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Psallem Twientig
Gief de koning de overwinning, EERE.

Psalm 20

1. Vor de koorlaier, een psallem van David. 2. Och, dat de EERE je mag verooren in teeden 
van nood. Mag de naam van Jacobs GOD je beskarremen. 3. Lot IJ je ullep sturen vaneut 
z’n eiligdom, je bijstoon vaneut Sion. 4. Lot IJ al je offers anniemen, in je braandoffers 
niet ofweezen. 5. IJ gieve je nor de winsen van je arte. En al je plannen mag IJ vervul-
len. 6. We willen juichen om je bevrijding. En in de naam van oenze GOD de vaandels 
opsteeken. De EERE zal al je winsen vervullen. 7. Nou wiet ik dat de EERE z’n gezallefde 
bevrijdt. IJ antwoordt um eut z’n eilige eemel. IJ dot groote dingen mit z’n rechteraand. 
8. Sommigen vertrouwen op strijdwaages in angeren op paarden. Maar wij stellen oenze 
verwachting op de naam van de EERE oenze GOD. 9. Ze goon duur de knies, en kwam-
men allemaol ten val. Maar wij stoon pal, en maggen oovereande bleeven. 10. Och EERE, 
skink de koning de overwinning, vor oens, op de dag dat wij roepen om ullep.

Eut: Psalmen in de Urker taol
Vurtaold duur: Garrit Pasterkamp

Bestuur/redactioneel
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2022, het december-/januarinummer. We 
mochten ook dit jaar weer een nieuw bestuurslid welkom heten. Hessel Hakvoort is per 
1 juni ons bestuur komen versterken. Ook mochten we weer nieuwe leden verwelkomen.
Dit jaar konden we weer diverse activiteiten organiseren, ik denk onder andere aan de 
boswandelingen, fietstochtjes, de jaarvergadering mocht weer plaatsvinden in Talma Ha-
ven, het jaarlijkse reisje ging weer door en ook het diner kon doorgaan.
2022 was een veelbewogen jaar, met de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en vele 
andere problemen in onze samenleving. Ook op persoonlijk vlak kregen onze leden te 
maken met ziekte, rouw, verdriet en eenzaamheid. Kortom, het jaar 2022 is weer voorbij-
gevlogen. Het bestuur wenst u allen gezegende feestdagen toe en we mogen weten dat 
de Heere regeert, het loopt Hem niet uit de hand.

Van de voorzitter
Wat gaat de tijd ook snel voorbij. Het is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar, en dan 
merk je, als je gaat zitten schrijven, dat het jaar voorbijgevlogen is. Ook bij alles wat we 
het afgelopen jaar georganiseerd hebben, zoals de boswandelingen, de fietstochten, het 
reisje, de jaarvergadering en de bijeenkomsten over dementie, in samenwerking met de 
zorg, en inmiddels het jaarlijkse diner in de Talma, dat nu ook weer doorgang kon vinden.
Ook de ontwikkelingen van de PCOB in landelijk verband, en dan zeker de samenwerking 
met de andere bonden, en dan toch steeds weer vooropstellen dat wij onze protestants-
christelijke identiteit zeker willen behouden. Ook de gesprekken met de wethouder en 
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in de Adviesraad Sociaal Domein, over veel onderwerpen zoals betaalbare sociale woon-
ruimte, de zorg om de financiële draagkracht van onze senioren, de energiecrisis en 
wat dit voor velen betekent. Heel veel onderwerpen waar wij als bestuur mee bezig zijn. 
Daarom is het zo belangrijk dat we ons ledenaantal behouden. Dat is dit jaar tot nu toe 
zeker gelukt. De stand op de markt bracht toch nog weer zes nieuwe leden.
Deze laatste nieuwsbrief brengt ons dan ook weer bij het eind van een veelbewogen jaar, 
waarin het soms lijkt of de gehele wereld in verwarring is, en ik denk dat dit ook werkelijk 
zo is. Dan wordt voor ons zeker de tijd van advent zo belangrijk. De tijd van de komst van 
de Heere Jezus Christus op deze aarde, en nu voor ons ook de tijd van de wederkomst. 
Alles wat er op deze aarde gebeurt wijst erop dat die tijd aanstaande is. Zijn wij dan 
bereid om met Hem in te gaan in zijn Koninkrijk? Want bij alles is dat het belangrijkste.
Ik wens een ieder gezegende kerstdagen toe, een goede jaarwisseling en een voorspoe-
dig 2023. En dit niet alleen voor u, maar ook voor allen die u lief en dierbaar zijn.

Jacob van Veldhuisen

Het jaarlijkse diner
We waren met 68 personen, dus een gezellige en goedge-
vulde zaal in Talma Haven. Albert opende het diner met 
gebed en daarna zongen wij met Gerry de Vries aan het 
orgel “Groot is Uw trouw, o Heer.”
De dames van de bediening schonken ons een lekker 
drankje in en serveerden broodjes met kruidenboter. Daar-
na kregen wij het voorgerecht: carpaccio met een lekkere 
dressing. Soep volgde: een licht pittige zoetepuntpapri-
kasoep (die was inderdaad pittig).
Corry vertelde ons een leuk verhaal over haar belevenissen 
met het openbaar vervoer. We kregen nog een lekker drank-
je en toen kwam het hoofdmenu: varkenshaasmedaillons 
omwikkeld met spek, op een bedje van Italiaanse groentes 
en groenepesto-olie, met daarbij appeltjes, boontjes, gemarineerde aardappelpartjes, 
met schil gebakken in de oven, en champignonsaus. Het was allemaal heel lekker.
Daarna deed Corry een stukje over het “Karstboompien”. Vervolgens kregen we nog een 
lekker toetje, en was de avond al bijna voorbij. Een bedankje voor de koks en het bedie-
nend personeel was zeker op zijn plaats en daarna sloot Albert de avond af met gebed, 
las hij met ons Psalm 121 en mediteerde hij hierover. Tot slot zongen we psalm 121 vers 
1 en 4. En Albert wenste ons allen wel thuis.

A.v.d.H.

De eerstvolgende nieuwsbrief komt D.V. uit op 24 januari 2023.
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De anzegger
Een plaatsgenoot, die vroeger ook een poosje aanzegger is geweest, komt op bezoek bij 
een familie om een praatje te maken en een bakje koffie te drinken.
Dan vraagt de bejaarde bewoner, de tachtig reeds gepasseerd: ‘Ei, Tunes, oe ding jie dat 
nou, dat anzeggen? Oe ging dat in z’n wark?’
‘Nou,’ zegt Tunes, ‘dat wil ik je best wel effen lotten oren.’
Hij loopt naar buiten, komt er weer in, tikt aan de kamerdeur, zet de deur op een klein 
kiertje en zegt dan met een grafstem (die hij van nature heeft): ‘De familie maakt bekend 
dat hun man en vader na een lang en zondig leven is overleden in de ouderdom van 
vierentachtig jaar.’
Het blijft doodstil in de kamer. De oude man trekt wit weg, hij is zich kapot geschrokken. 
Dan komt hij weer bij zijn positieven en zegt verontwaardigd: ‘Ik wist ut wel, ik wist wel 
dat je mai mozzen eawen.’

Waargebeurde verhalen
verzameld door Jan Visser (1939 – 2019)

Boswandeling
Op maandag 24 oktober heeft de PCOB weer een boswandeling 
gedaan. Met ruim 20 personen zijn we gestart achter het gebouw 
van het Flevo-landschap aan de Vormtweg. Het was prachtig 
weer en het trof dat het de afgelopen dagen wat geregend had. 
Daardoor was er een enorm scala aan paddenstoelen, zwammen 
en andere schimmels te zien. Ook het verkleurde blad aan de 
bomen was geweldig om te zien. Met elkaar hadden we een ge-
zellige – en voor velen ook heel leerzame – middag.
Zo sloten we dit jaar af met een derde boswandeling en er bleek 
een duidelijke behoefte om dit volgend jaar weer voort te zetten.

J.v.V.

“Spoonders”
Er zijn veel ‘vreemden’ in ons land. We raken overbevolkt! Het zijn allerlei zoekers, maar 
zeker ook asielzoekers. Ook bij ons op het dorp. Mensen zoeken een veilig plekje. En er 
ligt ook nog altijd een boot in de haven, met mensen die van huis en haard verdreven 
zijn. Vluchtelingen voor het oorlogsgeweld! Het is omdat de machthebbers van deze we-
reld ‘hun’ beslissingen nemen. Gelukkig hebben ze een ‘plek’ onder ons kunnen krijgen. 
Hoewel ik laatst ook de uitdrukking ‘flitsvertrekvluchtelingen’ tegenkwam. Die mensen 
moeten weer naar een andere plek. Gelukkig zetten ondernemers zich in om deze, hun 
nieuwe, personeelsleden te huisvesten. Dat ‘mes’ snijdt aan twee kanten. Misschien wor-
den het wel Urkraïners! Aan al deze mensen dacht ik, toen ik voor de novembernieuws-
brief een kerst- en eindejaarscolumn ging schrijven.
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Wij wilden een paar jaar geleden weer eens fijn en goed kerst vieren. Er kwamen mooie 
rode klokken in alle hoeken van de kamer, een flinke ster voor het raam, en ook nog een 
grote kerstboom. Een goedgevulde tafel met een lekker kerstdiner hoort daar uiteraard 
bij. Bubbels om te drinken en een kaarsje voor de sfeer, en het was helemaal voor me-
kaar!
Toen dat kerstavond allemaal klaar was, en het eten op tafel stond, schoven we aan, en 
zou ik beginnen. Maar nu moesten we ook wel beseffen wat er met kerst gebeurd is. En ik 
las hoe Maria en Jozef langs de huizen liepen. Het was omdat de machthebbers van deze 
wereld ‘hun’ beslissingen namen. Zo kwamen ze bij de ‘herberg’. En wij verbaasden ons 
over de onbeschaamdheid van die ‘domme’ mensen, en dan vooral over die herbergier. 
Geen plaats! Uiteindelijk was er dan de stal. Maar dat gebeurde dus ook tweeduizend 
jaar geleden. Onwetend volk toen!
Toen we de eerste hap wilden nemen, ging de bel. ‘Wat nou weer, er is ook altijd wat!’ Er 
stonden twee ‘vreemden’ voor de deur. Die vroegen of ze schuilen konden, want buiten 
was het zo koud en nat. ‘Beste mensen, wij zitten aan het kerstdiner, nu even niet!’ En ik 
deed de deur dicht. Maar terug in de kamer kreeg ik een raar gevoel. Het was alsof ik iets 
gemist had. Ik heb het Bijbelverhaal verder gelezen. Een ‘vreemd’ kind is ons geboren. 
Hij gaf alles! Mis het toch niet.

H.H.

Agenda
 10 januari bestuursvergadering, 16.00 uur
 7 februari bestuursvergadering, 16.00 uur

Nieuwe bestuursleden
In de vorige nieuwsbrief hebben wij voor de tweede keer een oproep gedaan voor nieuwe 
bestuursleden. Het resultaat is dat er ook nu niemand gereageerd heeft. Dus nogmaals 
de oproep! Meld u bij het bestuur als u belangstelling hebt om deel uit te maken van ons 
bestuur. We hebben gewoon een aantal nieuwe mensen nodig! Het maakt niet uit of u 
man of vrouw bent en of u al lid bent of niet. Wij zoeken een aantal personen die met 
ons dit mooie werk willen voortzetten in het belang van onze ouderen. U kunt vooraf 
informatie krijgen over wat wij allemaal doen en hoe u hierin een rol kunt spelen. In een 
voorafgaand gesprek zullen wij eerst met u bespreken welke functie u zou kunnen ver-
vullen. Dus schroom niet en neem contact met ons op als u belangstelling hebt. Laat de 
PCOB niet in de kou staan. Bel J. v. Veldhuisen op 06 - 16 22 41 11. Alvast heel erg bedankt 
voor uw positieve medewerking.

J.v.V.

Spreuk van de maand
“Belangrijk is niet de weg die je gaat, maar het spoor dat je achterlaat.”
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Autobedrijf Hovinga “Uw persoonlijke garage”
Cantineweg 2A, 8305 AB Emmeloord, tel.: 0527 701736
Korting op onderdelen

Bike Totaal van der Wekken
Lange Nering 96, 8302 EE Emmeloord, tel.: 0527 612626
5% op het aankoopproduct

Bloemstylisten “De Vier Jaargetijden”
Korte Achterzijde 14b, 8302 DZ Emmeloord, tel.: 0527 613639

Acanthus Bloememotie
Noordzijde 6, 8302 GL Emmeloord, tel.: 0527 616110
m.u.v. lopende acties en bloemverzending Euro Florist

Catering & zorg De Prinsenhof
Bedrijfsweg 32, 8304 AZ Emmeloord, tel.: 0527 612354

Cruz Computers
Havenstraat 26, 8304 AH Emmeloord, tel.: 06 40839721
10% korting op reparaties, 5% korting overige

Deco Home De Jong
Bedrijfsweg 72, 8304 AA Emmeloord, tel.: 0527 61 20 70
Korting op alle winkelartikelen m.u.v. schilderwerken

Flevo-Fiets
Zeeasterstraat 23, 8302 CA Emmeloord, tel.: 0527 612384
Korting op alle onderdelen en accessoires, m.u.v. reparaties en 
nieuwe fietsen

Footsteps Sjerk Elderhuis
De Ardennen 34, 8303 GG Emmeloord, tel.: 0527 610069

Juwelier Kaptijn
Korte Achterzijde 20, 8302 DZ Emmeloord, tel.: 0527 619168
Korting m.u.v. lopende acties, waardebongebruik, goudinruil en 
reparaties

Kapsalon RiJo
Beursstraat 8, 8302 CW Emmeloord, tel.: 0527 613619
5% korting over de totale behandeling

Kapsalon Tulp
Noordzijde 4a, 8302 GL Emmeloord, tel.: 0527 240491
Altijd zonder afspraak. “Voor Hem & Haar”

Kapsalon Vive la Fête!
Zeeasterstraat 15, 8302 CA Emmeloord, tel.: 0527 616670

Simone’s Hairfashion
Dominee Bleekerstraat 7, 8316 CV Marknesse, tel.: 0527 
203460
Korting op knipbehandelingen

Kinderwinkel Toffe Tantes
Korte Achterzijde 10c, 8302 DZ Emmeloord, tel.: 0527 622622
Korting m.u.v. boeken en acties

Lijstenmakerij FrameTime
Korte Achterzijde 18b, 8302 DZ Emmeloord, tel.: 0527 
612258
Korting op maatwerklijsten

Linnenshop Emmeloord
Lange Nering 90, 8302 EE Emmeloord, tel.: 0527 697696
m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen

Notariskantoor Peter Prummel
Boslaan 19, 8302 AA Emmeloord, tel.: 0527 617447
Het eerste gesprek volstrekt vrijblijvend

Rijwielhandel Huizinga
Breestraat 42, 8316 AR Marknesse, tel.: 0527 201479
Bij aankoop fietsen, onderdelen & accessoires, haal- en brengser-
vice voor reparatie aan (elektrische) fietsen door de hele NOP, 
speciaal voor hen die slecht ter been zijn of moeilijk uit huis ko-
men.
(Niet van toepassing op aanbiedingen en/of inruil en reparaties.)

Schoenmakerij Hoekstra “Gun schoenen een laatste ronde”
Zeeasterstraat 21, 8302 CA Emmeloord, tel.: 0527 613588
10% korting

Vrouwenmode Lijfstijl
Lange Nering 97, 8302 EZ Emmeloord. tel.: 0527 611212
Korting m.u.v. afgeprijsde artikelen.

Voetverzorging Alexia medisch pedicure
Voorne 4, 8302 NN Emmeloord, tel.: 0527 616015

WoonID: specialist in interieur
Bedrijfsweg 64, 8304 AA Emmeloord, tel.: 0527 239898

Acties PCOB met de winkeliers op vertoon van uw PCOB-pas!

Wist u dat u met uw PCOB-pasje ook in andere plaatsen korting kunt ontvangen bij 
verschillenden winkeliers? Bijvoorbeeld bij de volgende winkeliers in Emmeloord en om-
streken. U krijgt 10% korting, tenzij anders vermeld.
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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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Verhaal voor jezelf en de kleinkinderen
Blij loopt Bettie achter haar vader en moeder aan door het al donker wordende dorp. 
Elke dag wel loopt ze deze weg naar school. Langs de huizen, door de ginkies, over de 
pleintjes en langs de vele winkeltjes. Het is altijd al een gezellige route, dwars door het 
oude dorp, maar vanavond helemaal. Het orgel van de kerk speelt een oud kerstlied. Er 
wordt geoefend voor de kerstnachtdienst! En de lampen van de kerk, maar ook die in de 
winkels, geven de sfeer van een wondere wereld.
Bettie ziet onderweg veel klasgenootjes met hun vader en moeder, die ook in de richting 
van de school lopen voor de kerstfeestviering. In haar jaszak voelt ze de twee muntstuk-
jes. Die moet ze niet verliezen, want één is straks voor in de zendingsbus, en de andere, 
daar mag ze dan zelf iets voor kopen. Ze kan zich daar nu al op verheugen, want ze weet 
al wat ze wil gaan kopen! Haar door de kou gevormde ademwolkjes stijgen op in de 
donkere avond. Ze lijken wel richting die ene ster te kringelen. Naar die ene die daar zo 
fel aan de hemel schittert. Ze staat even stil, en kijkt heel aandachtig. Er komt een frons 
boven haar neus en een nadenkende blik in haar ogen.
Dan loopt ze snel verder, nieuwsgierig geworden door muziek en een moderne interpre-
tatie van een kerstlied, dat nu brutaal het geluid van het orgel overstemt. Steeds duide-
lijker is het te horen. Het geluid brengt haar tot bij de school. Daar zit een man met een 
gitaar. Hij blijkt de vertolker van het lied te zijn. Op de grond ligt een koffer waarin een 
paar muntjes liggen. Bettie blijft weer staan.
Moeder trekt nu aan haar mouw. We moeten opschieten! Terwijl het gitaarspel lang-
zaam wordt opgeslokt door geluiden van andere kinderen, kijkt Bettie nog even over haar 
schouder. Haar ogen ontmoeten daarbij de blik van de muzikant. Het is een droeve blik. 
Dan is daar de schoolbel.
De kerstviering is een waar feest, met kaarsjes, zang, het echte Bijbelverhaal is gelezen, 
een prachtig vrij verhaal is verteld, er zijn mooie gedichtjes voorgedragen, en er was ook 
warme poeiermelk met een kerstkrans.
Een kort en eenvoudig gedichtje raakt Bettie. Ze zegt het nog eens op voor zichzelf:

Laat je lampje altijd schijnen,
wees een licht voor iedereen.
Dat zal de kilte doen verdwijnen
en zorgt voor vrede om je heen.

Het gedichtje doet haar denken aan de helder schijnende ster van eerder, en aan de ster 
boven de stal waar Jezus werd geboren. Misschien is het dezelfde ster wel? En gek ge-
noeg doet het haar nu toch ook denken aan de blik van de muzikant.
De kerstviering is afgelopen. Dan is het nu de tijd om zelf nog iets te gaan kopen. Ze 
voelt de overgebleven munt in haar hand branden. Maar ze heeft een ander plannetje 
bedacht. Ze is vastbesloten, ze hoeft zelf niks meer te kopen.
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De muzikant is er nog! Verlegen als ze is, loopt Bettie schuchter naar hem toe, en ze 
werpt de munt in de koffer. Hun ogen ontmoeten weer elkaar, en meteen brandt er nu 
een lichtje in de ogen van de muzikant. Bettie wordt helemaal warm van binnen. Nog 
warmer dan van de poeiermelk.
Als ze huppelend van blijdschap naast vader en moeder haar ademwolkjes weer uitblaast 
in de koude van de avond, kijkt ze weer op naar de ster. De ster die, zo heeft ze het zelf 
gezien, wel leek te weerspiegelen in de ogen van de muzikant. Het is een waar feest!

1983

Kerstfeest
Kom naar Bethlehem en aanschouw
Hem wiens geboorte de engelen aankondigden:
Kom, aanbid, met gebogen knieën,
Christus de Heer, de nieuwgeboren koning.
Gloria, in excelsis Deo

  — Traditioneel Frans Kerstlied —

Sudoku

1 7 8

2 6 5

7 2

2 3 5

5 1

3 7

1 8 5 4

6 7 3 2 9

6
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 3 A. Wakker van de Berg (76)
  Het Roer 112, 8322 AP
 5 A. Koffeman-Hoekman (75)
  Pinksterbloemstraat 20, 8321 XE
 7 H. Gerssen-Oost (76)
  Rotholm 81, 8321 DJ
 8 A.C.J. Smits (80)
  Ransuil 44, 8322 CP
 9 A. de Boer-van Lenten (76)
  Ransuil 28, 8322 CP
 11 J. Bakker (84)
  Kolk 12, 8321 LE
 12 H.H. Radewalt (78)
  Oslolaan 4/A211, 8321 HE
 14 M. Pasterkamp-Bos (91)
  Nieuw Guineastraat 1/K109, 8321 HK
 17 J. Romkes-de Boer (75)
  Kleine Fok 39, 8321 XX
 18 T. Koffeman-Romkes (83)
  Wijk 8-83, 8321 TL

 19 M. van Loosen (85)
  Oslolaan 22, 8321 HE
 20 M. Streekstra-Visser (75)
  De Giek 31, 8322 AA
 21 W. Wakker (79)
  Zeeasterstraat 18, 8321 VM
 23 G. Tekkelenburg (81)
  Het Roer 122, 8322 AP
 24 D. Schraal-de Boer (76)
  Tida Kira 2, 8321 JW
 25 J.H. Post-Taal (79)
  Nink 5, 8321 AA
 29 M. Verolme-Pasterkamp (86)
  Ankerplaats 2/K109, 8321 RT
 30 A. Ras (78)
  Amaliahof 27, 8322 GE
 31 K. Koffeman (79)
  Pinksterbloemstraat 20, 8321 XE

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

Jubilea december
Deze maand zijn er maar liefst zeven jubilea: een robijnen, een saffieren, vier gouden en zelfs 
een smaragden. Wij wensen alle bruidsparen van harte geluk met deze bijzondere mijlpaal.

 14 H. Schenk & 50 jaar
  E. Schenk
  Kampplaats 1, 8309 CV Tollebeek

 15 K. Ruizendaal & 50 jaar
  G. Ruizendaal-Kaptein
  Wijk 8-86, 8321 TL

 15 H.J. Kiefte & 40 jaar
  H. Kiefte-Bosma
  Nieuw Guineastraat 83e, 8321 HM

 16 H. Visser & 45 jaar
  H. Visser-van Slooten
  De Kiel 1, 8322 AC

 22 G. Loosman & 55 jaar
  A. Loosman-Post
  De Reede 28, 8321 DA

 22 C. Zeeman & 50 jaar
  G. Zeeman-Kramer
  Schotbalk 3, 8322 BG

 28 G. Weerstand & 50 jaar
  H. Weerstand-Ekkelenkamp
  Wijk 5-59, 8321 GM
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 1 A.J. van den Oever-Guyt (88)
  Oslolaan 19, 8321 HE
 2 A. van Veen-Romkes (80)
  Burg.v.Suchtelenlaan 31, 8321 GW
 2 C. Ruiten-v.d. Graaff (78)
  Zinkstuk 49, 8322 BC
 4 J. Gnodde-Brands (78)
  Wijk 2-50, 8321 ER
 6 A. Kramer-Kaptijn (85)
  Het Roer 76, 8322 AP
 6 J. Pasterkamp (78)
  Schelpenhoek 59, 8321 BL
 8 T.R. Kaptein (80)
  Pieter v. Vollenhovenstraat 21, 8322 GJ
 10 T. Schenk-Ras (87)
  Bonairestraat 4, 8321 HB
 10 J. Strijker (76)
  Beug 8, 8322 DP
 11 G. Pasterkamp-van Eerde (89)
  Het Roer 80, 8322 AP
 11 M. Woord-Visser (85)
  Flevostraat 25, 8321 HH
 11 L. Romkes (75)
  Geul 28, 8321 LC
 12 A. Ruiten-van der Linde (77)
  Ankerplaats 45, 8321 RK

 17 B.H. Koens-Koffeman (78)
  Schokker 19, 8322 EG
 18 W. Streekstra (76)
  De Giek 31, 8322 AA
 19 J. Kaptijn (79)
  Wijk 8-98, 8321 CZ
 21 H.J. Kikkert (87)
  Oslolaan 4/A105, 8321 HE
 21 B.P.M. de Heus (83)
  De Reede 9, 8321 DE
 22 M. Wakker-van Urk (75)
  Zeeasterstraat 18, 8321 VM
 23 W.J. Snoek-Kramer (87)
  Het Roer 120, 8322 AP
 24 A. Korf (80)
  De Akkers 14, 8321 BS
 26 J. Hoefnagel (81)
  Zinkstuk 35, 8322 BC
 27 M. de Boer-Post (86)
  De Schroef 17, 8322 AN
 27 G. Loosman (77)
  De Reede 28, 8321 DA
 30 K. Ruiten-Romkes (85)
  Tida Kira 23, 8321 JW
 31 H. de Vries (77)
  Logger 16, 8322 EE

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

Nieuwe leden
De volgende leden heten wij van harte welkom.

K. Visser & M. Visser-Kramer
Heerenkanp 13, 8321 BW

G. Post & A. Post-Ras
De Brug 17, 8322 AS

E. Hoekstra & J. Hoekstra
Wijk 8-66, 8321 TK

J. Strijker
Beug 8, 8322 DP



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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PCOB afdeling Urk

Alfa en Omega
Jezus zegt: ‘Ik ben de Alfa.’
Hij is Eerste, het Begin.
Zonder Hem is leven doelloos.
Met Hem heeft het leven zin.

Hij zegt ook: ‘Ik ben Omega.’
Alle letters zijn van Hem.
Heel Gods woord is vol van Christus.
Wie het leest, die hoort Zijn stem.

Hij, de Alfa en Omega,
spelde door Zijn grote kracht,
alle letters van verzoening.
Tot Hij riep: ‘Het is volbracht.’

Bij de letters van mijn leven,
schreef Hij al de eerste zin.
Door het trekken van zijn liefde,
maakte Hij een nieuw begin.

Jezus Christus, Eerste, Laatste.
Hij, die was van voor de tijd.
Die er is en Die zal komen,
leeft in alle eeuwigheid!

Cora Post

n.a.v. Openbaring 1 : 18

Voorzitter
Jacob van Veldhuisen
Surinamestraat 47
8321 HS Urk
Tel.: 68 33 44
j.vanveldhuisen@kpnmail.nl

Penningmeester en ledenadministratie
Pieter ten Napel
Wijk 5-89
8321 GP Urk
Tel.: 06-40 35 41 88
pietertennapel52@gmail.com

Algemeen adjunct
Hessel Hakvoort
Pinksterbloemstraat 19
8321 XD Urk
Tel.: 06-14 90 52 03
hhakvoortpb16@gmail.com 

Secretariaat
Alie v.d. Heuvel
Boterbloemstraat 5
8321 XG Urk
Tel.: 68 64 51
urk@pcob50plus.nl

2e secretaris/redactie nieuwsbrief
Trudy Visser-Ras
Middelbuurt 6
8321 ZD Urk
Tel.: 06-12 06 03 34
tvisserras@home.nl

Beheerder website
Marina Visser-Meijer
Nimrodstraat 2
8309 AD Tollebeek
Tel.: 06-23 89 60 80
marinavisser58@gmail.com

Voorzitter activiteitencommissie
Albert Bakker
Nink 33
8321 AB Urk
Tel.: 06-12 20 74 07
appienbakker@gmail.com

Verspreiding Magazine
Familie Baak
Noorderpalen 84
8321 CP Urk
Tel.: 68 27 13
bettiebaak@solcon.nl

Bankrekeningnummer
NL63 RABO 0117 0202 06
Rabobank Urk.
(Giften zijn hartelijk welkom)


