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NIEUWSBULLETIN VAN DE PCOB AFDELING 
NIJKERK, NIJKERKERVEEN, HOEVELAKEN 
 
 
 

Van het bestuur 

 
Onbezorgd 
U kent de uitdrukking wel: hij geniet van een onbezorgde oude dag.  
In onze tijd, met zoveel crisis, zullen we dat niet zo snel meer zeggen. 
  
De energiekosten, het klimaat, de dreiging vanuit Rusland, de asielcrisis, de stikstof-
problemen: veel mensen liggen daar wakker van.  
Hoe zorgelijk ook: al deze ontwikkelingen hebben ook een voordeel. Ze leren ons weer stil te 
staan bij dat prachtige woord van Jezus in de Bergrede: wees niet bezorgd. Lees het nog 
maar eens: Matth. 6:25-34. Hoe je dat doet? Dat staat erbij: let op de vogels, de bloemen, op 
het gras en zoek voor alles het Koninkrijk van God en alle andere dingen zullen je erbij 
gegeven worden. Gemakkelijk gezegd? Ik denk van niet: wie dit zei heeft voor de redding 
van ons, mensen zijn eigen leven geofferd.  
Neem nu de energiecrisis. De extreem gestegen prijs van gas en elektriciteit geeft reden tot 
grote bezorgdheid. Dat mag je wel zeggen, ja. En dan zijn er inderdaad zomaar lichtpuntjes.  
 
De eerste is dat de overheid fors in de buidel tast om de extreem gestegen energiekosten te 
compenseren:  

• met maximaal 1300 euro eenmalig voor mensen met een minimuminkomen  

• met in de maanden november en december van dit jaar (twee maal dus) 190 euro 

• met een prijsplafond in 2023 
Onverwacht goed. Dat gaat enorm helpen! 
 
Het tweede lichtpuntje is dat door de stijgende 
rente de pensioenen kunnen worden 
verhoogd. Dat is in jaren niet gebeurd maar zit 
er nu toch echt (voorzichtig) aan te komen.  
 
Er is nog een voordeel van de huidige situatie: 
we worden weer uitgedaagd om naar elkaar 
om te zien. 
Die twee maal 190 euro, bijvoorbeeld, heeft niet iedereen nodig. Als je, zoals veel mensen, 
nog een vast contract hebt met een lage prijs kun je dat geld besteden aan mensen die die 
hulp goed kunnen gebruiken. Hier en daar zijn er in kerken al acties om die niet-nodige-
extra’s in te zamelen en bijvoorbeeld aan de voedselbank te geven. Of nog directer: die door 
te sluizen naar mensen die al zwaar in de problemen zitten.  
Laten we, zeker als we er ‘warmpjes bijzitten’, om ons heen kijken en de helpende hand 
bieden. 
 
Bart Nitrauw, voorzitter 
 

Bestuursvacature 
M.i.v. 1 januari 2023 treedt Jaap Roele terug als bestuurslid van onze PCOB-afdeling.  
Hij vervult daarin sinds 20 april j.l. de functie van algemeen adjunct. 
Het bestuur komt graag in contact met leden, die bereid en in de gelegenheid zijn deze functie te gaan 
vervullen. Informatie over de vacature: de voorzitter 033 2457647 is graag bereid die te geven.  
Bij hem kunt u ook uw belangstelling kenbaar maken. 
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  Ontmoet & Beweeg 

 
Sigma heeft een boekje uitgebracht met de vele mogelijkheden voor bewegen en ontmoeten 
in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Hieronder een aantal voorbeelden.  
Het boekje is bij Sigma te verkrijgen. 

 

Ontspanningsritten UVV 
Genieten van de mooie omgeving van Nijkerk. Van het voorjaar tot in 
de herfst kun je op woensdagmiddagen mee op een rondrit door de 
mooie omgeving van Nijkerk en omliggende plaatsen. Bezoek 
onderweg een leuke locatie waar koffie of thee met iets lekkers 
genuttigd kan worden. Elke rit is weer een verrassing. Eén ding is 
zeker, je bent er even helemaal uit! De bus haalt je op en brengt je 
weer thuis.  
Maximaal 7 personen per rit. € 10,- per rit  
Woensdag, 1 of 2 keer per maand 13.30 uur - 16.30 uur  
033 2460115 / 06 28615021 | ontspanning@uvv-nijkerk.nl  
www.uvv-nijkerk.nl | Frieswijkstraat 97, Nijkerk 

 
Gymnastiek UVV  
Onder begeleiding van gediplomeerde docenten kun je bewegen en in contact komen met 
anderen. Wie kunnen er meedoen: 55-plussers. 
€ 9,75 per maand | donderdag en vrijdag 9.00 uur - 9.45 uur, 10.00 uur - 10.45 uur en 11.00 
uur - 11.45 uur | telefonisch of via de mail 033 2460115 gymnastiek@uvv-nijkerk.nl  
www.uvv-nijkerk.nl | Frieswijkstraat 97, Nijkerk 
 

Wandelfit De Nije Veste  
Viermaal per week wandelen met een groep voor contact en beweging. Wie kunnen er 
meedoen: iedereen die het prettig vindt om in een groep te wandelen en zo sportief bezig te 
zijn. De wandelingen duren ruim een uur. 
€ 2,50 per maand | maandag en zaterdag 9.00 uur en dinsdag en donderdag 19.00 uur |  
033 72105 00 info@denijeveste.nl  
www.gc-nijkerk.nl | Entree van de Nije Veste Oranjelaan 104, Nijkerk 
 

WandelfitPlus De Nije Veste  
Wie het tempo bij de wandelfitgroep te hoog vindt, kan zich aansluiten bij WandelfitPlus.  
Wandelen is onder begeleiding van fysiotherapeut of buurtsportcoach.  
Wie kunnen er meedoen: iedereen die het prettig vindt om in een groep te wandelen en zo 
sportief bezig te zijn. 
€ 2,50 per maand | maandag 14.00 uur - 15.00 uur | 033 72105 00 info@denijeveste.nl  
www.gc-nijkerk.nl | Entree van de Nije Veste Oranjelaan 104, Nijkerk 
 

Kaarten maken Paashuis Nijkerk  
Ga lekker creatief aan de slag met je buurtgenoten tijdens de workshop kaarten maken in het 
Paashuis! Neem je eigen spullen mee of koop je benodigdheden bij degene die de workshop 
geeft. Eerste woensdag van de maand 14.00 uur - 16.00 uur | 06 45005521| 
info@paashuisnijkerk.nl | www.paashuisnijkerk.nl  | Goudenregenlaan 1, Nijkerk 
 

  PCOB ledenbijeenkomsten 

 
Datum Locatie Onderwerp 

16 nov Nijkerk Ds. P. Vermaat  “Mantelzorg vanuit Bijbels perspectief” 

8 dec Hoevelaken Adventsbijeenkomst voor alle leden PCOB 

11 jan  2023      Nijkerk Nieuwjaarsbijeenkomst in de UVV zaal  
 

Nijkerk: inloop vanaf 13.45 uur en begin om 14.15 uur. In ‘De Entree’ 
Hoevelaken: inloop vanaf 14:00 uur en begin 14:30 uur. In ‘De Stoutenborgh’ 
  



3 
 

Hoe krijg je dubbele winst 

 
Wat gebeuren er veel mooie dingen als een mens zijn opdracht 
volgt. Op woensdag 16 oktober was Gert van Putten te gast bij  
de PCOB van Nijkerk.  
 
Na de opening en het zingen van een door Gert opgegeven lied 
kreeg Gert het woord.  
Tijdens een sterke groei van zijn bedrijf voor kuikenbroederij en 
legbatterijen kreeg hij een ongeluk en werd zijn leven stil gezet. 
God bracht hem tot de ontdekking dat het in het leven niet alleen 
moet gaan over jezelf en voor jezelf maar ‘wat beteken je voor de 
ander op deze wereld’.  

Gert sloeg een andere weg in. Zijn bedrijven gingen door en 
groeiden, maar daarnaast investeerde hij tijd en middelen in 
projecten in Ethiopië. Ethiopië, een land met veel armoede en 
werkeloosheid. 
Er werden veel bedrijven gestart. Bedrijven voor de opfok van 
kuikens, eieren, kweken van groenten, een melkfabriek etc. 
Meermaals werd het mede opgebouwd door medewerking 
van andere Nederlandse bedrijven. Vele duizenden 
Ethiopiërs vinden er werk en daarmee de mogelijkheid om 
echt voor het eigen gezin te kunnen zorgen. Meerdere 
scholen kwamen van de grond; kinderen kregen een 
opleiding en leerden allerlei beroepen. Eigen bedrijfjes 
konden ze beginnen middels microkredieten. 
  
Tientallen waterputten werden aangelegd met pompen; zo’n 
25.000 liter water kwam er per uur en per put beschikbaar. 
De mensen kregen daardoor schoon drinkbaar water. En de 
landerijen werden middels druppelirrigatie van water 
voorzien. Tot vijf maal per jaar oogsten werd mogelijk. 
De werkdag van de werknemers start met een half uur Bijbelstudie en gebed. Daarna 
waaieren ze uit naar fabrieken en landerijen. Bedrijven deels in bezit van lokale mensen. 
Gert zag en ziet dubbele winst, de goede bedrijven en mensen die zich ontwikkelen. Winst 
niet in geld maar in dankbaarheid en toekomstperspectief. En voor Gert vrede in het hart nu 
hij niet meer voor zichzelf bezig was maar voor zijn God en zijn medemens. 
Er werden lokaal ook kerkjes gebouwd. Een gebouw met meerdere functies. Gert sprak 
regelmatig over de dankbaarheid aan zijn God. God is goed gaf Gert aan. 
Na nog een door Gert aangedragen lied was het pauze. 

Daarna kwamen twee medewerkers van de GGD aan het woord die, na een toelichting op 
het corona vaccinatieprogramma ingingen op de vragen uit de zaal.  
We konden terugzien op een fijne middag.  
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Dagtocht naar Joure 7 Oktober-2022  

 
In de kou van de vroege ochtend waren al vele 
deelnemers bij de instap-plaatsen in 
Hoevelaken en Nijkerk. We mochten weer een 
dagje uit met de PCOB. Goed op tijd kon de bus 
van “Midland Tours” vertrekken.  
 
Bij Nijkerk de snelweg op en  bij Harderwijk de 
polder in, langs het water richting Elburg, 
Dronten naar de Ketelbrug dan afslag Urk voor 
de koffiestop. Die stond al klaar bij 11 Beaufort, 
een landwinkel net voor Urk, en we werden 
verrast met een lekker stuk zelfgemaakte 
appelgebak met slagroom. 
 

Dan gaan we naar Urk en maken een ritje door 
de haven, een vissersdorp met grote boten die 
ook in het dok liggen voor reparatie. Terwijl onze 
chauffeur het een en ander vertelt rijden we 
door Tollebeek, Nagele, Schokland, Emmeloord 
en Kuinre, langs de Weerribben naar Ossenzijl 
waar de lunch klaarstaat in het restaurant van 
camping “De  Klucht”. Wat een verwennerij, 
vooraf een heerlijke soep en dan een buffet met 
zoveel lekkers en een warme kroket, teveel om 
te kiezen, en van alles meer dan genoeg.  
Na de lunch kunnen we even frisse lucht 
happen voor we weer in de bus stappen voor 

het laatste stukje naar Joure. We komen langs plaatsjes als Oldemarkt, Willemsoord, de 
Blesse, Wolvega naar het Douwe Egberts Museum in Joure. Er staan maar liefst drie 
vrijwilligers op ons te wachten om ons te begeleiden. Onze groep word in drieën gedeeld 
zodat iedereen goed kan meeluisteren. En wat was er veel te zien. Natuurlijk het koffie- en 
theemuseum met zijn grote koffiebranderij. Maar ook 
een koper- en zilvergieterij en een drukkerij.  
Een klokkenmuseum waar de bijzondere Friese 
klokken werden gemaakt. En ons werd gewezen op 
de bijzonderheden, zoals b.v. de bijbel-verhalen die 
op de wijzerplaat werden geschilderd. En alle 
onderdelen die daar voor de klokken werden 
gemaakt. Erg interessant en boeiend zoals er verteld 
werd. Hierna kregen we nog koffie met een 
oranjekoek, een echte Friese traktatie. Moe maar 
voldaan stappen we weer in de bus voor de 
terugreis. Die verliep vlot, en veilig kwamen we weer 
in Nijkerk en Hoevelaken terug. Het was een prachtige dag waar we met veel genoegen op 
terug kunnen zien. Hartelijk dank voor uw deelname, 
 
Namens de Reiscommissie:  
Gerrie v.d. Brink  
 
 

Inzenddatum kopij Nieuwsbrief december 2022 - vóór 19 november bij de redactie: 
Johan Wieringa – jfwieringa@gmail.com 

 
 


