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Afdeling Meppel Nieuwsbrief 

2022 Dec. 

Nummer 4 

Jaargang 30 

Alvast  Noteren Wat Wanneer Waar 

Jan Wiersma Kerstmiddag 21 dec. Kruiskerk  
Thorbeckenlaan 73 

Alle activiteiten beginnen om 14.30 uur (tenzij anders aangegeven)  

Onze laatste middag samen in 2022 wordt ingevuld door Jan Wiersma. 
Met voor de pauze een kerstverhaal, een paar gedichten en kerstliederen. 
Na de pauze het mooie verhaal van ‘Vadertje Panov’ ondersteunt door 
een mooie PowerPointpresentatie met prachtige beelden. Ook zingen we 
een paar liederen, na de  sluiting genieten we nog even na met een hapje 
en een drankje. 

KERSTMIDDAG 2022 

Kopij voor de volgende  
uitgave kunt u inleveren voor:  
 

17 januari 
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Advent= verwachting.. 
 
Alweer een laatste nieuwsbrief in 2022 
 
 
 
 

Van de zomer kwam ik een artikeltje tegen, met de gedachte die te gebruiken 
voor het voorzitterswoordje van december. Het was getiteld: Vreemde voormoe-
ders, over het geslachtsregister van Jezus. 
 
Een paar weken geleden bestelde ik een adventskalender met dag overdenkin-
gen tot de kerstdagen, getiteld: aan tafel, plek voor iedereen.  
 
De eerste overdenking, u raad het al, over de voormoeders van Jezus. Allemaal 
bekende vrouwen. Vijf worden genoemd: Tamar, die Juda bedroog om iets recht 
te zetten. Rachab, bekend om haar lichte zeden, met een goed hart. Ruth, die wij 
zouden bestempelen als asielzoekster. De vrouw zonder naam, van Uria, die in 
opdracht van David vermoord werd. en tot slot Maria het eenvoudige meisje uit 
Nazareth, onbeduidende vrouwen, maar voor de komst van onze Heiland heel 
belangrijk.  
Allemaal voor God even belangrijk om aan Zijn tafel te zitten..uitzien naar wat 
komt. 
 
Vol verwachting klopt ons hart. 
 

Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal. 
Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal. 
Welk een vreugde zal dat wezen. Als mij oog aanschouwen mag 
En mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote blijde dag. 
Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem te eigendom 
Maranatha blijve ons wachtwoord, amen , ja Heer Jezus kom! 

 
 

Als bestuur wensen wij u gezegende feestdagen toe, en een goed begin van 
2023 

 
 

   

    Joke 

Van de voorzitter 
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Voorlopige agenda seizoen 2022 / 2023 

Mutaties 

Opgezegd:  
 
Fam. Wilthof  Biezenveld 55 Wegens verhuizing 
 
Mevr. N.C. Korbee Reestlaan 2-211  Vanwege Fysieke bep. 
 
 
 
Verhuisd : 
 
 
 
 
In memoriam: 
 
M.J. Polman Overleden op 6-11-2022 

21 september 
 

Nahid Sirdaghian 
Een lezing over de Iraanse leefwijzen. 
De lezing wordt ondersteund met een 
aantal hapjes uit de Iraanse keuken. 
 

19 oktober 
 

Karla Leeftink 
Zij toont een diaserie, het thema daar-
van is “De Waddenzee”. (Met de KBO) 
 

16 november 
 

Emmy Jansen 
Lezing over ‘de Wilde Ganzen’ 
+Colletcte 
 
21 december Kerstmiddag 
 
Jan Wiersma  
Kerstverhaal over vadertje Panov. 
Met in de pauze een hapje en een 
drankje. 
 

18 januari 
 

Wietske Kooijker 
Nieuwjaarsmiddag. Met een hapje en 
een drankje 
 
 
 

15 februari 
Jaarvergadering (met bingo) 
 
 
 

15 maart (Pasen) 
 

Gerda Kloek 
Geloven met je handen 
 

 
19 april 
 

Joke Verweerd 
Lezing over van Pasen tot Pinksteren 
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Puzzelpagina 
 

Oplossingen  vorige maand                                             

Deze maand geen puzzel of raadsel, maar een paar kleurplaten. U 
vind ze op de volgende pagina 

Niet slecht toch! 

De W staat in ST 
W IN ST 

Zie jij het?? 

SL op R 
SLOPER 

De dagen van Advent 
 

Als ieder jaar wacht men verheugd, 
tot Kerst zijn Ster opnieuw laat schijnen, 
het Kind van Liefde doet verschijnen, 
de vrede die Het brengt in vreugd. 
 

We wachten op dit Kind van Deugd, 
dat duisternis heeft doen verdwijnen, 
in 's mensengeest Zijn licht deed schij-
nen, 
verlangend, vol van hoop en vreugd. 
 

De krans met kaarsjes, ééntje brandt, 
we bidden, laten lied'ren horen, 
we voelen reeds de nauwe band 
 

met 't Kind in stal en stro geboren. 
Hij, die niet geeft om rang en stand, 
vraagt àllen vrede te doen gloren ..... 

 

t.g.v. Eerste Adventszondag 2022 

Auteur: Priscilla Laneuze 
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Geachte leden, 
 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u, nogmaals, een formulier voor het automatisch afschrijven van 
uw contributie. Dit omdat nog niet iedereen automatisch haar of zijn contributie automatisch laat 
afschrijven.  
Even ter verduidelijking, het is geen verplichting natuurlijk, maar de kosten van het overschrij-
ving met een acceptgiro lopen enorm op. Daarbij komt dat het fysieke formulier gaat verdwijnen, 
waardoor we een ander vorm moeten kiezen om overschrijvingen te regelen. Ook dit gaat weer 
ten koste van een financiële aanslag op de kas.  
Van onze kant daarom de vraag. Indien nog niet gedaan. Zou u het formulier alstublieft willen 
invullen en aan onze penningmeester willen geven, of sturen? Het ontlast haar enorm, in het 
bijhouden van de hele administratie, en het scheelt een behoorlijk financiële aderlating, en werk, 
voor het regelen van acceptgiro’s en een vervanging daar van.  
 
Onderaan het formulier kunt u lezen wat het geheel inhoud, en hoe u toch alles zelf in de hand 
houd. 
 
Met hartelijke groeten, 
Het bestuur 

Bestuur afdeling Meppel 
1

e
 Voorzitter: 

Mevr. J.P. Veenstra - van Berkum 
B. vd Helststraat 2A /3 
7944 XM  MEPPEL 
0522 - 259756 
joke.van.berkum@gmail.com 

Penningmeester: 
Mevr. C.M. Afman 
Rembrandtlaan 60/21 
7944 GK Meppel 
06 - 24 102 058  
cathy.afman@gmail.com 

Notulist: 
Mevr. T. van der Wal 
Burg. Mackaystraat 59 
7942 XS Meppel 
0522 - 246080 
tinkevanderwal@kpnmail.nl 

 
Webmaster/Ledenadm.: 
Dhr. J.J. Booij 
Jan Steenstraat 187 
7944 TT Meppel 
06 - 40 022 200 
redactie-pcob@jawebo.net 

Lid: 
Mevr. M. van Yperen 
Reestlaan 112 
7944 BC Meppel 
0522 - 240314 
mia.van.yperen@gmail.com 

2
e
 Voorzitter: 

Mevr. W. Kooijker-Tiersma 
de Kampen 73  
7943 HB  MEPPEL 
0522—785510 
wkooijkertiersma@hetnet.nl 

Alg. adj. / PR / ledenwerving 
Dhr. A. Nijkamp 
Evesingepad 4  
7943 EJ MEPPEL 
0522-259623 
anijkamp@ziggo.nl 
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SEPA Machtigingsformulier automatische afschrijving 
contributie 

 
 

 
 

 

Ondergetekende Naam*:    ……………………………………………………  

   Straat en huisnummer*:  ……………………………………………………  

   Postcode en woonplaats*: ……………………………………………………  

   Land*:    ……………………………………………………  

   Telefoonnummer*:  ……………………………………………………  

Geboortedatum:  ……………………………………………………  

Emailadres:   ……………………………………………………  

Lidnummer (indien bekend): ……………………………………………………  

Tenaamstelling IBAN*:  ……………………………………………………  

Rekeningnummer IBAN*:           ……………………………………………………   

Velden met een * zijn verplicht.    

 

Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 
 
Incassant  Naam:   PCOB-afdeling Meppel 

Adres:    Rembrandtlaan 60-21  
      7944 GK  Meppel 
   IBAN-nummer:  NL58 RABO 0155 118 986 

Kvk: 40478111 
   Incassant ID:  NL65ZZZ40478111 0000 
   Kenmerk:  Jaarlijkse contributie lidmaatschap PCOB-afd. Meppel 
 
Ja ik machtig de PCOB-afd.-Meppel voor het afschrijven van de jaarlijkse contributie.  
Voor 2023 bedraagt de contributie:  
 

   € 35,00  per jaar voor een individueel lid 

   € 58,00  per jaar voor een echtpaar (of een ander leefverband). 

 
 

Datum:    Plaats:          Handtekening ……………………. 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de afdeling Meppel van de PCOB om 
doorlopende overschrijvings-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens de betaling van de contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af 
te schrijven overeenkomstig de opdracht van afdeling Meppel van de PCOB. Als u het niet eens bent met 
deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact 
op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Betreft het lidmaatschap een leefverband dan geldt 
dit machtigingsformulier voor beide leden. Het formulier is geldig tot wederopzegging of vervalt als het 
lidmaatschap beëindigd wordt. 
 
Ter informatie nog het volgende. 
➢ De jaarlijkse contributie wordt normaliter in de maand februari geïncasseerd.  
➢ Eventuele toekomstige aanpassingen van de contributie worden ruimschoots voor het nieuwe 

kalenderjaar bekend gemaakt. 
 

Dit formulier, ingevuld en ondertekend, versturen naar: 
 
PCOB afd. Meppel 
T.a.v penningmeester 
Rembrandtlaan 60-21 
7944 GK Meppel 


