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Van de voorzitter Gerrit Krol 

 

Dit voorwoord wordt geschreven op de zaterdag voorafgaand aan de ledenvergadering van 

24 januari. Hopelijk bent u allen aanwezig (geweest) bij de toespraak van onze landelijke 

directeur: Mw. Rep. Die toespraak is nog niet bij mij bekend, maar dat de toekomstige 

landelijke fusie tussen KBO en PCOB aan de orde komt (is geweest) lijkt mij duidelijk. Wat 

mij betreft een verstandige fusie vanwege de landelijke belangenbehartiging. Wat dat voor 

onze afdeling zal betekenen is op dit moment nog niet te overzien. 

Ook zullen we afscheid nemen van onze secretaris Douwe Wagenaar. Vooruitlopend op dat 

afscheid tijdens de ledenvergadering kan worden gezegd dat we met Douwe een geweldige 

secretaris gaan missen. Altijd aanwezig, accuraat en duidelijk zijn mening gevend tijdens de 

bestuursvergaderingen. Zo maar een niet volledige typering van Douwe. 

Zijn taak zit er op, hij treedt terug en wordt weer een “gewoon” PCOB lid. 

Veel dank zijn we hem verschuldigd voor al zijn inspanning ten behoeve van onze afdeling. 

Hulde! Zeer veel dank! 

 

Tot slot: Een gebed om zegen (van Marinus van den Berg) 

Wij bidden U, God, dat U ons leven wilt zegenen, 

dat wij leven als mensen met elkaar, dat wij elkaar steunen en helpen, 

dat onze woorden goed doen, dat onze daden recht doen. 

 

Wij bidden U, God, dat U het leven wilt zegenen 

van hen die hulp nodig hebben en van hen die hulp geven; 

dat wij oog hebben voor elkaars waarde en dat we elkaar waarderen 

zoals we zijn. 

 

Wij bidden U, God, voor het huis waar we wonen en leven – 

dat er vertrouwen en eerbied voor elkaar mag zijn. Dat wij mensen elkaar tot zegen zijn. 

Zo bidden wij. 
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Lief & Leed 

 

Overleden: 

Op 28 december 2022 Dhr H.P. (Harm) Ronner, Pieter Sipmawei 290, K 206 op de leeftijd 

van 74 jaar. Een uniek mensenkind is heengegaan op reis naar het hemelse Jeruzalem. Wij 

wensen de familie Ronner kracht toe. 

 

Op 5 januari 2023 Mw. J. Brus-Feenstra, Robinsonstraat 134 op de leeftijd van 87 jaar. 

Dhr. Brus en familie wensen wij alle nodige kracht toe bij het verwerken van dit verlies. 

 

 

Uitnodiging aan de contactpersonen van Lief & Leed 

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse ontmoeting om bij te praten en voor het ontvangen 

van nieuwe pakjes verzendkaarten. 

Datum: maandag 20 februari om 10.30 uur staat de koffie klaar in het Adelaar-Regenboog 

Hûs, de Fennen 348 in Bilgaard. Hartelijk welkom! 

Bij verhindering graag een telefoontje naar Jeanet Dijkema-Reinders, Tel. 058 266 0168. 

 

 

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2022 PCOB-Leeuwarden Douwe Wagenaar 

 

Bestuurssamenstelling: 

Gerrit Krol    Voorzitter 

Douwe Wagenaar   Secretaris 

Henk Halma    Penningmeester 

Jeanet Dijkema-Reinders Lief en leed 

Jan de Vries    Ledenadministrateur + bezorging 

Anne Sjoerd Bakker   Verzorging Nieuwsbrief 

 

Bestuursvergaderingen 

Anne Sjoerd Bakker is dit jaar benoemd tot ons nieuwe bestuurslid. Hij wordt welkom 

geheten. Hij verzorgt de nieuwsbrief. 

Het bestuur vergaderde in 2022 op 17/1, 21/2, 28/3, 25/4, vakantie, 29/8, 26/9, 24/10, 28/11, 

19/12. 

Op de vergadering van 21 februari worden de medewerksters van “Lief en leed” uitgenodigd. 

Jeanet bedankt hen voor alle activiteiten. 

Heel bijzonder! 

Tijdens de vergadering van 28 november zijn de bezorgers van “nieuwsbrief en magazines” 

aan de beurt. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor hun bezorging. Grote klasse. 

 

Ledenvergaderingen 

Verschillende sprekers hebben tijden de ledenvergaderingen het woord gevoerd, o.a. 

Paasviering (“Gelukkig het mag weer na 2 jaar coronastilte”) Medewerking: Ds. Doekele de 

Boer, meditatie (Bevrijding, De weg van Jezus en Opstanding) en het Gerrit Heeringa 

orkest. Professor Douwe Draaisma (oud Leeuwarder); Onderwerp: Ach, wat is oud. 

Ad Fahner; onderwerp: Geschiedenis van de “Grote kerk”, met rondleiding. 

Kerstviering met medewerking van het mannenkoor Patrimonium. 
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Lief en leed 

Eén van de pijlers van de PCOB is: Omzien naar elkaar. Onder leiding van Jeanet Dijkema 

heeft een groep Lief- en leedmedewerkers 

zich ook dit jaar ingezet om aandacht te geven aan oudere leden bij verjaardagen, jubilea, 

ziekte en overlijden. Dit meeleven wordt zeer op prijs gesteld. 

 

De VOA’S 

De VOA kan senioren met raad en daad ondersteunen en bijstaan. Ida Hollander en Thom 

Hofman hebben zich opgegeven om dit belangrijke werk te doen. In bijzondere gevallen 

(wonen, zorg, zingeving en koopkracht) kunt u een beroep op hen doen. 

 

Activiteiten 

De PCOB organiseert elk jaar verschillende activiteiten. Ook in de maand mei hebben veel 

leden zich opgegeven om mee te gaan naar het Openluchtmuseum in Warffum. Goed 

geslaagd, de moeite waard. 

 

 

Financieel Overzicht 2022 en begroting 2023 van PCOB-afdeling Leeuwarden 

Van de penningmeester 

Het positieve resultaat is € 168,15. Dit is betrekkelijk omdat de rekeningen van de 

bijeenkomsten van november en december niet zijn meegenomen en omdat deze 

rekeningen in 2023 ontvangen zijn. Het betreft een bedrag ca. € 600,00 dat zichtbaar 

wordt op het financieel overzicht 2023. 

 

Administratiekosten 

Dit zijn onder meer bankkosten 

 

Lief en Leed 

Na de ledenbijeenkomst van maart was er een deurcollectes voor Lief en Leed en in 

december was er een deurcollecte ter bestrijding van de onkosten waarbij een deel voor Lief 

en Leed. Een bijdrage kan altijd via de bankrekening van de PCOB Leeuwarden o.v.v. het 

doel bijvoorbeeld: “Lief en Leed”. Giften aan de PCOB zijn voor de belastingen aftrekbaar 

(ANBI). 

 

Koffiegeld 

Tijdens de bijeenkomst van december was er een deurcollecte ter bestrijding van de 

onkosten. 

In 2023 heeft het bestuur het voornemen om bij elke ledenbijeenkomst een deurcollecte te 

houden ter bestrijding van de kosten. Dit kan contant of via een QR-code oftewel een 

betaalverzoek. 

 

Ledenbijeenkomsten/ Sprekers 

Betreft sprekersvergoeding en koffie/thee voor acht bijeenkomsten waaronder een 

Paasviering en een Adventsviering. 

Vergaderkosten (bestuurs- en ledenvergadering) 

Betreft over het algemeen huur van de vergaderlocaties. 
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Contributie 2023 

Contributie individueel lid  € 35,00 

Afdracht KBO-PCOB  € 21,50 

Contributie leefverband  € 58,00 

Afdracht KBO-PCOB  € 38,50 

Leden die geen automatische inning wensen wordt jaarlijks € 2,50 administratie kosten in 

rekening gebracht. 

 

Henk Halma, penningmeester PCOB-afdeling Leeuwarden 

T 058 213 6956   

pcobleeuwarden@gmail.com 

 

 

Verslag van de kascommissie 

In verband met de kascontrole zijn de leden van de kascommissie, dhr. A.F. Jansma en 

mevr. H.R. Nieuwhof-Hartman, woensdagmiddag 18 januari 2023 thuis bij het 

kascommissielid Jansma geweest. De financiën van onze vereniging worden door de 

penningmeester keurig bijgehouden. Na positieve bevindingen leggen we het volgende 

verslag ter goedkeuring aan u voor: 

 

Aan de leden van de PCOB-afdeling Leeuwarden, 

De kascontrole commissie heeft haar jaarrekening 2022 van de PCOB-afdeling Leeuwarden 

aan de hand van de administratie en de facturen gecontroleerd. 

 

De kascontrolecommissie is op basis van het uitgevoerde onderzoek van mening dat de 

jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen 

op 31 december 2022 en het financieel resultaat over 2022. 

De kascontrolecommissie bedankt de penningmeester en adviseert de ledenvergadering het 

bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid van het afgelopen 

verenigingsjaar. 

De kascommissie: A.F. Jansma en H.R. Nieuwhof-Hartman 

 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage aan de vereniging 

De contributie 2023 is via automatische incasso geïnd. Ruim 90% van de leden heeft hiervan 

een machtiging afgegeven. Van de leden van wie geen machtiging is verkregen is bij deze 

Nieuwsbrief een acceptgirokaart bijgevoegd. Maar u mag de contributie ook op een andere 

manieren overmaken. 

Het bankrekeningnummer van de PCOB-afdeling Leeuwaren is: NL50 RABO 0313 1188 41. 

Vermeld daarbij nogmaals uw naam. 

De contributie is € 35,00 per jaar voor een enkel lid en is € 58,00 voor een 

leefverbandlidmaatschap. Leden die geen automatische inning wensen wordt jaarlijks € 2,50 

administratie kosten in rekening gebracht. 

Henk Halma, penningmeester PCOB-afdeling Leeuwarden 
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Website PCOB Leeuwarden 

Klik op pcob.nl/afdelingen/leeuwarden  Wanneer je vervolgens doorklikt naar de landelijke 

KBO-PCOB ontdek je wat er zich op landelijk niveau afspeelt en je leest allerlei artikelen die 

voor jou interessant kunnen zijn. Je kunt ons ook volgen op Facebook PCOB Leeuwarden. 

 

 

Van de Activiteitencommissie 

 

Tentoonstelling “Feest” 

Onze eerstvolgende activiteit is een bezoek aan de tentoonstelling ‘Feest’ in het 

Keramiekmuseum Princessehof, Grote Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden. 

Datum: Valentijnsdag dinsdag 14 februari 2023 

Tijd: 14.00 uur 

Afsluiting met koffie/thee in de theesalon voor eigen rekening; omstreeks 16.00 uur is deze 

activiteit afgelopen; dit in verband met het regelen van eventueel taxivervoer.  

Entree: U kunt gebruik maken van uw Museumkaart of Vriendenloterij VIP-kaart. Heeft u 

deze kaarten niet, dan kunt u wellicht meeliften op de Vriendenloterij VIP-kaart van een 

mede P.C.O.B.-lid. 

Een losse entreekaart kost €. 15 (in groepsverband €. 10. 

Parkeren: U kunt gebruik maken van de parkeergarage Oldehoofster Kerkhof 

Website: princessehof.nl 

Aanmelden bij: Thom Hofman per email thomashofman@kpnplanet.nl of per 

telefoon 06-10795018 

Ook is aansluiten op de dag zelf nog wel mogelijk. 

 

 

Vooraanmelding Middagreis 16 mei 2023 naar Blauwe Stad Voor informatie over deze 

reis: zie de nieuwsbrief van januari 2023 Graag nog zo spoedig mogelijk aanmelden bij 

Foekje Breimer, Zwenkgras 86, tel. 058-2885558 of per email f.breimer9@upcmail.nl 

Met een hartelijke groet, De Activiteitencommissie 

 

www.princessehof.nl
thomashofman@kpnplanet.nl
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Geachte leden, 

Het bestuur nodigt u graag uit voor de  

jaarvergadering op 28 februari 2023 in 

de Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden. Tijd: 14.30. 

 

1. Opening door de voorzitter Gerrit Krol 

2. Zingen: Psalm 149 : 1 

Halleluja! laat opgetogen, een nieuw gezang den Heer verhogen. 

Laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden. Volk van God, 

loof Hem die u schiep; Israël, dank Hem die u riep, Trek, Sion, in een blijde 

stoet uw Koning tegemoet. 

3. Jaarstukken: 

- Jaarverslag 2022 van de secretaris 

- Bespreking en goedkeuring Jaarrekening 2022+ Begroting 2023 

- Rapportage kascontrole door de kascommissie 

- Benoeming kascommissie 2023: + reserve lid . 

4. Mededelingen door het bestuur 

5. Rondvraag 

6. Pauze... koffie/thee, 

7. Lezing door dhr. Kees Mourits van de Fietsersbond 

8. Zingen: psalm 149 : 5 

Nu zal, gelijk er staat geschreven, Gods volk in volle vrede leven. De boze 

vijand is verslagen, Prijs ’s Heren welbehagen! Na het duister der wereldmacht 

blinkt de luister van Gods geslacht. Hemel en aarde stemmen saam en prijzen 

’s Heeren naam. 

 

*** Bij de uitgang is er een collecte voor Lief en Leed.  

Bij de uitgang staan twee schalen.  

• Eén is bestemd voor Lief en Leed. 

• De andere is bestemd een bijdrage in de kosten van de ledenbijeenkomsten 

 

* Contactgegevens van de voorzitter, Krol  06 2224 7102  gerritkrol@kpnmail.nl  

 

 

Betaalverzoek voor een bijdrage in de kosten. 

Een deurcollecte bij de uitgang voor een bijdrage in de kosten van de ledenbijeenkomsten 

PCOB Leeuwarden. Een bedrag van vijf euro is heel welkom. Hiermee zijn grotendeels de 

koffie/ thee, huur en overige kosten van onze ledenbijeenkomsten mee betaald. 

 

Of scan de QR-code. Gebruik de Camera App op je telefoon 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Y0ZHRHyeSzyJM7irNc1caQ 

gerritkrol@kpnmail.nl
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Y0ZHRHyeSzyJM7irNc1caQ

