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KERSTFEEST

Wie heeft er nu een kind verwacht, Een kleine stad, een jonge vrouw,
die vrede, heil en redding bracht. getuigen van Gods liefd’ trouw.
Maar God had eens gesproken: De stilte is doorbroken.
“Zie, een maagd zal zwanger zijn, Weer hangt verwachting in de lucht,
haar herkomst is uit Davids lijn. De mensheid zoekt, de aarde zucht.
Een twijgje is ontloken.” Het Christusfeest is aangebroken. 

Aagje Lingen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overleden: 
Op 19 november is overleden de heer Tammo de Jonge, hij mocht 93 jaar worden.
Op 20 november is overleden mevrouw Rita Westerduin – Verhaar op de leeftijd van 82 jaar.

Terugblik op de Ontmoetingsmiddag van 23 november
Jannie van Rijn vertelde ons het levensverhaal van Corrie ten Boom. Het gezin Ten Boom verborg
vele onderduikers. Met haar zus Betsie sprak zij in Ravensbrück de mensen moed in door uit de
bijbel  voor  te lezen.  Betsie stierf  in  het  kamp door  uitputting  maar  Corrie  werd wonder  boven
wonder vrijgelaten. 

Gezamenlijke Kerstviering op woensdag 21 december 
De PCOB en de KBO kunnen weer gezamenlijk de kerstviering organiseren. Vanwege corona was
dit de afgelopen jaren niet mogelijk. Op 21 december bent u van harte welkom in De Kickerthoek.
De viering begint om 14.00 uur; inloop met koffie en thee vanaf 13.30 uur. De voorgangers zijn
dominee Barbara Lamain en pastor Paul Mantelaers. Na de viering is er een gezellig samenzijn
met een hapje en een drankje. Om de kosten te dekken wordt uw ruimhartige bijdrage gevraagd!

De eerste ontmoetingsmiddag in het nieuwe jaar: JAARVERGADERING
Op woensdag 25 januari houden wij de jaarvergadering; zoals gebruikelijk een feestelijke bijeen-
komst.  We bedanken dan natuurlijk  ook  de trouwe bezorgers van het  Magazine en de immer
dienstvaardige koffiedames. Het officiële gedeelte houden we kort  want u krijgt  het jaarverslag
thuisbezorgd. Daarna doen we een leuk spel waarbij prijsjes zijn te winnen. 

Wist u dat? 
Iedereen, jong of oud, krijgt in zijn of haar leven te maken met ingrijpende
veranderingen. Dat kan verlies van gezondheid zijn of het sterven van een
partner,  kind  of  dierbare  naaste.  Deze  veranderingen  brengen
levensvragen met zich mee. Zulke vragen zijn normaal en horen bij het

leven. En ze zijn niet altijd eenvoudig te beantwoorden.
Het  kan  dan  zinvol  zijn  om  te  praten  met  iemand  die  hier  speciaal  voor  is  opgeleid.  Een
vertrouwelijk  gesprek met  een geestelijk  verzorger  kan opluchten,  ondersteuning geven bij  het
nemen van belangrijke beslissingen of nieuw perspectief bieden om weer verder te kunnen. Deze
ondersteuning kan in uw vertrouwde thuissituatie plaatsvinden. 
Het  is  heel  eenvoudig  om  in  contact  te  komen  met  geestelijke  verzorging.  Dit kan  zónder
doorverwijzing! Het gaat dus niet om pastorale zorg. Geestelijke verzorging is er voor iedereen met
vragen over het leven, ongeacht levensovertuiging.
Het vak geestelijke verzorging is in principe algemeen (niet perse religieus gekleurd) en vindt haar
oorsprong in de zorgsector. Bij algemene geestelijke verzorging staat de vraag naar de zin van het
bestaan centraal. Voor de een hangt de vraag naar de zin van het bestaan samen met geloof, voor
de ander niet. De geestelijk verzorger staat open voor en is bekend met beide contexten: gelovig
en niet gelovig, en alles wat daar tussen zit. Wilt u zorg ontvangen van een geestelijk verzorger bel
dan met het landelijk nummer: 085 0043 063.



 Na het intoetsen van uw postcode wordt u doorverbonden met het Centrum voor Levensvragen bij
u in de buurt. De gesprekken kunnen thuis plaatsvinden of op een andere plek als u dat prettiger
vindt. De gesprekken worden via de Centra voor levensvragen vergoed voor mensen van 50 jaar
en ouder en voor mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten. Aarzel niet om van deze
mooie zorg gebruik te maken. 

De acceptgirokaart verdwijnt als betaalmiddel
Het  betalingsverkeer  wordt  voor  het  overgrote  deel  digitaal  gedaan.
Daarom  heeft  verwerker  Currence  besloten  de  acceptgirokaart  met
ingang van 1 juni 2023 af te schaffen. U kunt dus uw contributies of giften
vanaf die datum niet meer met een acceptgirokaart doen. Vanaf 1 juni
2023  zullen  we  gaan  betalen  via  automatische  incasso,  via
internetbankieren of via een overschrijvingsformulier van de bank. Ook

zijn  er  mogelijkheden  om met  een  QR-code  of  Tikkie  te  betalen,  daar  gebruik  je  meestal  je
smartphone  voor.  De  meeste  abonnementen  en  lidmaatschappen  zullen  in  het  vervolg  via
automatische incasso gaan. Sommige mensen zijn daar huiverig voor, maar dat is echt niet nodig.
Een automatische incasso is  altijd  makkelijk  op te zeggen.  Ook kunt  u zelf  een automatische
incasso binnen 8 weken terugboeken; dit heet storneren. U kunt ook de bank vragen dit voor u te
doen. Is de automatische incasso onterecht? Dan heeft u 13 maanden! de tijd om het bedrag terug
te boeken; dat gaat via uw bank.

Noteer vast in uw Agenda (hier staan ook de activiteiten van de KBO vermeld)
De ontmoetingsmiddagen van de PCOB worden elke 4e woensdag van de maand gehouden in de 
grote zaal van De Kickerthoek en beginnen om 14.30 uur; inloop om 14.00 uur met thee en koffie.

 Woensdag 21 december: De PCOB en de KBO houden een gezamenlijk kerstviering. Inloop 
13.30 uur; de viering begint om 14.00 uur en het is in de grote zaal van De Kickerthoek.

 Zaterdag 14 januari 2023: Repaircafé; u bent tussen 13.00 en 16.00 uur met uw kapotte 
spulletjes welkom aan Prinses Beatrixstraat 1.

 Woensdag 18 januari 2023: KBO Nieuwjaarsreceptie met spelletjes, aanvang 14.00 uur. 

 Woensdag 25 januari 2023: PCOB Ontmoetingsmiddag, tevens jaarvergadering.

 Woensdag 22 februari 2023: PCOB Ontmoetingsmiddag, deze middag staat de beroemde 
Delftse schilder Vermeer centraal. Wim van Leeuwen kan er boeiend over vertellen. 

VASTE RUBRIEK:
WELZIJNSADVISEUR : Voor vragen over huishoudelijke hulp, zorg en de Wmo kunt u terecht bij Eva 

Greveling van de SWMD. Tel: 010-5918052 of 06-43835158

OMBUDSFUNCTIE: Met vragen over wet- en regelgeving kunt u terecht bij het landelijk bureau van KBO-
PCOB te Nieuwegein. Tel.030–340 06 00. E-mail info@kbo-pcob.nl 

KLUSJESMAN : Ons lid Theo Rust biedt aan bij u thuis klusjes te willen verrichten tegen een gering tarief. 
Lamp of schilderij ophangen of een lekkende kraan repareren?  Bel gerust: 06 – 252 035 76

Wnd. secretaris/voorzitter Margo Eijgenraam (met hulp van andere bestuursleden), Warmoesland 45, 2635 LB 
en redactie Nieuwsbrief: Den Hoorn. Tel. 015-2615465. E-mail: margovandentop@gmail.com

Vrijwillig ouderenadviseur: Aad Lupker, Dotterbloem 1, 2635 KA Den Hoorn
Tel. 015-2564090 (niet storen tussen 13.00 -14.30 uur) e-mail: alupker@telfort.nl

Hulp bij invullen Belasting, Jan Eijgenraam, Tel. 015-2615465

Financiële- en Bankrekening PCOB Den Hoorn: NL60 RABO 0146 8324 34
Ledenadministratie e-mail: eijgenraam.jan@gmail.com

Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van:

RON KEIJZER, Timmerbedrijf Tel. 015-2573040 JOOP KEIJZER, Install.bedrijf Tel. 015-2615772

VAN BEEK,   Schilders Tel. 015-2615013 GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND, Kopieerwerk 

VAN DER LEE, Fysiotherapie Tel. 015-2617407 VAN LEERDAM, Makelaardij Tel. 015-2573898


