilatie zien van 
de voorstelling: ‘De Juf, de Bakker en de Dominee’, 
welke ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van 
onze PCOB-vereniging in 2019 plaats vond.  
 

Vervoer naar de middagbijeenkomsten 
 

Heeft u geen vervoer en wilt u toch graag naar de 
middagbijeenkomsten komen, meldt u dat dan bij Lies 
Grimbergen. Zij regelt dat u thuis wordt opgehaald en 
teruggebracht. Er zijn een aantal medeleden die dat 
willen doen en u op deze manier een fijne en gezellige 
middag bezorgen. Heel veel dank hiervoor! 
 

Busreizen 
 

Op dinsdag 22 november is de laatste busreis van dit 
jaar geweest. In totaal hebben we 8 busreizen gemaakt 
naar verschillende bestemmingen. Wat was het leuk 
en gezellig. Voor 2023 is Lies met haar team alweer 
druk bezig om een achttal busreizen te organiseren.  

 

Op speciaal verzoek van een aantal leden heeft Lies 
geprobeerd samen met Eemland Reizen voor u een 
bustocht te organiseren naar Amsterdam. Met als 
hoogtepunt de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk over 
het leven van prinses/koningin Juliana. Wij kunnen u 
melden dat dit is gelukt, de reis is op 22 maart.  
Dus meldt u zich snel aan. Er kunnen maar 54 per-
sonen mee.  
In de eerste Nieuwbrief van volgend jaar zullen we u 
op de hoogte brengen van het programma voor 2023. 
 

Samen eten en koffiedrinken  
 

Helaas kan het eten in de ‘Oude Pastorie’ in de maand 
december om organisatorische redenen niet doorgaan. 
Gelukkig wel weer in de maand januari van volgend 
jaar op de gebruikelijk tijden. 
Het koffiedrinken in ‘De Brassershoeve’ gaat gewoon 
door in de maand december. U bent weer van harte 
welkom op 7 december en op 4 januari. Verdere 
informatie vindt u verderop in deze Nieuwsbrief. 
 

PCOB <----> Interactief 
 

Op dinsdagmiddag 24 januari is er een gezellige 
middag gepland in gebouw Silo. We willen dan gewoon 
fijn met elkaar gaan zingen. Zie voor meer informatie 
verderop in de deze Nieuwsbrief. Hartelijk welkom. 
 

Vrijwilligersbijeenkomst 
 

De vrijwilligersbijeenkomst is verschoven naar  
23 maart in 2023. U krijgt daarover nog persoonlijk 
bericht.  
 

Contributie 2023 
 

Zoals al eerder is aangegeven heeft het bestuur 
besloten de contributie voor 2023 te handhaven 
op het niveau van 2022. Mede gezien de aanwezige 
financiële buffer.  
De jaarlijkse contributie voor de PCOB-afdeling Huizen 
blijft dan ook € 35,- voor een individueel lid en € 55,- 
voor een echtpaar of leefverband. Het contributiejaar 
loopt van 1 januari t/m 31 december.  
Bij de verspreiding van de Nieuwsbrief in januari wordt 
een begeleidende brief meegezonden met instructies 
hoe de contributie kan worden voldaan. 
 

Begroting 2023 
 

Voor de leden van onze afdeling ligt de begroting 2023 
ter inzage bij de penningmeester.  
Eventuele opmerkingen kunnen vóór 1 januari 2023 
worden ingediend. In de Nieuwsbrief van maart 2023 
volgt dan meer informatie. 
 

Aandacht voor elkaar 
 

Heeft u hulp nodig, zit u ergens mee, heeft u een vraag 
of een klein klusje? Belt u dan gerust met een van onze 
bestuursleden. We helpen u graag.  
Wilt u graag een keer een bezoekje van een van de 
bezoekdames. Zegt u het gerust, zij komen u graag een 
bezoekje brengen. 
 

Rijbewijskeuring 75+ 
 

U kunt u op verschillende plaatsen in Huizen laten 
keuren voor uw rijbewijs. U heeft hiervoor wel altijd de 
benodigde documenten nodig. Die kunt u opvragen bij 
de gemeente waar u woont of bij het CBR via de 
website. 
 

• RijbewijskeuringsArts.nl 
U kunt telefonisch een afspraak maken 085 018 0800. 
Zij plannen dan een afspraak voor u in en vertellen u 
waar u in Huizen terecht kunt.  
U kunt ook zelf een afspraak maken via de website: 
www.rijbewijskeuringsarts.nl . 
 

 

• Rijbewijskeuring Huizen 
Dit bedrijf is gevestigd in het Business Centrum Huizen 
aan De Huizermaatweg 31. Telefoon: 085 130 8791. 
U kunt ook een afspraak maken via de website: 
www.rijbewijskeuringHolland.nl . 
 

 

• Versa Welzijn 
De keuringen zijn op de 1e woensdag van de maand. 
U kunt een afspraak maken bij Versa Welzijn, 
Buurthuis ’t Vuronger, Schoolstraat 6. Per telefoon:  
035 528 8266, bereikbaar ma t/m vr 9.00 –12.00 uur. 
 

http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/
http://www.rijbewijskeuringholland.nl/
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Nieuwe leden 
 

We verwelkomen 2 nieuwe leden: 

• Mevr. T. Hogeboom-Bor 
Zomerkade 32  

• Mevr. P.J. van der Molen 
Claudiagarde 84, Bussum 

 

Voleindigingszondag 
 

Zondag 20 november was de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. We herdenken dan hen die in de 
afgelopen periode zijn overleden. 
 

Een verlies blijft altijd knellen, 
zeker als bij ons de jaren tellen. 
“Heer, help ons het leed te dragen, 
dat mogen wij U toch altijd vragen.” 

 

We gedenken hier van onze afdeling de overleden 
leden en leven mee met de nabestaanden.  
 

• Mevr. K. Klein-Veerman (86 jaar), 
Oranje Nassauplein 198 

• Mevr. R.R. Koning-Werkman (86 jaar), 
Duiker 173  

• Mevr. J. Kos-van den Berg (90 jaar), 
Burg. Fonteinlaan 1 

• Dhr. P. Kruijmer (78 jaar), 
De Regentesse 84 

• Dhr. L. Kruijning (92 jaar), 
Driftweg 151 

• Mevr. T.D. Okx-Blind (72 jaar),  
Eem 61                                   (2021) 

• Dhr. A. Rebel (93 jaar), 
Kastanjelaan 8 

• Dhr. D. J. Rebel (87 jaar), 
voorheen wonend op Javalaan 1 

• Mevr. G. Rebel-Speets (101 jaar), 
Oranje Nassauplein 95 

• Mevr. C. Schaap-Noordegraaf (92 jaar), 
De Savornin Lohmanlaan 35  

• Mevr. G.J. van Schaik-van Rossum (85 jaar), 
Brunel 29 

• Dhr. J H. Schram (79 jaar), 
Ambonlaan 41 

• De heer H. Tolsma (78 jaar), 
Tijm 20 

• Dhr. F.W.J. Veerman (83 jaar), 
Marconistraat 5 

• Mevr. S. Veerman-Koeman (81 jaar), 
Fok 44 

• In de afgelopen maand is overleden: 
Dhr. J. Landwaart (85 jaar) 
Plein 2000 41 

Ook denken we aan onze leden die al eerder een 
geliefde hebben moeten missen. Tevens denken we 
aan alle zieken thuis en degenen die elders verblijven.  
Wij wensen hen beterschap en sterkte voor de 
komende tijd.  

Tot slot 
 

We leven toe naar Kerst wanneer we gedenken dat 
Jezus gekomen is in deze wereld voor u, voor jou en 
voor mij. Het bestuur van 
de PCOB wenst u en allen 
om u heen  
Gezegende Kerstdagen  
en een Goed Nieuwjaar.  
 

We zien uit naar de Nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 
10 januari 2023.  
 

Hartelijke groeten, mede namens het bestuur, 
Iet van Saane 
 

Verslagen 
 

Verslag wijnproeverij op vrijdag 21 oktober  
 

Even voor acht uur ontmoeten we elkaar, negen leden 
met PCOB <----> Actief, voor de wijnproeverij. 
Na de kennismaking met Gary en Greet Geenen staan 
we verwachtingsvol rond een tafel met wat glazen en 
flessen. Van Gary krijgen we een stencil met proefno-
tities over vijf wijnen. Hij blijkt een enthousiast ver-
teller die erg gemakkelijk praat over zijn passie voor 
wijn en ook voor de bijpassende gerechten.   

We horen van hem 
over de regelge-
ving, de klimaat-
invloeden, de 
verschillende 
wijnlanden, de vele 
druivenrassen en 
nog veel meer.  

  Gary Geenen in zijn winkel (T.H.) 

We beginnen met twee witte wijnen, een Italiaanse en 
een Zuidafrikaanse uit het thuisland van Gary. Beide 
heerlijk van smaak. Dan komen er twee rode wijnen 
aan bod, uit Portugal en Italië. De uitleg erbij zorgt 
ervoor dat we beter  letten op de geur en de afdronk.  
Tussendoor kunnen we onze smaak wat neutraliseren 
met heerlijke toastjes belegd met een aantal super-
lekkere soorten kaas. Daarbij kregen we een uitleg van 
Greet. Als afsluiting schenkt Gary een 10 jaar oude 
portwijn uit Portugal, een waardig slot. Voldaan gaan 
we naar huis, met heel veel dank aan onze gastheer  
en gastvrouw, die ook vrienden zijn van onze PCOB.
      

  Annemarie Huisman 
 

Verslag busreis van 26 oktober naar Terwolde  
 

Het is prachtig helder weer als we even na negenen uit 
Huizen wegrijden. Ditmaal is Theo de chauffeur, een 
man met jarenlange ervaring. Hij vermijdt dan ook 
graag de snelweg, want hij weet echt mooiere wegen. 
Zo rijden we via Baarn, langs Soestdijk, ook door Soest 
en langs de Kroondomeinen. Theo vertelt veel. Om tien 
uur komen we in Woudenberg aan, bij restaurant 
Schimmel, waar koffie en gebak genuttigd worden.   
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(T.H.) 

 

Een goed begin is… (Zie ook de foto’s op onze website) 
 

Om elf uur gaan we weer rijden en de zon gaat ook 
mee. Prachtig, zoals de bomen in gouden gloed staan. 
De natuur is schitterend. De route gaat via Achterveld, 
Barneveld, Kootwijkerbroek en een ommetje naar 
Radio Kootwijk. Wat is ons land toch mooi. Om half 
een gaan we de N344 op richting Apeldoorn. We 
passeren de Echoput, de Julianatoren (waar het ont-
zettend druk is) en Het Loo. Via Vaassen komen we  
net voor één uur in Terwolde aan bij restaurant 
KriebelZ. Hier eten we de heerlijke ‘dekselse panne-
tjes’ met  stamppot. Het ijsdessert wordt ons door 
onze PCOB-vereniging aangeboden. We hebben er  
met z’n allen van genoten!  
Vanaf drie uur rijden we een route langs de IJssel, ook 
weer mooi. Als we het Apeldoorns kanaal over zijn 
komen we in Heerde. Theo blijft ons onderweg van 
alles vertellen over wat we zien. 
Om kwart voor vier gaan we bij ’t Harde de A28 op met 
nog steeds volop zon. Daarna passeren we Harderwijk 
en rijden we door de polder naar huis. Om half vijf 
rijden we Huizen weer binnen, met een bus vol 
dankbare mensen. Het was een prachtige dag met een 
prima chauffeur. Dank aan de Allerhoogste! 
 

        Tekst en foto’s, Clara Kos 
 

Verslag van de PCOB-middag van 15 november  
 

Omdat Marianne Oor deze middag niet aanwezig kan 
zijn, opent Henk Wiesenekker de middag. Hij heet allen 
hartelijk welkom, in het bijzonder Dhr. Kees Schipper, 
die vanmiddag met ons een muzikale quiz zal houden. 
Het is fijn om elkaar met zovelen te ontmoeten in de 
Tuinzaal van de vernieuwde Zenderkerk. Nu gelukkig 
met gordijnen voor de ramen, wat een veel gezelliger 
aanblik heeft.  
Daarna geeft hij het woord aan Annemarie Huisman. 
Zij houdt een korte meditatie over ‘Muziek in de 
Bijbel’. Op veel plaatsen in de Bijbel is muziek aan de 
orde. Zowel bij blijde als droevige gebeurtenissen.  
De Psalmen staan er vol van. Zij leest met ons Psalm 
150 uit de Bijbel in gewone taal en gaat voor in gebed.  
Dan volgen de mededelingen van het bestuur.  
Jan Moll vertelt ons iets over de Raboclubactie waar 
we zo’n mooi bedrag van hebben ontvangen.  

De contributie wordt in 2023 niet verhoogd en de 
begroting ligt ter inzage bij de penningmeester, voor 
wie die wil inzien.  
Hilly vertelt ons iets over de activiteiten van PCOB-
Interactief. Volgende week donderdag is er een 
knutselmiddag in gebouw Silo. In januari 2023 willen 
we met elkaar een zangmiddag houden met allerlei 
bekende liederen. Lies Grimbergen vertelt ons over de 
busreizen. De busreizen voor volgend jaar zijn nog niet 
allemaal bekend. In de Nieuwsbrief van februari 2023 
hoopt Lies alle informatie te kunnen vermelden.  
Op 21 november is er een SOBH-middag over ‘Stichting 
Ambulance Wens’ en het mooie werk dat zij doen.  
 

Na de koffie- en theepauze is het tijd voor onze gast.  

Dhr. Kees Schipper heeft een mooie muzikale quiz voor 
ons opgesteld. Alvorens we aan de quiz beginnen 
vertelt hij iets over zichzelf en zijn stamboom die 
verweven is met Huizen, want de namen Rebel, Vos, 
Lustig en Westland komen er veelvuldig in voor.  
We kregen allemaal een formulier om het gekozen 
antwoord aan te geven. Al met al was het een heel 
leuke, maar best moeilijke quiz, waarbij onze muzikale 
kennis op de proef gesteld werd.  
We besloten de middag met het zingen van Psalm 150. 
De dagvoorzitter wenste iedereen wel thuis en hoopt 
ons op de volgende middagbijeenkomst op 10 januari 
2023 weer te zien op de Nieuwjaarsreceptie. 

 

Iet van Saane 
 

Verslag van de SOBH-middag van 21 november  
 

Laatste wens: Nog één keer er samen op uit…! 
Dat kan, met de Stichting Ambulance Wens. Joop 
Hartong heet de aanwezigen hartelijk welkom en in 
het bijzonder de heer Ed de Goeijwerk van de SAW. 

Met beelden en een goed 
verhaal vertelt hij over 
het toevallige ontstaan 
van de Stichting door de 
wens van een zeeman  
die zo graag nog een keer 
wilde varen.  

Nu, 15 jaar later, heeft de Stichting 28 aangepaste 
ziekenauto’s en meer dan 250 vrijwilligers voor alle 
werkzaamheden, van mensen op kantoor tot 
chauffeurs en verplegenden. Elke dag zijn er wel 5 of 
meer ambulances op pad om iemand naar een speciale 
plek te brengen.  
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Het vervoer voor de laatste wens wordt geregeld voor 
alle mensen, die nog maar kort te leven hebben.  
Ook vanuit het hospice in Huizen zijn er al jongere en 
oudere mensen naar een laatste wensplek gereden en 
heel gelukkig teruggekeerd. 
Het mooie is dat elke wens vervuld wordt, van het 
bezoek aan een bruiloft tot een bezoek aan de Paus. 
Daarbij komt ook nog dat alles gratis wordt verzorgd! 
Het geld komt van sponsors en door inzet van mensen 
die het doel steunen. Ook uw bijdrage kan de Stichting 
Ambulance Wens steunen: NL 61 RABO 0112 92 46 11. 
 

  Teun Huisman 

Ingekomen 

 

Een goed voornemen? Ga op computerles! 
 

Eind van het jaar is het weer tijd voor goede 
voornemens. Naast werken aan een goede lichamelijke 
gezondheid door te bewegen en gezond te eten is het 
ook belangrijk om te werken aan gezondheid van 
geest.  
Dit kan heel goed door te leren omgaan met digitale 
hulpmiddelen en daarmee nieuwe vaardigheden te 
leren en leuke dingen te doen om uw geest te trainen. 
 

Les in kleine groepjes 
Bij het leercentrum van het Seniorweb ‘De Brassers-
hoeve’ starten we in januari 2023 weer met lessen 
voor telefoon, tablet of computer in kleine groepjes. 
Gezellig samen oefenen is hier het devies! 
 

Individueel les, eventueel ook aan huis kan ook. 
Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.debrassershoeve.nl/cursussen 
 

 
 

Kun je nog zingen, zing dan mee! 
 

Op dinsdag 24 januari a.s. gaan we 
gezellig met elkaar zingen. Van alles komt aan bod: 
christelijke liederen, volksliedjes en meezingers, noem 
maar op. We doen dat van 14.00 – 16.00 uur in 
Gebouw Silo, Keucheniusstraat 36. 
 

De kosten voor zaalhuur en koffie/thee zijn € 5,- p.p. 
Je kunt je hiervoor tot 10 januari per telefoon opgeven 
bij Hilly Vos (035 525 1178), of Annemarie Huisman  
(06 5127 6351). 
Iedereen is van harte welkom en neem gerust een  
vriend of vriendin mee. 

Busreizen in 2023 
Er staan weer twee busreizen gepland:  
Op woensdag 22 maart en donderdag 20 april. 
 

Op woensdag 22 maart vertrekken we rond 9.30 uur 
uit Huizen. In de ochtend maken we een mooie toer-
tocht door het Kennemerland. De warme lunch 
gebruiken we in Bakkum bij ‘Johanna’s Hof’. 
Daarna gaan naar Amsterdam waar we in de Nieuwe 
Kerk de tentoonstelling over het leven van prinses/ 
koningin Juliana zullen bezoeken. 
 

De reis is verzorgd met: 

• Toertocht Kennemerland: 

• Warme lunch, Plateservice: Wienerschnitzel met 
frietjes, groente en salade. 

• Entree Nieuwe Kerk: Tentoonstelling ‘De Eeuw van 
Koningin Juliana’. 

 

Vertrek: 9.30 uur: Zenderkerk 
                   9.45 uur: Prins Bernhardplein 
Thuiskomst:  ±16.00 uur 
 

Kosten: Leden: € 56,- (niet leden € 61,-) 
 

 

Op donderdag 20 april gaan we een prachtige bus en 
boottocht maken door het Groene hart van Nederland 
en over de Kagerplassen. Aan boord van een gerief-
lijke salonboot zult u Holland op z’n mooist ervaren.  
U vaart o.a. langs het Kaageiland en zo’n 14 stuks 
gerestaureerde molens. De kapitein zal u uitgebreid 
informeren over wat aan u voorbijtrekt. 
 

De reis is verzorgd met: 

• Boottocht van 3 uur over De Kaag 

• Broodjeslunch met soep aan boord 

• Toertocht door Het Groene Hart 
 

Vertrek :            10.15 uur: Prins Bernhardplein 
              10.30 uur: Zenderkerk 

Thuiskomst:    ±17.00 uur 
 

Kosten Leden: € 61,-. (niet leden € 66,-) 
 

 

Bij de Nieuwsbrief die voor februari 2023 uitkomt 
verwachten wij u de andere busreizen aan te kunnen 
bieden. Er is van maart tot en met november voor 
iedere maand een busreis gepland.  
Data die u t/m de zomer alvast kunt reserveren zijn: 
woensdag 22 maart, donderdag 20 april,  
dinsdag 23 mei, woensdag 21 juni, donderdag 20 juli 
en dinsdag 22 augustus. 

Voor alle busreizen geldt: Deo Volente! 
 

U kunt zich telefonisch opgeven bij Lies Grimbergen  
op nr. 06 5183 5651 (tussen 17.00 uur en 20.00 uur), 
of per e-mail: liesgrimbergen@ziggo.nl .     
Uiterlijk 10 dagen voor vertrek betalen op bankrek.  
NL 63 RAB0 0329 9666 34 t.n.v. PCOB afd. Huizen,  
met de vermelding van reisdoel en datum! 

 

Neem zo nodig uw stok of rollator mee! 

http://www.debrassershoeve.nl/cursussen
mailto:liesgrimbergen@ziggo.nl
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Gezellig, met elkaar… 
 

Eten in De Oude Pastorie (alleen voor leden) 
 

Op elke 2e donderdag en 3e dinsdag van de maand 
om 18.15 uur. Inloop tussen 18.00 uur en 18.15 uur. 
 

Let op! In december is er om organisatorische 
redenen geen ‘Eten in De Oude Pastorie’. en 
de Kerstbijeenkomsten in de verschillende kerken. 
 

In 2023 gaan we wel weer eten op donderdag 12  
en dinsdag 17 januari en op donderdag 9 en  
dinsdag 21 februari.  
 

Vanwege de gestegen kosten wordt de prijs € 18,50  
voor het hele menu:  

• vers gemaakte soep  

• hoofdgerecht, inclusief een drankje  

• nagerecht  

• koffie met een bonbon van het huis 
 

Aanmelden of afmelden uiterlijk op de vrijdag van te- 
voren tot 11.00 uur bij Annie van As, voor de dinsdag: 
tel. 035 526 9780 of per e-mail anvanas@planet.nl                                          
en bij Trieneke Kruimer, uiterlijk de maandag van te- 
voren tot 11.00 uur voor de donderdag: tel. 035 526 
2261 of per e-mail trieneke.kruimer@gmail.com . 
 

Vaste deelnemers hoeven zich niet meer aan te 
melden. (Alleen afmelden als u niet kunt komen, 
uiterlijk de vrijdag of maandag van tevoren.) 
 

Betalen: bij voorkeur met pin 
 
 

 

Koffiedrinken in ‘De Brassershoeve’  
 

U bent van harte welkom op de eerste 
woensdag van de maand vanaf 10.30 
uur. Dus op 7 december, 4 januari en  
1 februari 2023. 
 

De koffie kost € 1,- en de cappuccino € 1,35. 

 

Uitnodiging voor de PCOB-middag in januari 
 

Het bestuur nodigt u uit voor de Nieuwjaarsreceptie 
op dinsdag 10 januari 2023 in de Zenderkerk. 
 

Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. 
 

Deze middag verzorgt Harry Oor een videocompilatie 
van de prachtige voorstelling ‘De Juf, de Bakker en de 
Dominee’, die ter gelegenheid van het 35-jarig 
jubileum van onze PCOB-vereniging in 2019 werd 
opgevoerd.  
 

In de pauze wordt koffie en thee geserveerd en na  
de presentatie wordt u een hapje en een drankje 
aangeboden tijdens een gezellig samenzijn. 
 

Als u niet zelfstandig naar de Zenderkerk kunt komen, 
kunt u Lies Grimbergen bellen: 06 5183 5651.  
Zij zal dan proberen voor u vervoer te regelen.  
 

 Colofon
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Kopij volgende Nieuwsbrief (febr. 2023)  
Inleveren uiterlijk op vrijdag 13 januari 
    

Alle foto’s van de blaad-
jes en besjes in deze 
Nieuwsbrief zijn vorige 
week gemaakt aan de 
Moeflon in Huizen, T.H. 
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