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Afdeling Meppel Nieuwsbrief 

2022 Februari 

Nummer 8 

Jaargang 30 

Alvast  Noteren Wat Wanneer Waar 

Jaarvergadering Vergadering met 
Bingo 

16 febr. Kruiskerk  
Thorbeckenlaan 73 

Alle activiteiten beginnen om 14.30 uur (tenzij anders aangegeven)  

 
't Is of er niets veranderd is, 
alleen de datum en het jaar. 
Het vorig jaar is nu geschiedenis, 
een nieuwe tijd staat voor ons  klaar. 
We hebben allen even omgekeken, 
wat is er veel gebeurd die tijd. 
Voor ons liggen nieuwe dagen, weken, 
de loper ligt weer voor ons uitgespreid. 
 
Het boek van vorig jaar is dichtgegaan, 
maar veel van wat daarin is geschied, 
zal ook in deze tijd blijven bestaan, 
goed en kwaad, een treurzang of een lied. 
Verdriet, gemis en fijne goede dingen, 
ze liggen nu verpakt in de voorbije tijd. 
We noemen dat onze herinneringen 
en die raken we ook niet meer kwijt. 
 
 
 
 

 
De nieuwe bladzijden worden nu beschreven, 
en langzaamaan wordt ook dit boek gevuld. 
Al de gebeurtenissen van het leven 
worden in dit nieuwe jaar voor ons onthuld. 
Met één bede sla ik dit boek van mij open: 
'Heer wees op elke pagina erbij. 
Leer me elke dag met U te lopen, 
heel dit nieuwe jaar, blijf dicht bij mij."  
 
 
 
 
 
 
 
 
Diny Beijersbergen - Groot 

Nieuwjaar 
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Lieve mensen, 
 
We schrijven al weer 2022 , het is even wen-
nen, maar  de eerste maand van dit jaar is 
alweer voorbij. Na maanden van stilzitten 
mogen en kunnen we weer voorzichtig star-
ten met onze contactmiddagen. 
 
 

 
 
Daar zijn we blij om, al moet ik wel even op gang komen, het voorzitters woord 
komt nog  maar moeizaam op gang. 
 
En toch, we hoeven het niet alleen te doen. 
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, genade 
zij u en vrede, Daarmee beginnen we elk zondag 
Dat geeft kracht en moed.  
 
Veel heil en zegen zijn oude woorden.  Ik wil die oude nieuwjaarswens gebruiken 
om u allen veel heil en zegen toe te wensen in 2022 
Gods genade en vrede voor u allen aan het begin van dit jaar. 
Hoe het zal gaan met gezondheid of ziekte, armoe of eenzaamheid? 
God weet het, en zal ons in alles nabij zijn. 
Hoe de weg ook gaat, welke storm er ook over ons leven zal komen dit jaar, Hij 
weet het allang.  We vertrouwen op Hem. 
 
 
Er is slechts Een, Die alles zal regeren, 
Een, die ook dit jaar de historie maakt: 
T’ is Anno Domini het jaar des HEREN! 
Wees sterk, vreest niet:  het is God Die voor u waakt! 
(tekst: Ferment) 
 
 
 
 
 
Joke 

Van de voorzitter 
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15 september 
Gezellige feestelijke middag met een 
quiz door Jan en Nel Snel, met een 
hapje en een drankje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 december  
Kerstmiddag met Jan Wiersma verha-
lenverteller  
 
 
 
 

 
19 januari 2022 
Nieuwjaarsborrel met Oude liedjes,  
Sien de leeuw i.s.m Jan Booij 
 
16 februari    
Jaarvergadering en bingo 
 
16 maart   
Voorlichting over financieel veilig ouder 
worden .iemand van Welzijn Meppel 
Fonger Ploegstra 
 
20 april 
Tussen Pasen en Pinksteren met Joke 
Verweerd. 
 
 

Voorlopige agenda seizoen 2020 / 2021 

Mutaties 

Opgezegd:  
 
A.   Verschoor      Geen reden opge- 
J.J. Verschoor-Verschoor Engelgaarde 14 Meppel geven 
 
 
 
Verhuisd : 
 
 
 
 
 
In memoriam: 
 
Mevr. H. Storteboom-Merkus Reestlaan 138 Meppel  23-12-2021 
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Herhaald verzoek 

 

Geacht lid, 
 
De kosten voor het versturen van acceptgiro’s loopt ieder jaar op, vandaar dat wij alleen 
bij hoge uitzondering en op verzoek, er nog een toesturen. Maar niet alleen dat, maar ook 
voor de gewone overboekingen gaan de kosten omhoog. Om deze kosten zo laag moge-
lijk te houden vragen wij u om, om alsnog een automatische overschrijving te regelen.  
 
Hiervan zijn de kosten zeer beperkt en gaat geregeld worden vanuit het hoofdkantoor van 
de PCOB. Dat houd in, dat op het moment dat uw lidmaatschap eindigt, om wat voor re-
den dan ook, de automatische overschrijving ook eindigt.  
 
U hoeft daarom niet bang te zijn dat, mocht uw lidmaatschap opgezegd worden, de af-
schrijving doorgaat, deze stopt met het opzeggen automatisch . 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u te allen tijde de beide penningmeesters of één 
van de andere bestuursleden bellen. 
 

Voor alleenstaanden zal de contributie € 35,— gaan bedragen  en voor sa-
menlevingsverbanden € 58,—. Deze zal dan half februari afgeschreven wor-
den. 

 

 

FORMULIER AUTOMATISCH AFSCHRIJVEN CONTRIBUTIE PCOB. 
 
Wilt u alsnog toestemming geven voor het automatisch afschrijven van de 
contributie? Dat kan, laat u het even weten aan één van de bestuursleden, 
dan zorgen zij er voor dat u alsnog een formulier krijgt om in te vullen. 
 
Mocht het invullen problemen geven, dan zijn zij altijd bereid om u daar bij te 
helpen. 
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Oplossingen  november                                             

Puzzel / raadsel van de maand  
 

Deze maand weer een paar ‘droedels’. 

Wat hee  het voor nut MMMMMM 

Liever de kortste weg! Voor junioren en senioren 

Roomkaas  
 

R O om meerdere k's 

Om de L is een Ei en daarna een 
D in een G. Dus OmLEiDing. 

De Z in G dan een E en dan V in 
G. Dus Zingeving 

Au is het scheikundige element 
Goud. Au-g is dus Goud zonder 

G. Dus Oud r en. Ouderen. 
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