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PCOB,
Gemeenschappelijk actief

De PCOB is van en voor senioren
die vanuit het protestants-christelijke
gedachtengoed opkomen voor de
positie van ouderen in de maatschappij.
Als één van de grotere maatschappelijke
organisaties is de PCOB op zowel
landelijk, provinciaal als lokaal niveau
actief. Niet alleen via de landelijke
organisatie, maar juist ook via de
gewesten en de honderden afdelingen
zijn wij een belangrijke gespreks-
partner voor diverse instanties, overheden, 
overlegorganen en politieke partijen.
De seniorenorganisatie is vooral actief
op het terrein van gezondheid, wonen,
welzijn, financiën, identiteit en vervoer.

Nieuwsbrief.
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Valkenhof 35, 3862 LK Nijkerk
Telefoon 033 245 72 31
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Gefeliciteerd!
U hebt een goede keuze kunnen maken.
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T 033 - 25 80 125
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www.notarishuishoevelaken.nl
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Algemene informatie over de PCOB
Afdeling Nijkerk – Nijkerkerveen – Hoevelaken

31e jaargang nummer 12, december 2022

De PCOB zet zich onder meer in voor:

▪ Arbeid: Leeftijdsbewust personeelsbeleid, flexibele pensionering
▪ en bestrijding van leeftijdsdiscriminatie.
▪ Educatie: Scholing op het gebied van b.v. informatica en techniek.
▪ Welzijn: Recreatie en sport voor alle ouderen.

Toegankelijkheid van gebouwen en winkels.
Aandacht voor elkaar.

▪ Mobiliteit: Verplaatsingsmogelijkheden voor iedereen.

Lidmaatschap 2022: Individueel: € 32,00 per jaar
Met partner: € 52,00 per jaar
Bij voorkeur via een doorlopende machtiging 
die door de penningmeester aan u wordt verstrekt.
De bankrekening van onze afdeling luidt:
NL 58 RABO 0347 8890 26

UVV Vervoer: Door de hele gemeente Nijkerk. Wilt u hiervan
gebruik maken, bel dan één dag van tevoren
tussen 09.00 uur en 10.00 uur: 033-2460115.
Voor meer informatie, b.v. de kosten, kunt u
ook dit nummer bellen.

Telefooncirkel: Een gezamenlijk project met PCOB en is gericht op
persoonlijke belangstelling en sociale controle. Een
groepje van maximaal 5 personen belt elkaar in
volgorde. Het nut van een kort telefonisch contact
is voor de oudere mens zeer belangrijk gebleken;
tel. UVV 033-2460115

Redactie/opmaak: Johan Wieringa – jfwieringa@gmail.com

Deadline inleveren kopij:

Nieuwsbulletin februari inleveren vóór 14 januari 2023 bij 
Johan Wieringa – jfwieringa@gmail.com
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VAN HET BESTUUR

Optimist

Je zult maar zonder stroom (en dus zonder verwarming) zitten: in Oekraïne valt 
de winter in en in grote delen van het land kunnen de mensen hun huizen niet 
meer verwarmen.

Hoe bestaat het dat je dan nog optimistisch 
bent. En toch: president Zelensky is zo’n 
optimist. En de mensen in de steden en 
dorpen vatten daardoor steeds weer moed. 
Hoe is het mogelijk!

Dietrich Bonhoeffer geeft een antwoord: optimisme is geloof in de toekomst.
Ik vond een mooie overdenking van hem.
‘Het is maar verstandiger pessimist te zijn: geen teleurstellingen en je verliest 
niet je gezicht; de verstandige mag geen optimist zijn. 
Optimisme is in wezen (…) een levenskracht. Het is de kracht om te hopen als 
anderen het opgeven; de kracht het hoofd hoog te houden als alles fout schijnt 
te lopen, de kracht tegenslag te dragen; de kracht die nooit de toekomst laat 
aan de tegenstander maar haar opeist voor zichzelf. Er bestaat natuurlijk ook 
een laf en dom optimisme dat ontoelaatbaar is. Maar optimisme als geloof in 
de toekomst mag door niemand belachelijk gemaakt worden, al vergist het zich 
honderd keer; het is de gezondheid van het leven (…). 

Er zijn mensen die het lichtzinnig en christenen die het niet vroom vinden, te 
hopen op een betere aardse toekomst en zich daarop voor te bereiden. 
Zij geloven dat chaos, wanorde en catastrofe typerend zijn voor deze tijd 
(Bonhoeffer schrijft dit vlak voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog). 
Zij onttrekken zich door passieve berusting of vrome wereldvlucht aan de 
verantwoordelijkheid, voor de komende generaties een toekomst te bouwen. 
Misschien breekt morgen de jongste dag aan; dan zullen we graag het werk 
voor een beter toekomst neerleggen, maar eerder niet.’

Iets van die mentaliteit zien we nu bij de Oekraïners. Laten we hopen en 
bidden dat er voor hen spoedig vrede aanbreekt.
Intussen mogen we allemaal opgewekt en vol vertrouwen ons leven leiden. 
Ook Luther zei het al: als de Heer Jezus morgen terugkomt plant ik vandaag 
nog een boom.
Ik wens ons allemaal een goede decembermaand. 

Bart Nitrauw, voorzitter
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Adventsbijeenkomst PCOB

Op 8 december a.s. hopen wij onze adventsbijeenkomst weer te kunnen hou-
den. Na twee jaar door de coronapandemie was het helaas niet mogelijk.

Zoals gebruikelijk houden wij de bijeenkomst in de Kopperhof aan de Sportweg 
25 in Hoevelaken. Wij beginnen om 14.30 uur en sluiten rond 16.30 uur weer af 
(zaal open vanaf 14.00 uur). Niet alleen onze leden uit Hoevelaken worden ver-
wacht maar ook uit Nijkerkerveen en Nijkerk!!

Wij worden verwelkomd met koffie en een traktatie. Daarna gaan we met 
elkaar een aantal adventsliederen zingen onder pianobegeleiding van onze 
voorzitter Bart Nitrauw en lezen enkele gedeelten uit de bijbel over de aankon-
digingen van de geboorte van Jezus.
In de pauze wordt er frisdrank geserveerd met iets lekkers.

Na de pauze wordt er een korte film vertoond waarin de herders onderweg zijn 
en na een bezoek aan de markt in Bethlehem terugkeren buiten de stad voor 
overnachting en zien dan het plotselinge heftige licht wat hen weer naar Beth-
lehem doet gaan om het pasgeboren Kind Jezus te bewonderen…..
Deze filmbeelden voeren ons echt even mee naar de adventstijd van eeuwen 
geleden.

Wij sluiten dan af met het samen zingen van het alom bekende lied “Ere zij 
God”. Wij hopen op een mooie bijeenkomst en neem gerust ook belangstellen-
den mee.

Jaap Roele en Wout van de Kleut
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Een warme Kerstavond

In deze tijd waar alles zo veel duurder is geworden en nog wordt, staat uit eten 
gaan onderaan ons verlanglijstje. En dan dit prachtige initiatief!
Bent u ook al zo lang niet uit eten geweest of kent u iemand (of meerdere 
personen) die een kwetsbare financiële positie hebben . . . geef uzelf dan op of 
geef deze uitnodiging dan door aan betreffende perso(o)n(en).
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Nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari 2023

Wij mogen als het goed is weer een Nieuwjaarbijeenkomst houden na een 
periode van twee jaar waar dit door de coronapandemie niet mogelijk was.

Als bestuur hebben wij besloten het deze keer een andere invulling te geven.
Ten eerste zal de bijeenkomst niet meer in de Kandelaar gehouden worden. 
De voornaamste reden hiervoor is dat het veel werk vraagt van een aantal 
vrijwilligers om de zaal om te bouwen en weer terug te brengen in haar 
opstelling als kerkzaal.
Gelet op de geheel vernieuwde zaal van het UVV-gebouw “Entree” vinden wij 
het goed passen onze bijeenkomst daar te houden.
Ook lijkt het ons goed het een andere invulling te geven waar met name 
ontmoeting met elkaar centraal zal staan. Uitwisselen van nieuwjaarswensen 
en bijpraten in een gezellige sfeer zal zeker bijdragen voor een fijne ontmoeting 
in het nieuwe jaar.
Het programma ziet er als volgt uit: 

- 14.15 uur tot 15.15 uur
Ontmoeting en nieuwjaarwensen uitwisselen;
koffie/thee met traktatie en nog een keer koffie/thee

- 15.15 uur tot 15.45 uur
Officiële gedeelte: Nieuwjaarstoespraak door de voorzitter en afscheid van 
Jaap Roele als bestuurslid

- 15.45 uur tot 16.30 uur
Napraten. . . onder het genot van een drankje en een hapje

U bent allemaal welkom op de genoemde locatie, waarin ook de bibliotheek 
gevestigd is aan de Frieswijkstraat in Nijkerk. 
Wij rekenen op een goede opkomst van onze leden zodat dit een mooie start 
van het nieuwe jaar mag worden. 

Namens het Bestuur,
Jaap Roele
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Mantel(zorg) in de Bijbel

Het was de 16e november niet al te druk bij de PCOB-ledenbijeenkomst in Nij-
kerk, en ook wel stil; maar dat was om dat er geluisterd werd naar een boeiend 
betoog.

Bij de opening nam de voorzitter ons mee met het thema ‘optimistisch’; in het 
lied dat we zongen en de daarna volgende toelichting. Optimisme als levens-
kracht, ook al zit het tegen, ook al zou het morgen de jongste dag zijn (DB).

Ds. P. Vermaat ging vervolgens verder met het thema van zijn lezing ‘mantel-
zorg in Bijbels licht’.
De mantelzorger; het maatje dat met je is als je het nodig is, als je het moeilijk 
hebt. Dienend zoals God dat van je, van ons, verwacht.

Vroeger was mantelzorger zijn een grote inspanning waarbij men vaak wat al-
leen stond. Tegenwoordig kunnen we dankbaar gebruik maken van deskundi-
gen en zijn er veel meer zorg mogelijkheden als de mantelzorger het niet meer 
aan kan. Hoe lang zou dat nog zo zijn?

De term mantelzorger is aan de Bijbel ontleent. De twee zonen van Noach die 
voor een mantel zorgde om hun vader te bedekken toen hij er ontkleed bij lag.  
De eerste mantel zorg zie je aan het begin van de Bijbel; in het paradijs. Adam 
en Eva die van God een mantel 
van dierenhuid kregen voordat ze 
uit het paradijs moesten. God 
wilde hen niet laten gaan met de 
gebrekkige kleding die ze zelf 
hadden gemaakt. Daarvoor werd 
een dier (op)geofferd.
Zo heeft God ook een mantel, 
witte kleding, klaar voor de Zijnen 
als hun leven op aarde wordt be-
eindigd. Als je eeuwig mag zijn 
met de Almachtige Mantelzorger. 
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En dat is te lezen aan het einde van de Bijbel. Dat wetend moeten/mogen wij 
voor onze naaste ook geestelijk mantelzorger zijn.
Ja, mantelzorger kan een zware taak zijn; God gaat erin mee.
En zo ging de spreker met tekst, plaatjes van schilderijen en gedichten, langs 
allerlei momenten dat er in de Bijbel sprake is van een mantel.
Mantelzorger binnen de christelijke gemeente is een steeds belangrijker 
wordende taak; met name nu de overheid zich steeds meer terugtrekt van de 
verantwoordelijkheid voor alle zorg. 

Zingend sluiten we de middag af met:
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

Nieuwe PCOB-folder

Op het plaatje hiernaast ziet u de nieuwe folder 
van onze PCOB met zowel landelijke
als plaatselijke informatie van de vereniging.

Als het goed is, is deze nieuwe folder gelijktijdig 
met de Nieuwsbrief en het magazine aan u be-
zorgd. U vindt er actuele informatie. Wij hebben 
ook drie actuele foto’s opgenomen van Nijkerk, 
Nijkerkerveen en Hoevelaken.
Misschien kunt u na deze gelezen te hebben de 
folder aan een familielid of bekende senior door 
geven zodat er meer bekendheid aan de PCOB 
wordt gegeven en u zo een steentje bijdraagt aan 
ledenwerving! 

Aanbevolen!!!

Datum Locatie Onderwerp
8 dec Hoevelaken Adventsbijeenkomst voor alle leden PCOB
11 jan Nijkerk Nieuwjaarsbijeenkomst in “De Entree“ de UVV zaal
9 feb Hoevelaken Vincent van Poortvliet: ”Gevelstenen met verhalen”

15 feb Nijkerk Kees Schipper: De Hollandse Waterlinie
9 mrt Hoevelaken Wim Zondag: een "Reisverslag over IJsland"

15 mrt Nijkerk
19 apr Nijkerk Jaarvergadering in “De Entree” de UVV zaal

mei Voorjaarsreis



Renea Grafisch:
al uw druk- en
printopdrachten in
vertrouwde handen.

Wallerstraat 127, 3862 CN Nijkerk
Telefoon 033 720 09 77
drukwerk@renea.nl - www.renea.nl
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Wat doet de werkgroep Wonen & Zorg

De werkgroep bestaat nu uit zeven personen, namens het bestuur sluit 
Bart Nitrauw bij ons aan.

Bernhard Steenwijk, voorzitter en in zijn portefeuille o.a. Strategisch overleg 
ouderen, Energiearmoede, etc.
Klaas Hoekstra, lid en in zijn portefeuille o.a. contacten WSN, bezoeken oude-
ren, ouderen in zorgcentra.
Geke van de Groep, lid en sinds jaar en dag ouderenadviseur en uit dien 
hoofde ook vaak werkzaam voor Sigma, tevens doet zij bezoekjes bij onze 
PCOB-ouderen, op aanvraag.
Nel Satter, lid en in haar portefeuille zit dementie en alles wat daarmee sa-
menhangt, zij is aanwezig op de bijeenkomsten van het Alzheimercafé; tevens 
is zij werkzaam in de terminale nachtzorg.
Herman Verheij, participeert namens onze afdeling/deze werkgroep in 
het Strategisch Overleg Kwetsbare Ouderen Nijkerk, in de Lokale Alliantie Vei-
lig Ouder Worden Nijkerk, onderhoudt de contacten met het Overleg Orgaan 
Kerken Nijkerk (op dit moment op het vlak van geloven en dementie) enz.
Maaike Tams, nieuwe afgevaardigde van de Sociaal Domein Raad en uit dien 
hoofde sluit zij aan bij onze vergadering.
Elza van de Weerdhof, secretaresse, in haar portefeuille zit de zorg algemeen 
en cliëntondersteuning. Tevens de schakel tussen PCOB en Nijkerks Diaco-
naal Beraad.

We hebben een vacature voor een werkgroeplid met veel verstand van wonen, 
aanpassingen, etc. Han van Dam was onze expert, maar hij is medio 2022 ge-
stopt. Op de achtergrond kunnen wij nog altijd zijn advies inwinnen en denkt hij 
mee.

Als werkgroepleden zijn we zeer alert op alles wat speelt in de gemeente 
Nijkerk en kaarten dit aan in overleg met bestuur bij SDR, gemeente, Sigma, 
etc. In de vergaderingen (zo’n 4x per jaar) bekijken we wat er allemaal op ons 
pad komt en wie dit voor haar/zijn rekening neemt. Zo zijn we de laatste tijd 
aangesloten bij de workshop “Eenzaamheid,” bij de Inspiratiebijeenkomst over 
energiearmoede, zijn we betrokken samen met het bestuur PCOB bij bv. con-
tacten cliëntenraad St. Jozef en de Seniorenbeurs.
Niet te vergeten de bijeenkomsten die door ons zijn georganiseerd “Niets blijft 
zoals het was”. De werkgroep werkt uiteraard nauw samen met het PCOB-
bestuur, maar ook met de diverse organisaties in de gemeente Nijkerk. 
Die weten de PCOB steeds beter te vinden!
In de volgende nieuwsbrieven hopen de afzonderlijke leden nog iets meer te 
vertellen over hun werkzaamheden en/of nieuws van het front.
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Financiële- en Ledenadministratie

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt 1 december 2022 afgesloten. Dit houd in dat u na 
deze datum de contributie voor het jaar 2023 nog verschuldigd bent. 
Wilt u de contributie automatisch over laten maken? Geef dit door, zodat ik dat 
voor u kan regelen. 
Als u een ander bankrekeningnummer hebt gekregen of u bent verhuisd, geef 
dit door op onderstaand mailadres!
Dan kunnen wij de nieuwsbrief en het KBO/PCOB magazine op het juiste 
adres bezorgen.

Contributie 2023
De contributies, zijn hetzelfde gebleven als in 2022:
- € 32,00 voor individuele leden,
- € 52,00 voor een leefgemeenschap.

Voor de leden met een automatische incasso zal de contributie eind januari / 
begin februari a.s. worden afgeschreven. Voor de leden die de contributie zelf 
overmaken, zit er bij het volgende Nieuwsbulletin een factuur bijgesloten.

De actuele cijfers over 2022, exploitatierekening, ontvangsten en uitgaven en 
de balans volgen later. Dan zal ook de begroting worden gepubliceerd en 
worden behandeld.
Tot zover het nieuws over de 
financiële- en ledenadministra-
tie.

Gezegende Kerstdagen 
en een goede jaarwisseling 
gewenst.

Namens het bestuur:
Tinie Rekker

E-mailadres: 
rekker001@hetnet.nl



11



12

Bedrijven en winkels waar u
op vertoon van uw ledenpas korting krijgt

Boekhandel Den Hertog, Frieswijkstraat 6, 3862 BL Nijkerk
10% korting, uitsluitend op kaarten

Meubel &Tapijthal, Bruins Slotlaan 76, 3861 KG Nijkerk
10% korting op meubelen

Wijnhandel & slijterij ‘De Moor’, Gasthuisstraat 2, 3861 BS Nijkerk
5% korting op alle artikelen

Optiek Verkerk, Plein 3, 3861 AB Nijkerk
Voor PCOB leden van 70 jaar en ouder een gratis vooraf oogkeuring bij het 
verlengen van het rijbewijs.

Satter Hoveniersbedrijf, Laakweg 110, 3864 LG Nijkerkerveen
tel. 033 253 00 08
5% korting op de standaardtarieven.

Zorg- en Comfortwinkel Voorthuizen, Bakkersweg 2c, 3781 GP Voorthuizen, 
tel. 034 247 67 01
5% korting voor de leden van de PCOB.

Kooloos slapen & raambekleding, Roelenengweg 24, 3781 BB Voorthuizen 
10% korting voor alles op het gebied van slapen en raambekleding (m.u.v. 
arbeid & fournituren)



Langestraat 2  •  3861 BN Nijkerk  •  t (033) 245 94 90

Langestraat 2
3861 BN Nijkerk

info@gehoorwinkel
www.gehoorwinkel.nl

Kom langs voor een 
gratis gehoormeting!

(033) 

2459490
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Beëindiging Lidmaatschap
Schriftelijk voor 1 december
bij de secretaris.

Bestuur

Voorzitter:
Dhr. B. Nitrauw tel. 033 245 76 47

2e Voorzitter:
Vacature

Penningmeester:
Mevr. T. Rekker tel. 033 245 91 80

Secretaris:
Dhr. S. van den Bosch tel. 033 245 72 31
nijkerk@pcob50plus.nl

Algemeen adjunct:
Dhr. J. Roele tel. 033 253 71 07

Ledenadministratie:

Mevr. T. Rekker tel. 033 245 91 80

Ouderenadviseurs:

Mevr. G.F. van de Groep tel. 033 245 68 98

Lief en Leed:

Fam. G. Blokhuis tel. 033 844 67 52


