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nummer  12 – december 2022 

 

 

 

Kaarsengedichtje voor Advent 

 

Ik kom zegt Jezus, 

deel het licht, 

één ster vertelt ons 

Zijn bericht. 

 

Woorden van Jezus, 

lees je voor? 

twee vlammen geven 

vrede door. 

 

Jezus verwachten 

maakt ons blij, 

kijk maar, drie lichtjes 

op een rij. 

 

Het feest van Jezus 

komt er aan, 

'k zie al vier kaarsjes 

brandend staan. 

 

- Coby Poelman - Duisterwinkel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter …… 
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Van de voorzitter . 

De Advent is begonnen. Het mooie gedicht van Coby Poelman verwijst er naar. 

Gedichten, waarin de vier kaarsen verwijzen naar de 4 Adventszondagen zijn in 

veel gedichtenbundels te vinden. 

Het bestuur is ook begonnen met de voorbereidingen voor de kerstviering op 13 

december. Heeft u zich al opgegeven ? Er is maar beperkt plaats en vol= vol 

Eigenlijk is dat een beetje raar, want het kerstfeest vier je tenslotte met zoveel 

mogelijk mensen. Maar de beperkte ruimte in de hal zorgt ervoor dat maximaal 

70 personen deze viering kunnen bijwonen. 

Verder is het bestuur gewoon doorgegaan met haar werkzaamheden. 

Wij zijn alleen niet zo blij met uw medeleven : 7 enquêtes zijn teruggekomen op 

een totaal van 190 leden. Ik mag toch wel zeggen dat ik dat erg matig vind. 

Ik heb al eens eerder bericht dat in onze regio de problemen identiek zijn : 

Geen bestuursleden te vinden, geldverslindende acties om leden te winnen die 

niets opleveren en afdelingen die er mee moeten stoppen. 

DAT is het probleem van het bestuur. 

We laten dit gewoon even achter ons en richten ons op de afsluiting van het 

jaar. Samen zullen we het kerstfeest vieren en we hopen op 10 januari 2023 

met elkaar het glas te mogen heffen op een goede toekomst. 

Verderop in de nieuwsbrief vindt u de data van de bijeenkomsten voor 2023. 

Kunt u ze vast op de kalender of in uw agenda vastzetten. 

Tot aan de zomer is er weer een gevarieerd programma samengesteld. 

Hier wil ik het bij laten. 

Ik wens u namens het bestuur een goede adventstijd en hoop u met de 

kerstviering te mogen ontmoeten. 

 

Groet, 

Piet van Verseveld 

 

Lief en leed ledennieuws : 

 

Overleden : 

4 november ’22 mevr M.G. Roobol-Stuij Waalstraat 1a  

   3171 BA Poortugaal  83 jaar 

 

• Het bestuur wenst de familie veel sterkte in de komende tijd 

 

Jarig :  

22 december ‘22 mevr. M.P. Mourik-Voorbergen Rijsdijk  44 3161 HP Rhoon  

85 jaar  

28 december ’22 mevr. A. Broekzitter-Bastiaan H. de Koninglaan   1 3161 VX 

Rhoon     80 jaar  

16 januari 2023 mevr. P.H. Barendregt-Opmeer Kleidijk 190 3161 EK Rhoon  

75 jaar  
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16 januari 2023  mevr. R. Hitzert-de Geus De Kastanje 30 3161 JJ Rhoon   

75 jaar 

28 januari 2023  mevr A.J. van der Griendt  Rijsdijk 49      3161 HL Rhoon 

       85 jaar 

           

Huwelijken : 

15 december ’22 De heer en mevrouw Kranenburg-Boer  

Zantelweg  46 3161 XS Rhoon   50 jaar getrouwd  

19 december ’22 De heer en mevrouw van den Berg-Ouwens  

Rijsdijk 26 3161 HP Rhoon    60 jaar getrouwd 

 

• Het bestuur wenst allen een fijne, gezellige dag 

 

Bijeenkomsten  

 

Dinsdag 13 december is er de Kerstviering met 

aansluitende broodmaaltijd in de Maranathakerk – aanvang 

16 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Aanmeldformulier achter in de nieuwsbrief 

 

Dinsdag 10 januari 2023 om 14 uur in de Maranathakerk 

een bijeenkomst waarin ds. De Graaf vertelt over zijn boek : 

“van 22 jaar tot levenslang” 

We sluiten de bijeenkomst met het heffen van een glas op 

het nieuwe jaar 

 

 

 

Geschiedenis van de kerstkaart 

              
Commerciële kerstkaart van Henry Cole uit 1843 
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De kerstkaart of nieuwjaarskaart wordt tegenwoordig steeds vaker 

digitaal in plaats van op papier verstuurd. Waar in 2015 nog 130 

miljoen kerstkaarten op de post gingen, waren het er in 2017 nog zo’n 
85 miljoen. De traditie van het sturen van kerstkaarten is al 

eeuwenoud. Waar komt deze gewoonte vandaan? 

De vroegste wenskaarten 
 

Elkaar attenties geven was in de decembertijd was al gebruikelijk in de 
Oudheid. Zo gaven Germanen en ook Romeinen elkaar maretakjes en groene 

takken rond oud- en nieuwjaar. Maar kaarten werden er nog niet verstuurd. 
In de Middeleeuwen gaf de Europese adel houtsnijwerken met religieuze 

kersttaferelen aan geliefden of aan goede relaties uit hogere kringen. De 
vroegste ons bekende wenskaarten stammen 

uit de late middeleeuwen. 
 

In de vijftiende eeuw bestond de gewoonte 
om een geliefde een kaart met goede wensen 

te sturen. Deze gewoonte van kaarten sturen 

groeide in de zestiende en zeventiende eeuw, 
maar van een wijdverbreide gewoonte was 

zeker geen sprake: het waren voornamelijk 
de rijken die kaarten stuurden. En niet 

specifiek met kerst, maar kaarten met daarop 
liefdesbetuigingen en groeten. 

 
De eerste ‘echte’ kerstkaart die onder historici 

bekend is, is een kaart uit 1611. Deze was 
geschreven door de arts Michael Maierus, 

afkomstig uit het Heilige Roomse Rijk, die 
een kaart naar de Engelse vorst James I 

zond. Hij schreef de tekst in een roosvorm. 
De tekst luidde, vertaald: 

…met een gebaar van vreugdevolle viering van de geboortedag van de Heer, 

met vreugde en voorspoed gaan we het voorspoedige jaar 1612 binnen. 

De eerste commerciële én ophefmakende kerstkaarten 
 

Henry Cole was de eerste die, in 1843, ervoor koos om kerstkaarten te laten 
drukken voor commercieel gebruik. Er waren al wel handgemaakte kaarten in 

omloop, maar voor al zijn relaties een persoonlijke kaart maken was 
onbegonnen werk 

            the mistletoe (maretak) 

https://historiek.net/c/romeinse-rijk/
https://historiek.net/c/middeleeuwen/
https://historiek.net/c/europese-geschiedenis-europa/
https://historiek.net/c/gouden-eeuw/
https://historiek.net/heilige-roomse-rijk-962-1806-samenvatting-tijdlijn/75861/
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Daarom gaf Cole een drukkerij opdracht om 1000 

kaarten te drukken met daarop een sfeervolle 

afbeelding en kerstwens. 
De kaart van Cole, die in 1844 verscheen, 

veroorzaakte de nodige ophef in het Victoriaanse 
Engeland. Er stond namelijk een afbeelding op van een 

vrouw die een jong meisje een slokje rode wijn gaf… 
Deze tekening was gemaakt door John Callcott Horsley 

en voorzien van de nog steeds veelgebruikte tekst… 

A Merry Christmas and a Happy New Year to You. 

 
In december 1843 publiceerde Charles Dickens zijn 

beroemd 
geworden boek A Christmas Carol. Het 

zou kunnen dat tekenaar Horsley zich 
door dit boek heeft laten inspireren.  

De Industriële Revolutie, met name 

de uitvinding van de stoommachine, 
zorgden ervoor dat kerstkaarten 

razendsnel gedrukt konden worden en 
natuurlijk ook met de stoomtrein snel 

over het land verspreid konden 

worden. 

Doorbraak kerstkaarten in Nederland en de Verenigde Staten in de 

jaren 1870 

De doorbraak van de kerst- en nieuwjaarskaart in Nederland vond plaats in 
1871. In dat jaar introduceerde de PTT de zogeheten briefkaart. Binnen een 

tijdsbestek van jaren zetten anderen tekeningen en afbeeldingen op deze 
kaarten, waardoor het fenomeen ‘ansichtkaart’ ontstond. In de jaren 1890 werd 

het versturen van dit soort kaarten, ook rond kerst en oud en nieuw, een echte 

rage. 

De eerste drukker in Nederland die de kerstkaart commercieel verhandelde, was 
Boekhandel Koster uit Amsterdam, die hiermee in 1873 begon. Op de kaarten 

van Koster stond een leuke wens in rijmvorm. 

In de Verenigde Staten begon in 1875 de van oorsprong Duitse drukker Louis 

Prang met de massaproductie van kerstkaarten. In 1881 drukte hij er per jaar 

inmiddels al vijf miljoen. Zo vond de kerstkart ingang in Amerika. 

 

https://vandaagindegeschiedenis.nl/19-december/
https://historiek.net/industriele-revolutie-samenvatting-oorzaken-gevolgen/78430/
https://historiek.net/lijst-van-uitvindingen/
https://historiek.net/c/amsterdam/
https://historiek.net/c/amerikaanse-geschiedenis/
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       Oude kerstkaart met daarop enkele Noord-Hollandse poldermolens 

Bron : Historiek.net 

Bijeenkomsten 2023 

Voorlopig programma voor het komend jaar : 

Dinsdag 10 januari 2023 ds. De Graaf over zijn boek 

Dinsdag 7 februari 2023  

Dinsdag 7 maart 2023  ledenvergadering -aanvang 13.30 uur 

Dinsdag 4 april 2023  Paasviering met aansluitende broodmaaltijd 

Dinsdag 9 mei 2023   

Donderdag 15 juni 2023 Jaarlijkse busreis 

      

 

Digitale nieuwsbrief 

 

Als proef ontvangt een aantal leden deze nieuwsbrief als digitale versie over de 

mail. Indien u deze ook wilt ontvangen, mail naar : 

nieuwsbrief.pcobalbrandswaard@yahoo.com 

 

Omzien naar elkaar. 

Wanneer u hoort dat er een medelid in het ziekenhuis opgenomen is of ziek 

thuis is, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan onze secretaris, tel.: 

010-5016129. 

mailto:nieuwsbrief.pcobalbrandswaard@yahoo.com


 
7 

 

 

 

 
 

 

 

Kom Erbij Kerst-inn 

In navolging op de Kom Erbij activiteiten organiseert Esperanza op 26 december                              
2e Kerstdag een Kom Erbij Kerst-inn in de Ontmoetingsruimte van de Maranathakerk 

in Rhoon. Kerst is een periode waarin veel mensen elkaar ontmoeten en het gezellig 
met elkaar hebben. Daarom zeggen wij ook met Kerst: Kom Erbij!                                                                                                 

Vanaf 11.30 uur is iedereen, jong en oud, hartelijk welkom. Neem gerust een 
vriend(in) of buur mee. In een sfeervolle entourage gezellig met elkaar koffiedrinken, 

lekker eten, naar muziek luisteren, een spelletje doen of gewoon met elkaar praten. 
Alles in het teken van de ontmoeting en verbinding. Elly Bezemer zal met haar zang 

en muziek voor de ultieme Kerstsfeer zorgen. De Kerst-inn duurt tot 15.30 uur.                                                                                   

Bent u niet in staat om op eigen gelegenheid te komen laat dit dan geen reden zijn 
om niet te komen. Vraag een familielid, kennis of buur u even te brengen en weer  

op te halen. Lukt dat niet dan kunt u ook gebruik maken van de vervoerservice 
AutoMaatje van Welzijn Albrandswaard.  

Er zijn geen kosten aan verbonden.  
Aanmelden vooraf is in verband met de voorbereidingen wel nodig en kan tot 21 

december door te bellen met: 06-20393418.                                                                                              

We hopen u en jullie 2e Kerstdag te ontmoeten. 

Woensdag 18 januari: Muzikale Kom Erbij met Oudhollandse Snoepkraam 

           
• In de Ontmoetingsruimte van de Maranathakerk in Rhoon  

• Aanvang: 13.30 uur 
• Duurt tot: 16.00 uur   

 
Bij binnenkomst wacht een hartelijk muzikaal ontvangst door “de Meiden van 

60”.  
Annette Rietveld zingt direct vanuit haar theaterhart en Elly Bezemer begeleid 

haar op de accordeon.  
Volledig in de sfeer van de Jantjes worden er liedjes uit Ja zuster, nee zuster én 

andere bekende hits uit de 60-tiger jaren gezongen. Natuurlijk mag er 

meegezongen worden! 
Ook kunt u een kijkje nemen bij de Oudhollandse Snoepkraam waar de 

snoepvrouwtjes in dienstmeiden-kostuum van alles uit grootmoeders tijd laten 
zien. Een ouderwetse Van Berkel weegschaal, een houten schuif kassa, mand 

met tulpen, kaaskop, melkbus en antieke accessoires.  
Uiteraard kunnen in de snoepkraam heerlijke snoepjes van vroeger gekocht 

worden.  
Kortom, allerlei herinneringen en smaken van vroeger ophalen.              
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Iedereen gaat in ieder geval naar huis met een gratis zakje vol lekkere 

snoepjes. 

  
• Er zijn geen kosten aan verbonden 

• In verband met de beperkte ruimte is aanmelden vooraf nodig.   
 

Aanmelden kan vanaf 2 januari 2023 door te bellen met tel. nr. 06-20393418 

 

  

Ledenadministratie. 

 

Wij willen u vragen om wijzigingen in uw gegevens, zoals verhuizing, 

verandering van telefoonnummer e.d. te melden bij onze ledenadministrateur, 

per email: ad.haeck@xs4all.nl 

 

 

Nieuwsbrief februari 2023. 

 

Begin januari 2023 verschijnt er geen nieuwsbrief 

De eerstvolgende  nieuwsbrief zal eind januari 2023 

tezamen met het magazine KBO-PCOB verschijnen. 

Mocht u een bijdrage hebben die u graag geplaatst zou 

willen zien, dan zouden wij dat graag voor 20 januari 

2023  a.s. in ons bezit willen hebben. U kunt uw 

bericht sturen per brief of per e-mail naar de redactie. 

De redactie houdt zich wel het recht voor om kleine 

wijzigingen in de tekst aan te brengen en teksten in te 

korten. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

mailto:ad.haeck@xs4all.nl
mailto:info@abel-restaurant.nl
mailto:info@abel-restaurant.nl
mailto:info@abel-restaurant.nl
mailto:info@abel-restaurant.nl
mailto:info@abel-restaurant.nl
mailto:info@abel-restaurant.nl
mailto:info@abel-restaurant.nl
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PCOB afdeling Albrandswaard                 

 
 

Samenstelling van bestuur: 

Piet van Verseveld    Voorzitter        Dorpsdijk 115i       3161 CA Rhoon  0638551348       

Jan ’t Hart           Secretaris        Rijsdijk 5a             3161 HK Rhoon               5016129       

Jan Ponstein      Adm/penningm.     Bl. Wetering 22  3176 XB  Poortugaal          5015123   

Kees van den Berg   Bestuurslid       Rijsdijk 26             3161 HP  Rhoon         0653413141      

Sjanie Kanters          Bestuurslid       Dr.Wm.Vosstr 23   3172 VK  Poortugaal         0623169270      

André den Arend   Ouderenadviseur Bachlaan 26           3161 RB  Rhoon           5016672     

 

Redactie nieuwsbrief :  Piet van Verseveld  piet47@vanverseveld.eu 

E-mailadres nieuwsbrief   nieuwsbrief.pcobalbrandswaard@yahoo.com  

Website :                     https://www.pcob.nl/afdelingen/albrandswaard/  

Webmaster :                      Piet van Verseveld 

Banknummer :                     Rabobank :  NL16 RABO 0355 3627 59. 

 

Contactpersonen :           

Belastingzaken:    Kees van den Berg                   0653413141 

                              Wim Kranenburg                    5067077 

                                              Ad Haeck    5018146 

Bezorgen Nieuwsbrief e.d.: Poortugaal: Anton Mons    5018764 

      Han Simonse    5017991 

              Fam. Dubel-Buesink   5017159 

           Rhoon:  Alie van den Berg-Welink  5016891 

      Marijke Haeck-Prevo   5018146 

      Paula Barendregt-Opmeer  5018828 

      Riet de Lange-Lengkeek  5016383 

      Joop van Dommelen   5018538 
      Jan ‘t Hart    5016129 

      Arend Vrijhof    5016897 

Omzien naar elkaar:        Poortugaal: Pleuni Vrijhof    5019054 

             Sjanie Kanters-Boender  0623169270 

           Rhoon:  Tiny van den Berg-Ouwens  5015663 

      Adrie Dubel-Roskam   5013051 

      Ada den Arend-van de Merwe 5016672 

      Riet Bloem-Westerveld  5018245 

      Miep Mastenbroek- den Ouden 5012184 

Ledenadministratie:    Ad Haeck    5018146 

Afdrukken Nieuwsbrief    Jan ’t Hart    5016129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:piet47@vanverseveld.eu
mailto:nieuwsbrief.pcobalbrandswaard@yahoo.com
https://www.pcob.nl/afdelingen/albrandswaard/
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AANMELDING VOOR  KERSTVIERING 2022  MET BROODMAALTIJD. 

 

in de Hal van de Maranathakerk,  Kleidijk 2 te  Rhoon. Aanvang 16.00 uur 

 

NAAM: 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ADRES: 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

WOONPLAATS: 

---------------------------------------------------------------- 

 

TELEFOON: 

---------------------------------------------------------------- 

 

 

geeft zich hierbij op voor de Kerstviering op dinsdag 13 december 2022 en  

neemt 

 

WEL/GEEN (doorhalen wat niet van toepassing is)   deel aan  de broodmaaltijd. 

 

AANTAL PERSONEN: ……… 

                                          

Deze aanmelding dient u  i.v.m. beperkte plaatsruimte -(70 personen)-uiterlijk 

voor 8  december 2022  in te leveren  bij of op te sturen naar onderstaande  

adressen: 

 

Jan ’t Hart           Rijsdijk 5A,  3161 HK  Rhoon  

tel.: 010-5016129  

of 

Sjanie Kanters    dr. Willem Vosstraat 23, 3172 VK  Poortugaal 

tel.: 06-23169270  

  

 

 

Met vriendelijke groet,       

 

Het bestuur PCOB 

Afd. Albrandswaard. 


