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 Afdeling Dronten December 2022 30e jaargang nr. 10 

 

Van de voorzitter 

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van 2022 en de eerste nieuwsbrief van 

2023. Nou ja, samen in één nieuwsbrief. December kenmerkt zich door ge-

zelligheid. In de winkelcentra is de sfeerverlichting aangestoken. Het licht is 

een bron van vreugde en warmte. Januari is de maand van de goede voorne-

mens!!! 

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de advent en kerst. Er wordt stil ge-

staan bij de oorlog in Oekraïne. Door de bombardementen worden de men-

sen in Oekraïne getroffen in hun bestaansrecht. Geweld, angst, oorlog, on-

rust, verdriet en armoede. De wereld staat op z’n kop. De problemen zijn 

groot. Maar ook in ons eigen land is het leven de laatste tijd moeilijker ge-

worden. Veel mensen maken zich zorgen over de stijgende kosten, de ar-

moede neemt toe. Meer dan ooit kijken we daarom uit naar kerst: het feest 

waarbij we vieren dat onze Vredevorst naar de aarde is gekomen. Vrede voor 

de mensen in Oekraïne, maar ook vrede in het hart van de mensen in Neder-

land. Vrede gaat namelijk over zo veel meer dan geen oorlog. Het betekent 

ook dat je rust ervaart, zelfs in moeilijke tijden. Die vrede wensen we ieder-

een toe. 

“Overwin het kwade door het goede” Het zijn bekende woorden, geschre-

ven door de apostel Paulus. Het zijn woorden waar ik graag in zou willen ge-

loven. Maar tegelijkertijd zie ik er weinig van om me heen. Het goede is vaak 

klein, zwak en kwetsbaar en het kwaad is juist groot, sterk en machtig. Over-

wint het goede dan het kwade?  

We sluiten een onheilspellend jaar af en er ligt een nieuw jaar vol onzekerhe-

den voor ons. De voortgang van het jaar trekt zich niets aan van de berichten 

via de nieuwmedia. Het jaar 2022 kan en zal voor veel mensen ontmoedigend 

zijn geweest. De oneindige stroom oorlogsberichten, beelden van moord en 
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geweld. De bevolking van Oekraïne op de vlucht naar elders. Hulpgoederen 

inzamelen en met gevaar voor eigen leven afleveren in het oorlogsgebied. De 

energiecrisis voegde zich bij de klimaatcrisis. De onzekerheid nestelt zich in 

de gedachten bij veel mensen. De betaalbaarheid van de energie en levens-

behoefte. De angst om ieder maand geld tekort te komen.  

In december tijdens de advent leven we naar het Licht van de geboorte van 

Jezus Christus. We bereiden ons voor op een nieuw wereld en een nieuw le-

ven met gerechtigheid en geen ongelijkheid. Dat doen we in een tijd met veel 

zorgen. We kennen het verhaal, gedurende 2000 jaar vertelt, op welke wijze 

Jezus is geboren. De toekomstige ouders van Jezus, Jozef en Maria moeten 

zich in opdracht van de toenmalige heerser, Herodes, laten inschrijven in hun 

geboorteplaats. Maria is hoogzwanger. Onder erbarmelijke omstandigheden 

komen zij in Bethlehem aan. Er is geen behoorlijke slaapplaats beschikbaar. 

Zij komen in de stal van de ezel. Van vermoeidheid leggen Jozef en Maria zich 

neer in het stro. En in die nacht grijpt God in, de redder van deze wereld 

wordt geboren. Hij ligt in een voederbak. Niets geen pracht en praal. En een 

groot licht aan de hemel vertelt aan alle mensen in deze wereld het grote 

nieuws.  

En nu, ruim 2000 jaren later. Bevolkingsgroepen slaan op de vlucht voor ge-

vaar welke de moderne heersers veroorzaken. Mensen trekken naar veilige 

gebieden in deze wereld. We komen deze mensen, vluchtelingen, tegen in 

Ter Apel. En wij in Nederland kunnen deze mensen onvoldoende gastvrijheid 

bieden. Deze mensen komen, in onzekerheid, maar met vertrouwen, naar 

een nieuwe wereld. De woorden van Paulus maken ons onzeker. Maar deze 

woorden stralen vertrouwen uit, vertrouwen in het goede, hoe zwak en 

kwetsbaar het ook lijkt, het heeft altijd het laatste woord. Het vertrouwen 

ligt in ons hart. Het vertrouwen in de weg van Jezus.  

Deze tekst wordt afgesloten met de woorden van het gebed in het lied “En 

vele duizenden, ontheemd” (uit Petrus)  

-en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land, beducht voor tiran-

nie, geweld, voor dood, voor moord en brand; genade Heer, hoor ons gebed, 

zie de wereld aan! – Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die 

slaat, een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad; genade Heer, 

hoor ons gebed, zie de wereld aan! – En binnen heerste de bittere twist, het 
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woord wordt tot verwijt, dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu 

schaamte en nijd; genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! – O 

God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn; genees de zieke we-

reld weer; zodat zij goed zal zijn, genade Heer, hoor ons gebed, zie de wereld 

aan! 

Een wens en dankbaarheid 

Wij mogen het jaar 2022, ondanks alle problemen, voor elkaar en voor ons 

ieder persoonlijk met dankbaarheid afsluiten. We wensen elkaar in 2023 de 

goede weg te mogen bewandelen. 

“Een lied van dankbaarheid” Niets is van mij, alles gekregen, enkel reden om 

dankbaar te zijn. Het licht en het leven, de vreugde en pijn, om niet gegeven; 

het brood en de wijn, de dood en de liefde, honing, azijn, alles gekregen, en-

kel reden om dankbaar te zijn. (Uit: geef het licht eens door, Hein Stufkens) 

Het bestuur van PCOB Dronten wenst u gezegende adventsdagen, goede 

kerstdagen en een prettige jaarwisseling. 

Van de bestuurstafel 

Kort verslag van de bestuursvergadering op dinsdagochtend 18 oktober 
2022. Aanvang 09.15 uur – sluiting 11.45 uur. 
Deze vergadering staat vooral in het teken van de voorbereiding van de 
advents/kerstviering.  
Vanaf 10 uur schuift dhr. Jaap Werkman bij de vergadering aan. Hij zal de 
meditatie en de lezingen verzorgen. 
* Opening en mededelingen 
* Arkenbout doet verslag van de stand van zaken van de landelijke vereniging 
KBO-PCOB. 
Uit de vergadering wordt opgemerkt: Het is beschamend en bedroevend dat 
een en ander zo verloopt. Gelukkig is er in Dronten geen probleem. Waar het 
mogelijk is wordt samengewerkt. 
Arkenbout en de voorzitter van de KBO hebben een afspraak gemaakt om te 
praten over de mogelijkheden om (nog) meer samen te doen. 
* Het verslag van de vorige vergadering wordt omwille van de tijd in de 
volgende vergadering behandeld. 
* Reisje: De voorkeur gaat uit naar 9 mei. De mogelijkheden worden 
onderzocht. 
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* Financiën: De penningmeester doet verslag. 
* De Raboclubactie heeft € 458,74 opgeleverd. Dat is minder dan vorig jaar, 
maar we zijn er blij mee. 
* De Lief en Leed collecte van september heeft € 64,80 opgeleverd.  
Advents/Kerstviering: 
Omdat de viering op 13 december wordt gehouden zal de nadruk liggen op 
Advent. 
Met Jaap Werkman wordt overlegd over een thema en worden een aantal 
liederen uitgezocht. 
Werkman zal een en ander uitwerken voor de volgende vergadering. 
De bestuursleden verdelen onderling de overige organisatorische zaken 
De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 8 november, 13.30 
uur. 
Truus Reinhoudt 

Van de bestuurstafel 

Kort verslag van de bestuursvergadering, gehouden op dinsdag 8 november 
2022. Aanvang 13.30 uur – sluiting 16.15 uur. 
De voorzitter opent de vergadering en leest een lied uit het blad Petrus. 
* Bij het begin van de vergadering is Jaap Werkman aanwezig om de 
kerstliturgie voor te bereiden. Werkman zegt toe dat het concept van de 
liturgie klaar is voor 1 december. Ben Brookhuis, pianist en organist van de 
Ludgeruskerk neemt de begeleiding op zich. 
* De agenda wordt vastgesteld 
* De verslagen van 6 september en 18 oktober worden doorgenomen. 
* Afgesproken was dat de ledenadministrateur bij deze vergadering aanwezig 
zou zijn. Maar dat is verschoven naar de volgende vergadering. 
* Er zijn afspraken gemaakt met Open Hof over de Advents/Kerstviering. 
* Financiën: geen bijzonderheden. - Het geld van de Rabo clubactie is binnen. 
* De voorzitter doet verslag van het gesprek met de voorzitter van de KBO: 
Hans van Vliet. Ondanks de landelijk problemen wil KBO Dronten zo snel 
mogelijk meer samenwerken met de PCOB. Hoe een en ander praktisch 
gerealiseerd kan worden is nog niet duidelijk. Van beide kanten zijn er 
tradities en bestuurlijk is het momenteel ook nog niet mogelijk. 
Uit het gesprek is wel duidelijk geworden dat er met goede wil van beide 
kanten veel mogelijkheden zijn. In het seizoen 2022-2023 zullen de 
mogelijkheden zover mogelijk worden uitgewerkt. Wellicht dat we dan in het 
seizoen 2023-2024 daadwerkelijk samen kunnen werken. 
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Aansluitend doet Arkenbout verslag van de landelijke stand van zaken. 
De overgebleven 7 KBO provincies en de PCOB streven naar een fusie oer 1 
januari 2023. Samen zijn er dan ongeveer 100.000 leden. De PCOB-structuur 
wordt leidend. 
Het PCOB-motto: “ontmoeting en belangenbehartiging” blijf gehandhaafd. 
* Datum reisje 
- De datum wordt vastgesteld op 9 mei. De boottocht van de PG Dronten 
wordt in juni gehouden. 
* Wat verder ter tafel komt 
- Het voormalig kerkcentrum Open Hof gaat in de verkoop. Wat dat betekent 
voor de PCOB is nog onduidelijk. 
- Baak is naar aanleiding van de lezing van Cor Faber in september, een 
klasgenoot van 70 jaar geleden op het spoor gekomen en heeft daar 
inmiddels contact mee gelegd. Hij zal er een stukje over schrijven voor een 
volgende nieuwsbrief. 
** Bij het begin van de vergadering is Jaap Werkman aanwezig om de 
kerstliturgie voor te bereiden. 
Volgende vergadering en sluiting: 
De volgende vergadering wordt vastgesteld op 10 januari 2023. 
Truus Reinhoudt 

PCOB-middag 17 januari 2023 

Tijdens de eerste ledenmiddag van 2023 gaan we de Flevolandse natuur in. 

Boswachter Harco Bergman neemt ons, aan de hand van plaatjes met een 

verhaal mee naar het Kuinderbos. 

Bijna iedereen kent Harco Bergman wel van zijn verslagen uit het Kuinderbos 

voor Omroep Flevoland TV. 

Op 17 januari kunt u hem in levenden lijve ontmoeten en naar zijn belevenis-

sen luisteren. 

Van harte uitgenodigd om vanuit een warme zaal de natuur te beleven. 

Locatie: Open Hof 

Datum: 17 januari 2023 

Aanvang: 14:00 uur 

Toegang inclusief koffie of thee € 3,50 
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Rijbewijskeuringen CBR in Dronten en omgeving 

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar 

of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieu-

wen.  

Begin 5 maanden voor uw rijbewijs verloopt met de eerste stappen om het te ver-

lengen.  

Zelf koopt u en vult u een gezondheidsverklaring in:  

• Bij mijn cbr.nl via DigiD met SMS of App-verificatie.  

• Bij de gemeente kunt u een papieren gezondheidsverklaring kopen.  

RegelZorg Rijbewijskeuringen verzorgt keuringen in Dronten 

Afspraak spreekuur: via website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren 088-
2323300.  
U kunt voor keuringen ook een afspraak maken bij Goedkope rijbewijskeuringen: 

Ook hier geldt: Vooraf een gezondheidsverklaring regelen. 

U kunt voor een keuring ieder maand terecht in Dorpshuis De Steiger,  

De Heraldiek 2. In Swifterbant. Voor informatie en een afspraak belt u naar het lan-

delijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de 

website: www.goedkopekeuringen.nl.  

Vreemde vogel 

zijn wij familie 
vraagt de vogel 

aan het vliegtuig 
kom eens dichterbij 

wat ben je groot 
wat vlieg je hard 
je bent zo bloot 

waar zijn  je veren 
wat maak je veel lawaai 
zal ik jou een liedje leren 

hé vreemde vogel 
uit welk nest kom jij 
ben je zo geboren 

of kom je uit een ei…. 
 

Hans en Monique Hagen 
Uit: Ik wou dat ik een vogel was 

http://www.regelzorg.nl/
https://www.goedkopekeuringen.nl/


 8 

 

 

Meeleven rond kerst 2022 

Nu de dagen donker zijn, en de tijd van Advent is 
aangebroken, hebben we in deze Nieuwsbrief een apart 
plekje gereserveerd voor onze leden die aan huis zijn 
gebonden. 

Jarenlang waren er genoeg Lief en Leed vrijwilligers om u 
rond de kerstdagen te verrassen met een bezoekje. Helaas 
zijn daarvoor nu te weinig mensen beschikbaar. 

Daarom dit speciale plekje in de nieuwsbrief voor u, die 
door uw leeftijd of een andere beperking geen 
ledenmiddag meer kan bezoeken.  
Weet, we zijn u niet vergeten!  

Uit het oog wil ook bij de PCOB niet zeggen: uit het hart! 
We denken aan u, en hopen dat u ondanks uw leeftijd of 
beperking toch de blijdschap van het naderende Kerstfeest 
mag ervaren. 

Een 97-jarige mevrouw verwoordde het onlangs zo: 
Mijn lichaam is beperkt, maar mijn geest is Godzijdank nog 
helder. Van Hem krijg ik de kracht om datgene wat er op 
mij afkomt te kunnen dragen. Mijn Hemelse Vader zorgt 
voor mij. 

Zo’n vertrouwen, het is om stil van te worden! 
Van harte wensen we u allen voor de kerstdagen en het 
nieuwe jaar, vrede, vertrouwen, geloof, hoop en liefde toe! 

Namens het bestuur, 
Truus Reinhoudt 
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Uitnodiging 
Advent/Kerstviering 

dinsdag 13 december, 14.00 uur in Open Hof. 

 

spreker: 

Jaap Werkman 

pastoraal ondersteuner in Swifterbant 

 

pianist: 

Ben Brookhuis 

 

de samenzang wordt ondersteund door 

leden van de cantorij uit Swifterbant 

 

na afloop van de viering 

gezellig samenzijn met een drankje 

 

 

toegang vrij 

collecte tijdens de viering 

 

 

van harte uitgenodigd! 
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Beste mensen BEDANKT! 

Aan het eind van het woelige jaar 2022 kijken we als bestuur dankbaar terug 

op alle hulp die we van alle PCOB-vrijwilligers hebben gekregen. 

Wat zouden we als bestuur moeten begin-

nen zonder de mensen van Lief en Leed, de 

coördinator die de magazines bij de bezor-

gers brengt, de magazinebezorgers, de le-

denadministrateur, de samensteller van 

de nieuwsbrief enz. enz. 

Daarom willen we u allen, die een 

steentje hebben bijgedragen om de 

PCOB-afdeling Dronten te laten func-

tioneren, op deze manier van harte 

bedanken! 

We zijn blij met u allemaal! 

Als bestuur laten we het dit jaar niet bij woorden alleen. 

Eén dezer dagen wordt bij u allemaal een kleine attentie bezorgd als blijk van 

waardering en dank! 

Tenslotte:  
Als bestuur hebben we ondanks alle 
hulp van veel ondersteuners toch echt 
behoefte aan: 
Meedenkers, bestuursleden, lief en 
leed contactpersonen en 
belastinginvullers. 
Helpt u mee?  U bent meer dan 
welkom! 
Informatie bij de voorzitter. 

Arie Arkenbout - voorzitter 
Piet Baak - penningmeester 
Truus Reinhoudt - secretaris 
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Ledenadministratie 

Wijzigingen van de maand oktober 2022 

Bedankt 

31-12-2022: dhr. W.A. Pender, Dronten 

Overleden 

10-10-2022: dhr. J.W. Westveer, Dronten 

Na gekomen bericht 

Dhr. Bakker uit Swifterbant staat in de laatste nieuwsbrief als 'met onbe-

kende bestemming vertrokken'. Hij is enkele weken in de Talmahof in Emme-

loord opgenomen geweest. Hier is hij recent overleden. 

Nieuw lid 

20-10-2022: dhr. J.W.M. van Diepen, Dronten 

Verhuisd 

31-12-2022: dhr. en mw. G. Wiertsema, van Dronten naar Lelystad 

 

 

Belangrijke datums, noteer ze in de agenda 

 

 

13 december 2022 advents/kerstviering. 

Kom zelf en neem een gast mee! 

 

 

17 januari 2023 

21 februari 2023 

21 maart 2023 Algemene ledenvergadering 

18 april 2023 

mei 2023: dagtocht 

 

  



  

COLOFON 

Vz: Dhr. A.H. Arkenbout, T: 383831 

E: arieadriearkenbout@ziggo.nl 

Secr: Mw. G.L. Reinhoudt-Meulenberg, Zuidsingel 16, 8255 CG Swifterbant 

T: 321390, E: reinhoudt@solcon.nl 

Pnm: Dhr. P.L. Baak, T: 337405 

E: baakvantoor@gmail.com 

Bank: NL74RABO0348168098 

t.n.v. PCOB, afdeling Dronten 

Lid: Mw. D. Noordermeer, T: 339925 

Voor vervoer 

Lid Swb: Vacant 

Lid Bdh: Vacant 

Hulp bij invullen belastingaangifte: Distr. Maandblad en Nieuwsbrief: 

Coördinator: Dhr. G. Koetsier 

Dhr. J. Foppes, T: 841213 Eurosingel 200 

E: foppesjan@gmail.com T: 337175 

 E: gkoetsier@solcon.nl 

 

Ledenadministratie: 

Dhr. E. Spriensma, T: 313839, E: kbo.pcob.ledenadm@gmail.com 

Commissie Lief en Leed: 

Vacant 

Samensteller nieuwsbrief: Dhr. J. Bax, T: 323431 

E: koosbax@outlook.com. Kopij indienen tot de 15e van de maand. 
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