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Van de voorzitter 

Voor u ligt alweer de allerlaatste 

‘Even Bijpraten’ van dit jaar. Een 

jaar dat gelukkig steeds minder in 

het teken stond van Corona! 

De lezing in januari moest nog 

vervallen, maar verder hebben wij 

iedere maand een gezellige PCOB 

middag kunnen organiseren, en in 

juni beleefden wij een heerlijke 

zomerse middag in de 

kersenbogaard van de Hoenderik 

in Tricht. 

Maar wij zijn, als PCOB, niet 

helemaal virusvrij het jaar 

doorgekomen. Tijdens de busreis in augustus ging het helaas mis! 

Een aantal deelnemers werd getroffen door Corona, zo ook het 

voltallige bestuur. 

Gelukkig zijn de meeste van ons weer opgeknapt! 

Op 15 december hebben wij onze laatste bijeenkomst van 2022. 

De PCOB kerstmiddag. Want, hoewel je het buiten nog niet zou 

zeggen, de kerstdagen naderen. Wij gaan op weg naar de langste 

nacht! De dagen worden korter, de nachten langer. 

Wij maken ons klaar voor het Kerstfeest. De straten zijn alweer 

vrolijk versierd en overal verschijnen de kerstbomen met hun 

vrolijke lichtjes. 
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Als je de bladen en de etalages moet geloven is het een prachtige 

wereld. Maar problemen en tegenslagen kunnen het leven ook 

donker en zwaar maken. Ieder gaat hier op eigen wijze mee om. 

HOOP kan hierbij het verschil maken. 

Hoop zegt iets over het vertrouwen waarmee wij de toekomst 

tegemoet zien. In de Christelijke traditie is hoop een van de drie 

‘goddelijke’ deugden, samen met geloof en liefde. Hoop geeft ons 

grond onder de voeten. Ze heeft haar anker in God. 

Kerst is het feest van de hoop. Jezus wordt geboren, hij komt als 

kwetsbaar kind van God ter wereld. Kerst is het feest van God die 

ons nooit in de steek laat. 

Laten wij vol hoop toeleven naar Kerst. Mensen kijken in het 

donker naar een wereld vol verdriet. Steek een kaars aan die 

vertelt je van het licht dat je straks ziet. Het wordt anders, het 

wordt lichter Het wordt licht, voor jou en mij En voor iedereen op 

aarde het wordt kerst, God is dichtbij 

Ik wens u allen gezegende kerstdagen toe en een nieuw jaar vol 

geloof, hoop en liefde.                                                                   

Vriendelijke groet Jacky Bertens 
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Vanuit het bestuur 

Inmiddels is het programma voor 2023 

v.w.b. de donderdagmiddagen volledig 

rond.  We kijken nog even naar de 

busreizen en wellicht zit er nog een 

tocht over het water in. We houden u op 

de hoogte. 

De bijeenkomst van 17 November was een feestelijke, wij 

hopen dat u dit ook zo heeft mogen ervaren. Gebak, drankje, 

muziek, zang en huldiging van de jubilarissen. Wij, als bestuur, 

kijken met genoegen terug op deze feestelijke middag. 

Onderstaand nog even de namen van de jubilarissen. 

Wij proberen alle activiteiten extra aandacht te geven in het 

weekblad Kontakt editie West Betuwe, welke de dinsdag 

voorafgaand aan de bijeenkomst uitkomt en bij de 

Mededelingen op de beamers bij de kerkdiensten van de 

Hervormde kerk en Gereformeerde kerk. Dit lukt de afgelopen 

tijd aardig en wij hopen dat dit in de toekomst ook zijn vervolg 

zal krijgen.  

Kerstbijeenkomst op donderdag 15 December, hebt u zich al 

aangemeld??? Mede namens mijn echtgenote Henriëtte 

wensen wij u en jullie een fijne kerstmiddag en avond, 

gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling. Tot Maart.  

André Wahl 
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 In gesprek met …….Conny en Harry Grieser 

In 1939, net voor het 

uitbreken van de oorlog, is 

Harry geboren in Leipzig in 

Oost-Duitsland. Zijn vader 

was oorlogsinvalide uit de 1e 

wereldoorlog.  Ze woonden 

in het deel dat later de 

Russische zone werd en dat 

was absoluut geen plezierige 

woonplaats. Na de lagere 

school ging hij naar de 

technische school waar hij 

een opleiding volgde voor 

de bouw van landbouwmachines. Net voor de bouw van de 

Berlijnse muur – waardoor de vluchtweg naar het westen werd 

geblokkeerd – ontsnapte hij naar Berlijn. 

Hij moest aan het werk en zag op een mes “Solingen” staan  en 

hij wist dat in die plaats een machinefabriek moest staan. In 1962 

kon hij via een gekregen ticket op naam van een ander van 

vliegveld Tempelhof naar Hannover vliegen en vandaar ging hij 

met de trein naar Solingen en in de fabriek aan het werk. 

Conny is geboren in Oosterbeek in 1943 en in de oorlog moesten 

ze evacueren naar Renkum waar ze in een schuur bij een boerderij 

moesten wonen. Haar vader werkte voor het verzet, maar hij heeft 

er nooit iets over willen vertellen. Na de oorlog was er geen huis 

te krijgen – er was toen (net als nu) woningnood en ze moesten 

inwonen. Conny ging naar de Mulo. Dat was een heel gezellige 
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tijd, en van leren kwam niet veel terecht. Later heeft ze het weer 

ingehaald want via de moedermavo haalde ze haar diploma  - met 

een 9,5 voor Duits – en daarna volgde de Havo. Na de jaren op de 

Mulo volgde ze een 3-jarige opleiding tot kinderverzorgster en 

ging ze werken in een Kindertehuis voor moeilijk opvoedbare 

kinderen in Wijk aan Zee. Harry was daar op vakantie en ze 

hebben elkaar ontmoet in een restaurantje boven op het duin. 

Resultaat :  

Schrijven, schrijven, schrijven en na enige tijd hebben ze zich 

verloofd. En dat was problematisch, want een relatie met een 

Duitser was in die tijd moeilijk, maar haar ouders zeiden “hij is 

van 1939, dus heeft nergens schuld aan” Toen de verloving werd 

verbroken ging Conny als au pair in Zwitserland werken bij een 

Engels gezin.  

Harry wilde na de benauwde tijd in Oost-Duitsland wat van de 

wereld zien en hij fietste van Solingen naar Dubrovnik en 

onderweg ontmoette hij in Zwitserland Conny weer. Daarna ging 

hij naar Griekenland en in Pireaus monsterde hij aan op een 

Engels schip waar hij anderhalf jaar op voer. 

In die tussentijd kwam er een baby (een dochter) en in 1965 zijn 

ze getrouwd. Ze woonden in Solingen waar nog een zoon en een 

dochter werden geboren. Ze woonden 2 hoog en Conny wilde daar 

weg om dat ze zo weinig leefruimte had met 3 kleine kinderen.  

Toen haar moeder in Nederland een advertentie zag van een baan 

in een fabriek voor de bouw van brandweervoertuigen in Beesd 

met een woning, heeft Harry gesolliciteerd en hij werd 

aangenomen en dus verhuisden ze naar Nederland en daar werd 

nog een zoon geboren.  Dat was een goede, maar voor Conny een 
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zware tijd; 4 kinderen en in Oosterbeek een vader en een moeder 

waarvoor ze moest zorgen. Het oorlogsverleden van beide 

families heeft veel invloed gehad op hun leven, vooral omdat er 

nooit over werd gepraat.  Na 5 jaar verblijf in Nederland kon 

Harry de Nederlandse nationaliteit aanvragen en dat hebben ze 

ook gedaan voor hun kinderen. Dat was niet gemakkelijk, want 

Oost-Duitsers werden gewantrouwd. 

Conny en Harry vertelden met veel plezier over hun 

kampeervakanties met hun hele gezin in Nederland en in 

Frankrijk. Harry heeft een oude auto omgebouwd tot camper en 

de inrichting werd helemaal zelf ontworpen. 

Ze wonen nu in Deil. Conny heeft een opleiding gevolgd 

“theologie voor Gemeenteleden” en daarna werd ze gedurende 6 

jaar ouderling. Toen ze dat beëindigde heeft ze vele jaren voor de 

Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg gewerkt. Nu speelt ze veel piano 

en dwarsfluit.    

Een dochter woont in Griekenland, een dochter in Duitsland en de 

zoons wonen in Tricht en Beesd. Gezamenlijk zijn er 4 kleinzoons  

en 4 kleindochters. 

Ik ging zonder een idee te hebben over het leven van deze bekende 

leden van de PCOB met hen in gesprek. Ongelofelijk om dit 

bijzondere levensverhaal te horen. Conny en Harry, heel erg 

bedankt dat jullie zo veel met ons willen delen.  Het was een fijne 

middag. 

Ria van Soelen. 
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Verslag bijeenkomst van 17 november 

De voorzitter heet ons hartelijk welkom, in het bijzonder de 

jubilarissen, enkele nieuwe leden en het koor “De Zeesterren”. 

Het is een feestelijke middag dat vinden wij ook terug in de 

psalmen en lofzangen die wij regelmatig zingen. Zingt nu 

verheugd een vrolijk lied, ja zingt en jubel allemaal. En zo zijn 

er nog veel meer voorbeelden te noemen. 

 Zij sluit af met de woorden van Jacobus 5   Als een het moeilijk 

heeft, laat hij bidden is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. 

Er wordt koffie en thee geserveerd met een petit four met het 

logo van de PCOB er op . 

Dan beginnen de Zeesterren met hun optreden, allereerst hun 

eigen intro lied en vervolgens Zomer in Zeeland; en 

Westenwind; en zo nog enkele liederen. 

Dan is er pauze: er wordt fris geschonken met een zoutje.  

Ria spreekt de jubilarissen toe en Jacky deelt de oorkondes uit en 

André de boeketten.  Dit zijn onze trouwe leden die 25 jaar of 

langer lid zijn: 

Mevr. Hoelen-de Neef                                                                    

Mevr. Van Willigen-van Tuil                                                       

Mevr. Klaasman-Blonk                                                            

Mevr. Van Zandwijk-Danhof                                                         

Mevr. Van Brenk-Versluys                                                          

Mevr. Van Kessel-de Bruin                                                                

Mevr. De Bruin-Nijhoff                                                                       

Mevr. Halsema-Fokkema                                                                 
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Mevr. Van Mourik                                                                            

Mevr. Langemaat-van Eck                                                                    

Hr. en Mevr. Jaarsma-Ripsen                                                                   

Mevr. Klip-Fokkert 

De jubilarissen die niet aanwezig konden zijn, werden de 

bloemen en de oorkonde thuis bezorgd. Aan het eind van de 

middag is er nog een foto gemaakt van de jubilarissen  die 

aanwezig waren deze middag. 

Na de pauze beginnen De Zeesterren met de visvrouw die van de 

markt komt en zingen zij samen het lied  ”Heerlijke vis” en zo 

nog enkele liedjes.  
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En als toegift “Daar bij die waterkant”. Het was een gezellige 

middag met een hele leuke dirigente. Jacky bedankt “De 

Zeesterren” met nog een extra applaus. 

Ria sluit de middag met een gedicht “Vriendschap”. En zij denkt 

ook nog aan Sint Nicolaas, “Vader had een prachtig idee”. 

Deze middag kon men zich ook al bij Ria  opgeven voor de 

kerstmiddag. 
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Uitnodiging Kerstbijeenkomst 

Het is nu 2 jaar geleden dat we voor het laatst met u allen een 

feestelijke Kerstmiddag konden houden. Daarom zijn we blij dat 

we u dit jaar kunnen uitnodigen voor dit feest dat zal worden 

gehouden         donderdag 15 december 2022                                                                                                                               

in zalencentrum De Ontmoeting, Achter ’t Veer 20, te 

Geldermalsen 

Programma :  

14.00 – 14.30 uur - Inloop met koffie/thee en gebak                        

14.30 – 16.50 uur - Een feestelijk programma, opgeluisterd door                                       

Kleinkoor Buren.    

Na afloop van dit programma gebruiken wij een aperitief en wordt 

dezaal gereed gemaakt voor een feestelijk warm- en koud buffet . 

We sluiten af om ca. 19.30 uur. 

We nodigen u van harte uit om dit feest met ons te vieren.                

De prijs is              € 25,-- per persoon.                                                     

U kunt zich vóór 5 december opgeven bij 

Jacky Bertens – tel.0345-652304 – email: 

bertensjacky@hotmail.com 

Ria van Soelen -tel. 0345-581270 – email: 

david.ria@upcmail.nl.                                                                             

Het  verschuldigde bedrag moet voor 5 december worden 

overgemaakt op banknummer NL92RABO01669.83.608 t.n.v. 

penningmeester PCOB, afdeling Geldermalsen. 

Wij hopen U te mogen ontmoeten.  

mailto:bertensjacky@hotmail.com
mailto:david.ria@upcmail.nl
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Programma 2023 

Donderdag 26 januari 

LET OP!! Deze eerste PCOB middag in het nieuwe jaar is niet 

op de derde donderdag van de maand, maar op de vierde 

donderdag van de maand!                                                                  

Op donderdagmiddag 26 januari neemt de heer Jan Broekhuizen 

ons mee naar de tijd van de ‘Gouden Eeuw’. 

Donderdag 16 februari 

Vanmiddag hebben wij de heer Rinus Korteweg op bezoek. Hij 

vertelt ons, op geanimeerde wijze, over ‘De Dikke & De Dunne’. 

Donderdag 16 maart 

In maart is onze penningmeester weer terug van zijn reis naar 

Nieuw-Zeeland. Daarom vandaag, wat later dan u gewend bent, 

onze jaarvergadering. 

Na het officiële gedeelte hebben wij een verrassend programma 

voor u in petto!                                                                             

Noteer de data alvast in uw nieuwe agenda van 2023! 

 

Kerst gedachten 

Bij de kapel is het rumoerig druk. De mensen stuiven uiteen, want 

de heer van het kasteel komt ook het heilig feest mee vieren, met 

zijn ridders en jonkvrouwen en veel knechten. 

De paarden trappelen hun hoeven kletsen op de hobbelige keien 

voor de kerkdeur. De abt verwelkomt de eerwaarde ridders en 
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jonkvrouwen. Als de stoet binnen is, dringen ook de mensen die 

van heinde en ver zijn gekomen ook binnen, en zoeken een plekje   

Odo en Brechje schuifelen haastig dicht achter hun vader en 

moeder de kapel binnen, helemaal achterin is nog een plaatsje vrij, 

heel ver van het stalleke van Bethlehem, waar het kindeke Jezus 

ligt. De kaarsen branden, en de muziek begint te spelen, en de 

eerwaarde broeders scharen zich bijeen om het loflied van de 

kerstnacht te zingen. 

Odo vraagt het meisje waar is vader, Odo weet het ook niet, en ze 

wachten en kijken door volle de kapel. 

Dan na het zingen, komt broeder Florian naar achter in de kerk 

en hij draagt een glimmende koperen schaal in zijn hand. Hij 

komt de penningskes voor de armen inzamelen en voor het 

klooster. Odo zijn ogen glinsteren. Plots heeft hij een plan. Zijn 

wangen kleuren, zijn hand trilt een beetje maar …. Als broeder 

Floriaan langs schuift, trekt hij die lange monnik, even aan zijn 

pij.  Broeder Floriaan kijkt verbaasd naar de kleine jongen,                              

“wij weten niet waar onze vader is?”                                                                   

Broeder Floriaan moet lachen  en zegt daar waar de roede aan de 

deur hangt. Dan schuift hij weer verder met zijn schaal dukaten. 

Zouden ze het durven en zou het mogen, maar de lange monnik 

heeft het toch gezegd. Kom maar fluistert Odo, kom maar! En ze 

schuiven voorzichtig voetje voor voetje naar het poortje, dan als 

er weer muziek klinkt wippen ze door het poortje de gang in. 

Ergens in het midden brandt er een kaars en daar zien ze de roede 

aan de deur hangen. Heel voorzichtig doen ze de deur open, door 

het raam schijnt het maanlicht en zo zien ze daar de kribbe staan, 

en wie staat er naast het is hun eigen vader.              Heidi Maat 
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Van oliekoeck naar oliebol 
 

• Het eerste recept 

voor oliebollen, dan 

nog oliekoeken 

genoemd, staat in een 

kookboek uit 1667: 

‘De verstandige kock 

of sorghvuldige 

huyshoudster’. De 

oliekoeken waren nog 

plat, en gevuld met 

onder meer rozijnen, 

appel en amandelen. 

• Toen in de 

zeventiende eeuw 

Holland welvarender 

werd en door wereldwijde handel met gemak aan olijfolie en 

meel kon komen, werden de koeken dikker en in ruimer olie 

gebakken en ontstond de oliebol. 

• In 1868 nam de Van Dale het woord ‘oliebol’ op. Daarna 

verdween de naam oliekoek al vrij snel.  

• Er bestaat geen woord in een andere taal voor ‘oliebol’. In 

Amerika worden ze wel ‘Dutch doughnuts’ genoemd. 

 

 

 



14 
 

 

 

Kerstviering in ons gezin in Rotterdam 
Op kerstavond moesten we allemaal (mijn zus en 2 broers) vroeg 

naar bed, want midden in de nacht werden wij wakker gemaakt 

om naar de Nachtmis te gaan. Mijn vader had 6 kaarten  

gereserveerd (zo vol was de kerk) en we vertrokken dik 

aangekleed "door de donkere nacht" naar onze kerk. Ik herinner 

me vooral dat we door de sneeuw moesten lopen en dat het in  

de kerk ontzettend vol en koud was. Het fijnste vond ik het 

gedeelte van de dienst waar we  

met z'n allen de kerstliederen zongen, iedereen zong uit volle 

borst mee.  

Thuis was de tafel feestelijk gedekt en we aten krentenbrood, dat 

was een traktatie.  

Dan weer terug naar bed waar mijn ouders dan een kruik in 

hadden gelegd, en dat was heel  

bijzonder. We hadden ieder jaar een  grote kerstboom met echte 

kaarsjes en die werden aangestoken tijdens het kerstdiner. We 

mochten niet van tafel om zeker te zijn dat er geen  

brand kon ontstaan. Na het eten blies mijn vader de kaarsjes 

weer uit.  

Op  2e kerstdag naar Oma en Opa en daar bewonderden wij een 

hele grote kerststal met waterput en kamelen en daar was dan 

ook een heleboel familie.  De beelden zitten nu in een grote 

kist  bij ons op de zolderwant toen de kleinkinderen weer wat 

groter waren, was het te veel gesjouw om alles naar beneden te 

sjouwen.  

Ik kan nog verlangen naar de sfeer van liefde en vrede die er 

toen heerste. 

David van Soelen 
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Gebed 

Ik vroeg om kracht 

en God gaf me moeilijkheden- om me sterk te maken. 

Ik vroeg om wijsheid 

en God gaf me problemen- om me te leren ze op te lossen. 

Ik vroeg om voorspoed 

en God gaf me hersens en spieren- om mee te werken. 

Ik vroeg om moed 

en God gaf me angsten- om te overwinnen. 

Ik vroeg om liefde 

en God gaf me mensen met moeilijkheden- om te helpen. 

Ik vroeg om gunsten 

en God gaf me kansen. 

Ik kreeg niets waarom ik vroeg 

Ik kreeg alles wat ik nodig had 

Dank God voor alles wat ik ontvangen mocht.  

 

 

 

 


