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Mededelingen bestuur: 

Op 17 november 2022 hebben we ons 30 jarig bestaan als PCOB  
afdeling gevierd. U leest het verslag verderop in deze Nieuwsbrief. 
(zie bijlage) 

Voorzitterschap:  Onze voorzitter  mevrouw Sjoukje Smid –van der Velde 
is voorlopig niet  in staat haar functie in te vullen. Ze blijft wel bestuurslid. 
Zij wordt behandeld in het UMCG met kleine stapjes voorwaarts. Eind no-
vember wordt gekeken naar mogelijkheden wat er verder moet gebeuren. 
Het adres tot eind november is : Universitair Centrum Psychiatrie UMCG, 
afd. Ouderenpsychiatrie t.a.v. mevr. Sj. Smid, HPC  CC 54, Postbus 11120, 
9700 AC te Groningen. Een kaartje ontvangen vindt ze mooi !
De heer Gerrit Visscher- van der Zwaag zal voorlopig het voorzitterschap 
waarnemen..  
------------------------------------------------------------------------------------------

Mededelingen penningmeester :

1. Opgave kerst-broodmaaltijd : Zoals het zich nu laat aanzien kunnen 
we dit jaar gelukkig weer ons Kerstfeest vieren met de PCOB -leden. 
Tevens organiseren we dan onze kerst-broodmaaltijd. Om e.e.a. goed 
voor te bereiden vragen wij u zich tijdig maar uiterlijk woensdag 30 
november  aan te melden. De kosten  voor deelname  aan de brood-
maaltijd	,inclusief	koffie	of	thee	tijdens	de	viering	bedraagt	17,50	Euro	
per persoon. Voor degene die een incasso hebben afgegeven, wordt dit 
omstreeks 10 december van de bankrekening afgeschreven, voor 

 degene die geen machtiging hebben afgegeven wordt verzocht dit 
 voor 10 december zelf over te maken. U kunt zich aanmelden bij de 

penningmeester : Albert Volders via de telefoon: 62 43 78 of via de 
 e-mail : avolders@netvisit.nl  Wij verheugen ons op een zinvolle 
 viering en een gemoedelijke en feestelijke maaltijd. 
 Namens het bestuur; Albert Volders. penningmeester. 

2. In de bestuursvergadering van 6 september 2022 heeft het bestuur be-
sloten de contributie voor het jaar 2023 niet te verhogen. Dat betekent 
dat de contributie voor het nieuwe jaar wordt : Leefverband : 60,-- Euro 
en individueel lidmaatschap; 36,-- Euro. Voor leden die hun contributie 
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Bel: 0598-630750

via automatische incasso laten betalen zal dit eind januari 2023 plaats-
vinden. Voor leden die zelf overmaken, graag betalen voor 1 februari 
2023.  Namens het bestuur : Albert Volders, penningmeester. 

3. Belastingaangifte 2022  Zoals u weet kunt u hulp krijgen van de 
 belastinginvullers van de PCOB / KBO voor uw aangifte inkomsten-
 belasting 2022. Ook kunnen zij u adviseren voor het aanvragen van 
 huur- en zorgtoeslag. Voor hulp voor het invullen van IB. 2022 zijn er 3 

personen beschikbaar namens de PCOB / KBO . Dit zijn :
 * Alko Flink , Pommerse Bocht 93   tel. 0598 – 618711  

			Mailadres	:	alkoflink@netvisit.nl		 	 	 	 	 		
 *Nanno Levenga , Ds. Van Petegemstraat 7  tel. 0598 -619077.
 *Albert Volders, Hendrik Werkmanhof 3,  tel. 0598 – 624379.

 De belastinginvuller zorgt er voor dat uw aangifte bij de belastingdienst 
komt. Voor wat betreft de verwerking van de aangiften :
• Aangifte voor 1 april 2023 binnen bij de belastingdienst krijgt voor 

1 juli antwoord op de aangifte 2022.
• Aangifte na 1 april 2022 binnen bij de belastingdienst krijgt na 1 

juli antwoord op de aangifte 2022.
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U kent DaMedia al, wij verzorgen al jaren dit boekje voor de PCOB.
Maar wat kunnen voor u, als PCOB-lid, betekenen? 

Een paar voorbeelden:
• oude foto’s scannen en printen,
• foto’s van uw (klein)kinderen printen op maat voor een fotolijst,
• oude documenten scannen zodat deze niet verloren gaan,
• computerwerk, zoals instellen van e-mailaccounts, etc.
• printen van (kerst)kaarten, brieven, etc, inclusief versturen indien nodig.

Heeft u voor andere werkzaamheden hulp nodig? 
Bel dan bovenstaand nummer en we zoeken een oplossing.

 Wanneer u reeds gebruik maakt van onze dienstverlening ontvangt u 
automatisch de codes om te gebruiken voor het doen van aangifte. Deze 
codes kunt u vervolgens doorgeven. Wanneer u als lid voor het eerst 

 gebruik wilt maken van de belastingservice, kunt u contact opnemen 
met een van bovenstaande medewerkers. Zij zorgen dan voor de 

 verdere verwerking van het proces. 
 Vergoeding van gemaakte kosten : De vergoeding voor gemaakte 
 kosten, zoals reis-kopieer- en printkosten zijn 15 Euro per adres.
 Namens de belastinginvullers : Albert Volders.   
 
4.	 Nog	een	financieel	bericht	:	De	kosten	voor	koffie/thee	met	cake	
 tijdens onze bijeenkomsten worden per januari 2023 in overleg met 

mevr. Riedstra : 3 Euro. 

Vervoer : Voor vervoer naar en van de bijeenkomsten kunt u bellen naar 
Wiebe	Dijk.	Tel.:	0598	-47.04.12			of	06-	150	72	998	.Kosten	:	€	2,--	heen	
en terug. Te betalen aan de chauffeur. 

Doppenactie : U kunt de doppen inleveren bij of op laten halen door 
Wiebe Dijk, Bocht Oosterdiep 43 C te Veendam. Tel. 0598 -47.04.12 of 
06- 150 72 998.   Of Mail : lendedijk@netvisit.nl . 



Zie ook op de site van de PCOB / internet:  
https://www.pcob.nl/uw-afdeling/veendam-wildervank-

Ledenwerving :

*Welkom aan een nieuw lid: mevr. E. Moes, Kerkstraat 67-i, 9649 GP te 
Muntendam.  

*Adreswijziging : 
Mevr. J. Tjabberings-Meijer is verhuisd naar het A.G.W.-huis - Kamer 203, 
Borgerspark 2, 9642 LN te Veendam. 

Wilt u een adreswijziging tijdig doorgeven aan de ledenadministratie, de 
heer Nanno. Levenga, (na 1-1-2023 aan Wim Beens)  die het weer door-
geeft aan de secretaris en aan de coördinator bezorging : de heer Wiebe 
Dijk. 

Landelijk 
Adres  Landelijk bureau : Seniorenorganisatie KBO – PCOB , Ringwade 
67, 3439 LM te Nieuwegein. Telefoon : 030 – 3400 600  e-mail : info@
kbo-pcob.nl 

Voordelen van uw ledenpas: 
*. Apetito maaltijdservice geeft 10 % korting.  Tel. 0800- 023 29 75 of 
www. apetito.nl/ kbo-pcob
*. Spoorwegmuseum : geeft 40 % korting  tel. 030- 230 62 .06 
* Geeft de ledenpas ook voordelen in Veendam en omgeving ?
 Ja bijvoorbeeld bij Gerards Bloemenkas. Zwembad Tropiqua geeft sinds 
korte tijd geen korting meer. .
*. kijk ook op : www.kbo-pcob.nl/voordeel voor een overzicht van alle 
voordelen . En in het maandelijkse Magazine staan soms ook 
aantrekkelijke aanbiedingen. 

Voor vragen over :                              
  
* wonen, welzijn, zorg, en gezondheid kunt u bellen naar de service-
telefoon  van de kbo – pcob : 030 - 3400 655  Van maandag tot en met 
donderdag van 10 tot 13 uur. 



*Voor pensioen en juridische vragen belt u op woensdag- en donderdag-
middag van 13 tot 15 uur hetzelfde nummer.  

Speerpunten van de KBO -PCOB zijn : wonen, welzijn en zorg, veiligheid, 
koopkracht. digitalisering en zingeving.  

Ledenvergaderingen seizoen 2022 – 2023 

Tijdstip : elke 3e  donderdagmiddag van de maand om 14.30 uur  
Locatie : de Kandelaar.  

15 december : Kerstfeest. m.m.v. mevrouw G. Lenting uit Wildervank. Met 
broodmaaltijd kosten : 17,50 Euro. Opgave bij de penningmeester voor 30 
november. Zie ook bij mededelingen bestuur / van de penningmeester. 

19 januari 2023 : Nieuwjaarsbijeenkomst. met het onderwerp : 
Gebrandschilderd glas door de heer Heerssema ..Na de pauze is er tijd 
om elkaar een voorspoedig 2023 te wensen met een Nieuwjaarsborrel.

16 februari : met de KBO. Onderwerp : Hospice. Verdere informatie volgt.  

16 maart : …………………………………

20 april : Ledenvergadering met de jaarverslagen 2022 van penningmeester 
en secretaris

..    mei : Jaarlijkse reisje 

Invulling maart en april volgt. Een idee ? 
Geef die dan  door aan het bestuur. Alvast bedankt. 





FAMILIEBERICHTEN :

Mede omdat het bemensen van de lief en leed commissie steeds moeilijker 
wordt, heeft het bestuur besloten voortaan alleen de leden van 80 jaar en 
ouder te noemen. Dus daarmee stoppen we met de regel om ook de 80 
minners te noemen. Ook over de leeftijd achter de jarigen wel of niet 
noemen daar komt het bestuur nog eens met u op terug. 

Jarigen december  2022 en januari 2023 

December
 4 dec.: ;mevr. J. T. de Wit-Meijering< Boven Westerdiep 84 30, 9641 LK 
te Veendam.
 6 dec. : de heer J.J. Eekhof, Prins Bernhardlaan 56 -109, 9641 LW te 
Veendam.  
14 dec.: mevr. G. Huisman-Tiggelaar, Boven Westerdiep  88-62, 9641 LK 
te Veendam
20 dec. : de heer J. Dijkstra, Borgerspark 2,-407, 9642 LN te Veendam. . 

Januari 2023 
25 jan. : mevr. G.T. Werkman-Visser, Westergo 10, 9642 EX te Veendam.
26 jan. : de heer J. de Groot, Boven Westerdiep 84-2, 9641 LK te Veendam. 

Huwelijksjubileum : 
*Op 15 december zijn de heer en mevrouw Visser, Fazant 12, 9649 LJ te 
Muntendam
 55 jaar getrouwd. 

Bedankt 
*Een bedankje : Lieve leden van de PCOB: Hartelijk dank voor de mooie 
bloemen en de gelukwensen die we via uw bestuur mochten ontvangen 
voor onze 55e huwelijksdag. Verdere dank voor de vele gelukwensen in 
allerlei vorm die we mochten ontvangen. Met vriendelijke groeten en lieve 
groet : Trijnie en Aldert Zweep. 
 * Een bedankje : Graag wil ik de PCOB bedanken voor het mooie boeket 
rozen die ik mocht ontvangen voor mijn 80-ste verjaardag . Het was een 
leuke verrassing. Heel hartelijk bedankt Marie van der Laan – Boog. 
 :



Huwelijksjubileum : Geen. 

Alle jarigen en de heer en mevrouw Visser : Van harte gefeliciteerd ! Een 
mooie feestdag gewenst samen met uw dierbaren. Gods zegen  en gezond-
heid en alle goeds !

De zieken : 
*Mevrouw Wil Vos is weer thuis Haar adres is : de Rietgors. 3-9, 9648 DM 
te Wildervank. 

Overlijdensbericht:  
*Op 7 november 2022 is overleden : de heer St. Kuiper. Korte Leegte in 
Veendam. Boven de rouwbrief stond de tekst : Ik weet aan Wie ik mij 
vertrouwe (gez. 390 ). De heer Kuiper is 92 jaar geworden. 
*Op 20 november is overleden mevr. S.Kuizenga-Bakker, Westerbouwte 
10, 9649 KA te Muntendam. Zij is 91 jaar geworden.    
       *Op 20 november is overleden op 89 jarige 
leeftijd : mevr. A. van Halsema-Fokkema. Zij was een betrokken lid van 
onze PCOB afdeling vanaf de oprichting in 1992 tot aan 2019. 

Wij condoleren de families en wensen hen veel sterkte en Gods nabijheid 
voor nu en straks. Het is gewoonte dat er een condoleancebericht namens 
bestuur en leden van de PCOB  naar de familie gaat. 
Dat is in deze 3 sterfgevallen ook gebeurd. 





Verslag van de viering 30 jarig bestaan van de PCOB op 17 
november 2022. 

Foto’s : Wim Beens 

PCOB afdeling Veendam-Wildervank -v.h. Menterwolde 
viert 30 jarig bestaan.

Op donderdagmiddag 17 november 2022 vierde de PCOB afdeling
Veendam- Wildervank- v.h.Menterwolde haar 30 jarig bestaan. Een 75 tal 
leden en genodigden waren in kerkelijk centrum de Kandelaar in Veendam  
bij elkaar om dit feest te vieren. 

Het feest stond in het teken van : Verleden – heden – toekomst 
Na de opening door voorzitter G. Visscher- van der Zwaag met een woord 
van wijsheid en een gebed kreeg een van de oprichters van de PCOB 
afdeling  in Veendam en omgeving in 1992 de heer Joop Brinkman het 
woord. Als 90 plusser vertelde hij als mede-oprichter over het begin in 
1992. Hij wist alles nog precies. Een toenmalig lid van de KBO Veendam 
attendeerde de heer Brinkman er op dat er nog geen PCOB afdeling in 
Veendam bestond. Het eerste lid en later eerste voorzitter was de heer 
N. Hazelhoff. In het eerste jaar waren er 25 leden, na  2 jaar was het 
aantal gestegen naar 100 leden.  Voorzitter dankte de heer Brinkman voor 

de warme woorden.

Hierna kreeg mevr. Ingrid Rep, 
directeur van de landelijke KBO-
PCOB het woord. Zij voelde zich 
even weer thuis in Veendam omdat 
zij in Onstwedde is geboren.  Zoals 
de vorige spreker over het verleden 
sprak, zo sprak zij over het heden. De 
thema’s van de huidige KBO- PCOB 
zijn o.a. welzijn en zorg, pensioen, 
veiligheid, en zingeving. Deze onder-



werpen brengt het landelijk bestuur onder de aandacht van de overheid/ de 
minister. Zij overhandigde een beeldje (man en vrouw) aan het bestuur. In 
tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling : afnemende ledentallen  neemt 
het ledental in Veendam e.o. juist toe. Van 150 leden is de afdeling in twee 
jaar tijd gegroeid naar bijna  200 leden in 2022. Dankzij de inzet van ac-
tieve bestuursleden. Ook op deze bijeenkomst werden enkele nieuwe leden 
welkom geheten. Voorzitter dankte mevr. Rep voor de goede en opbeuren-
de woorden. Hij overhandigde haar een Groninger koek. 

Hierna werd een 10 tal leden : 90 plussers in het zonnetje gezet met een 
gedicht van Toon Hermans en een bloemetje. 

In	de	pauze	was	er	iets	lekkers	bij	de	koffie/thee.	

Twee leden : de heer en mevrouw Dijk testen de aanwezigen met een 
digitale quiz over Veendam en wijde omgeving. Leerzaam ! 

Tot slot sprak de consulent, de heer Jan Puthaar over de toekomst van de 
ouderenbonden. De senior van nu is anders dan die van vroeger. Hij/zij is 
: vitaal, actief en sportief, zelfredzaam, mondig en kritisch, heeft andere 
interesses en zoekt naar de zingeving in het leven na het werkzaam leven. 
Belangrijke vraag  is : hoe betrek je leden en ook niet-leden bij de PCOB.- 
KBO in onze plaats.  Voorzitter bedankt de heer Puthaar voor de eye-ope-
ners  en overhandigt als dank ook hem een Groninger koek. Tevens wijst 
hij er op dat de samenwerking met de plaatselijke KBO goed is. 



Als afsluiting zingen we, begeleid op de piano door de heer Volders, het 
lied : Ga met God en Hij zal met jou zijn. 

Hierna kunnen de aanwezigen nog nagenieten met een hapje en drankje.

Het bestuur heeft bij de niet aanwezige 90 plussers de roos thuis gebracht. 
Dit werd zeer op prijs gesteld. Daarom ook namens alle wel en niet 
aanwezige 90 plussers :

Hartelijk dank. 

NIEUWE OPZET LIEF en LEED

Tot nu toe  waren de leden van de PCOB verdeeld over een aantal 
bezoekwerkers. Zij regelden de lief en leed bezoeken onder de leden. 
Helaas wordt de groep bezoekwerkers te klein om alle leden te bezoeken.  
De nog overgebleven bezoekwerkers zijn bij elkaar geweest en er is tot 
het volgende besloten : 

Verjaardagen : alle verjaardagen van 80 jaar en ouder komen in de 
Nieuwsbrief.  De leden kunnen op persoonlijke titel een kaartje sturen. 
Bj de kroonjaren 80, 85 en 90 (om de 5 jaar) wordt een attentie (bloemetje) 
geregeld. 

Huwelijksjubilea : leden die 50 jaar getrouwd zijn en daarna om de 5 jaar, 
worden in de Nieuwsbrief vermeld en de echtparen worden verblijd met 
een bloemetje. 

Zieken: worden vermeld in de Nieuwsbrief. Ieder kan op persoonlijke titel 
een kaartje sturen of een bezoekje brengen. Bij langdurige ziekte wordt een 
attentie gebracht. 

Overlijden: bij overlijden wordt er door het bestuur een kaartje gestuurd 
en gaan we naar de rouwdienst. Het overlijden komt in de Nieuwsbrief en 
ieder kan  nog een persoonlijk kaartje sturen. 



Om een attentie  of een bloemetje te verzorgen zullen leden die b.v.in de 
buurt wonen, benaderd worden met de vraag of zij dit willen regelen en 
een bezoekje willen brengen.. Zo kan het lief en leed werk van de PCOB 
breed gedragen worden. 

Aanspreekpunt voor dit alles is het bestuur en met name : Corrie Truin, 
tel. 0598 – 452838 of 06- 402 86324  en Wiebe Dijk tel. :0598- 470412 
of 06- 150 72998.  Met dan meteen de eerste vraag om als u weet dat er 
iemand ziek is of om andere reden een kaartje nodig heeft, dit door te 
geven aan Corrie of Wiebe. 

Oproep voor vrijwilligers kerkdienst 
Voor woon-zorg en revalidatiecentrum Veenkade zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers die willen helpen bij de kerkdiensten in Veenkade op de 
zondagmorgen.
Activiteitenbegeleiding Veenkade – tel. 06 – 53 26 75 17 of e-mail : 
ab@zgmeander.nl

VAKGARAGE VAN DAMME  |  K.J. de Vriezestraat 33  |  9648 HB Wildervank  |  T 0598-61 48 90  |  info@vakgaragevandamme.nl  |  www. vakgaragevandamme.nl



Puzzel  december 
ingezonden door ons bestuurslid Nanno Levenga.

Oplossing november-puzzel is : ruimtepak. De heren Henk Koster en 
Fenno Straat stuurden de goede oplossing in. Gefeliciteerd !



Allerlei.:  Deze keer 2 gedichten en een meditatie. 

*Bij Mij. (dichter : onbekend.) 

1 Zomaar opeens is de wereld veranderd. Zomaar ineens zit Gods 
schepping op slot.
En de mens die gemaakt is om te zorgen, te geven, te troosten, te delen, 
elkaar te ontmoeten
Liefdevol te begroten met een kus of omhelzing of gewoon er te zijn houdt 
nu grote afstand en dat doet pijn. 

2 Gelukkig is er Een  die zegt kom maar bij Mij  
Bij Mij mag je huilen bij Mij mag je zijn.
Leg je hoofd op mijn schouder want Mijn afstand is klein
Ik wil zorgen, Ik wil geven, Ik wil delen en helen.
Want Ik ben Die ik ben en Ik zal er zijn. 

 
Gedicht : De Heer heeft mij gezien , geschreven door Huub Oosterhuis.
 (bijdrage van bestuurslid Nanno Levenga) 

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht           Ben ik opnieuw geboren 
en getogen
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht          gaf mij een levend hart 
en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht.          En zo neemt Hij voor 
lief mijn onvermogen.

2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit .        Heeft in Zijn handen onze 
naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als Zijn huis                plant als een boom in ons 
Zijn eigen leven.
Wil met ons spelen neemt ons als Zijn bruid        en wat wij zijn , Hij heeft 
het ons gegeven.

3 Gij geeft het .uw beminden in de slaap   Gij zaait Uw naam in onze 
diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt   Zoals de regen neerdaalt in 



de bomen,
Zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat    Zo zult Gij uw beminden 
overkomen.  

Kerstmeditatie  van ds. Hilde van der Zwaag -Visscher 

Kom tot ons, de wereld wacht!

Kom tot ons, de wereld wacht. Heiland kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria’s kind. 

De wereld wacht. Het lijkt er vaak niet op. We hebben geen tijd om te 
wachten. We jagen en jachten maar voort. Het één is nog niet af, of het 
andere begint al. We moeten steeds meer en steeds sneller. We leven in een 
zeer onrustige tijd. We gunnen onszelf geen rust. Vaak kunnen we ons dat 
ook niet veroorloven. We worden meegesleurd in de maalstroom van het 
maatschappelijk verkeer. Ondertussen gaan de rijken van meer naar meer 
en groeien overal boven uit. Ondertussen gaan de armen van minder naar 
minder en delven het onderspit. Al met al is er veel onbehagen en weinig 
welbehagen bij de mensen.

Deze onrust doet me denken aan kerkvader Augustinus (354-430). Augus-
tinus kon zijn draai in het leven niet vinden en draaide alle kanten op. Hij 
waaide mee met de modieuze wind van zijn tijd, maar innerlijk stormde 
het. Totdat hij diep van binnen, in zijn hart, geraakt werd door het Woord 
van God. Bekend is zijn belijdeniswoord: ‘Onrustig is ons hart, totdat het 
rust vindt in U.’ Dat heeft Augustinus ervaren en het heeft zijn leven totaal 
veranderd. Hij schrijft daarover in zijn boek Belijdenissen: ‘Er stroomde 
een licht van zekerheid in mijn hart binnen en al de duisternis vluchtte van 
mijn weifelen en twijfelen heen.’ Hij vond innerlijke rust om zijn leven te 
wijden aan het dienen van God en mensen.

Augustinus was een bewogen prediker en pastor. Hij had goede woorden 
en oog voor mensen in nood. Zeshonderd preken zijn er van hem bewaard 
gebleven en daarin hoor je de pastorale toon. Preken had hij geleerd van de 
zeer welbespraakte kerkvader Ambrosius (339-397). Ambrosius heeft het 
boven aangehaalde lied geschreven. Het was een eerste volkslied. Dat wil 
zeggen, niet alleen de geschoolde koorzangers, maar alle mensen konden 



dit zingen. Het is ook het eerste lied dat de hervormer Maarten Luther in de 
volkstaal - het Duits - vertaalde. Een kerkelijk lied dus met oude papieren 
tot op vandaag de dag door ons gezongen, ook weer in het liedboek 2013 
(lied 433).

Het is een lied dat mensen door de eeuwen heen heeft geraakt en ook onze 
harten raakt. Al hebben wij eigenlijk geen tijd om te wachten, toch bidden 
wij: ‘Kom tot ons, de wereld wacht. Heiland kom in onze nacht. Licht dat 
in de nacht begint, kind van God, Maria’s kind.’ In Jezus is God in onze 
wereld gekomen. Jezus zegt: ‘Neem mijn juk op je en leer van mij, want 
ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust 
vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 

God roept ons in zijn Zoon om in de wereld van vandaag niet voor onszelf 
alleen te leven, maar ons in te zetten voor zijn Rijk van vrede en gerech-
tigheid. Al vanaf zijn geboorte is Jezus ons daarin voorgegaan, een kind 
in een doek gewikkeld, liggend in een voederbak. Het is geen romantiek, 
maar harde werkelijkheid. Zoals miljoenen mensen, verspreid over heel de 
wereld, in armoede worden geboren.
De geboorte van Jezus is de hoop op een leven in vrede voor mensen 
op aarde. Die vrede kan niet dagen wanneer wij de verlorenen der aarde 
vergeten. De mensen die naamloos ten onder gaan omdat er voor hen geen 
kans van leven is. De mensen die sterven door honger en dorst, oorlog en 
geweld. De mensen ook in verborgen armoede dichtbij. Augustinus vond 
innerlijke rust door zijn leven te wijden aan het dienen van God en mensen. 
Dat gaf hem echt vrede in zijn hart. Misschien mogen wij dit ook ervaren 
als we met overgave kerstfeest vieren: ‘Kom tot ons, de wereld wacht!’

ds. Hilde van der Zwaag-Visscher



Ventilatie (bijdrage van bestuurslid Nanno Levenga,)





Doppenactie: 

Zolang er geen 
bijeenkomsten zijn kunt u 
de doppen inleveren bij of 
op laten halen door Wiebe 
Dijk, Bocht Oosterdiep 43C 
te Veendam.  

Tel. 0598 - 47 04 12
of 06 - 15 07 29 98 

Mail: lendedijk@netvisit.nl 



Molenstreek 7 - Veendam 
Telefoon 06-138 38 611    

kantoor@haarstudionauta.nl 
www.haarstudionauta.nl

HAAR- EN HOOFDHUIDPROBLEMEN 
HAARWERKEN 

ONTSPANNINGSTHERAPIE 



AGENDA

15 december
Kerstfeest m.m.v. mevrouw 
G. Lenting uit Wildervank

19 januari 2023
Nieuwjaarsbijeenkomst met het 
onderwerp : Gebrandschilderd 
glas

16 februari
Met de KBO. Onderwerp : Hospice

20 april 
Ledenvergadering

Droomt u van een nieuwe
badkamer of keuken?
Ziet u op tegen een klus in
huis?

Dirk Smid is van alle markten thuis!

keukens / badkamers / dakwerken /
schoorsteenreparaties / ramen en 
kozijnen / vloeren / en veel meer...

Kerkstraat 6, 9636 AC Zuidbroek
Telefoon: 0598-627033 / 06-30910842
E-mail: bouwservicesmid@gmail.com

Internet: www.bouwservicesmid.nl


