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Afdeling Meppel 

Nieuwsbrief 

2020 Maart 

Nummer 2 

Jaargang 29 

Alvast  Noteren Wat Wanneer Waar 

Mevr. E.W. Jansen Wilde Ganzen 18 Mrt. Trias  
Groenmarktstraat 6 

Ds. P.K. Meijer Paasmiddag 15 April Trias  
Groenmarktstraat 6 

Alle activiteiten beginnen om 14.30 uur (tenzij anders aangegeven)  

19 MEI                            ATENTIE                         19 Mei 
 

Er bleken wat misverstanden gerezen met betrekking tot het uitje op 19 mei, 
maar het uitje met de KBO gaat toch door. Er zijn 25 plaatsen beschikbaar, 

er moet wel snel opgeven worden wie er meegaan. 
 

Hoe u dat doet staat op bladzijde 7 
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 Bestuur afdeling Meppel 
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 Voorzitter: 

Mevr. J.P. Veenstra - van Berkum 
Hercules Segherslaan 23 
7944 LH Meppel 
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 Voorzitter: 

Dhr. K. Dijk 
Brandemaat 93 
7942 EW Meppel 
0522 - 474685 
k.dijk@outlook.com 
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e
 Penningmeester: 

Mevr. C.M. Afman 
Rembrandtlaan 60/21 
7944 GK Meppel 
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 Penningmeester: 

Dhr. G. Wiersema 
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7943 EW Meppel 
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gerardwiersema@ziggo.nl 

Notulist: 
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7942 XS Meppel 
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Webmaster/Ledenadm.: 
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7944 TT Meppel 
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redactie-pcob@jawebo.net 
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Van het bestuur: 
 
Alle informatie die u nodig hebt vindt u ook op; www.pcob.nl/uw-afdeling/meppel 
 
Op de website gaan wij in de komende tijd steeds meer informatie delen, soms 
komt er tussendoor informatie die niet met de nieuwsbrief mee kon, vanwege te 
laat binnenkomen bij de redactie, dan gaan wij dat hier ook plaatsen.  
Ook staan de verschijningsdata van de nieuwsbrief, en alle nieuwsbrieven van de 
afgelopen periode op de site. 
 
En hebt u ook iets dat het vermelden waard is in de nieuwsbrief, of leuke weetjes / 
nieuwtjes? Maar het mag ook een grappige anekdote zijn. Laat het weten via:  
redactie-pcob@jawebo.net dan kunnen wij dat meenemen in de nieuwste editie. 

https://www.pcob.nl/uw-afdeling/meppel
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Als u deze nieuwsbrief ontvangt, zitten we 
alweer in de 40 dagen tijd 
In deze tijd voor Pasen staan we stil bij de 
weg die Jezus ging, een weg van gevangen-
schap, en vernedering, van lijden en dood. 
 
 

In Efeziërs 2 zegt Paulus: Hij is onze vrede. Waarom? 
De liefde van God wil alle muren tussen mensen afbreken, Door Christus, die 
voor ons stierf, mogen we allemaal bij de hemelse Vader komen. We worden 
door Hem geroepen om de eenheid te bewaren en ons voor elkaar in te 
zetten. Want Jezus is onze vrede en dat verbindt ons als christenen in harmo-
nie met elkaar, en geeft ons daardoor een diepe vreugde en rust in ons hart 
Ik hoop dat u ook als het soms moeilijk is die vreugde mag ervaren, samen on-
derweg naar het grote opstandingsfeest  

 

Terug- en vooruitblik, 
In februari hielden we onze jaarvergadering met een goede opkomst, 
We bespraken de jaarverslagen, de financiën, en hadden ruim de tijd om 
koffie te drinken, en bij de Bingo waren er mede dank zij de sponsors mooie 
prijsjes en een glaasje en een hapje. 
Al met al was het een gezellige middag 
 
Op 18 maart Komt Emmy Jansen een presentatie geven over het werk van de 
Wilde Ganzen, dat klinkt u allemaal wel bekend in de oren, al was het maar 
via de radio, na de zondagse kerkdienst die uitgezonden werd. In meer dan 
vijftig landen zijn ze actief, en steunen ruim 300 kleine ontwikkelingspro-
jecten. 
Zij verzorgen die middag kosteloos, maar nu leek het bestuur het een mooi 
idee om tijdens de contactmiddag in de pauze een collecte te houden voor 
het werk van de Wilde ganzen, dus…vergeet uw portemonnee niet mee te ne-
men. 
Het beloofd een mooie interactieve middag te worden, en we verwachten u 
natuurlijk allemaal. 
 
Joke 

Van de voorzitter 
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2020 
 
18 Maart:  
mw. E Jansen van de Wilde Ganzen. 
 
15 april;  
Paasmiddag met onderwerp tussen  
Pasen en Pinksteren.  
Spreker: Ds. P.K. Meijer uit Meppel 

 
 
19 mei 
Uitstapje met de KBO  
Alle informatie hier over staat hier on-
der. 

  
 Dagtocht KBO - PCOB Meppel 19-5-2020 met  
 Reica-Reizen.  
 

!!!!!!!!  Opgave mogelijk tot15 maart !!!!!!!! 
 

We vertrekken om 8.30 uur bij de RK kerk in Meppel. 
 

We rijden via een mooie route naar Doesburg waar we beginnen met 2 x koffie met 
gebak. Aansluitend brengen we een bezoek aan de mosterd en azijnfabriek. Daar-
na gebruiken we een broodjeslunch inclusief broodje kroket of kop mosterdsoep en 
natuurlijk een kop koffie, thee, melk of jus d’orange.  
 
Hierna kan men even rondkijken in het Gilde hof of een kleine wandeling maken 
door het centrum van Doesburg. Rond 14.00 uur vertrekken we naar het plaatsje 
Vierakker waar we een bezoek brengen aan chocolaterie Magdalena. Hier worden 
we ontvangen met 2 x koffie of thee met heerlijke bonbons. Na een film over cacao 
en een demonstratie over het chocolade maken is er natuurlijk ook gelegenheid om 
deze heerlijkheden te proeven en te kopen.  
Na afloop rijden we weer retour naar Meppel zodat we rond 18.00 weer terug zijn. 
 

Prijs PP inclusief het hierboven genoemde: 
 

35 t/m 40 Pers.: € 54,50, // 41 t/m 45 Pers.: € 52,-  // 46 t/m 50 Pers.:€ 49,50 
 

!!!!!!!!  Opgave mogelijk tot15 maart !!!!!! 

En dat kan bij één van onderstaande bestuursleden: 

Cathy Afman    : 06 - 24102058 e-mail: cathy.afman@gmail.com 

Joke Veenstra  : 0522 - 259756  e-mail: joke.van.berkum@gmail.com 

Activiteiten agenda seizoen 2019 / 2020 
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Oplossing  Hoofdstedenzoeker                                               

Puzzel / raadsel van de maand  
 

HOOFDREKENEN!! 
 
 

W A A R B E N J I J G E W E E S T ? 

De oplossing zal sommigen verbazen. 
Maar dat volgende maand. 
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