
Een foto verslag van de algemene ledenvergadering 

op 8 februari 2023



Het bestuur was blij met een mooie opkomst



De vertrekkende vicevoorzitter Gerard Repko, {rechts} 

draagt het voorzitterschap over aan Henk van ‘t Spijker



Gerard Repko krijgt uit handen van de kersverse voorzitter, 
Henk van ‘t Spijker, een cadeau overhandigt



Daarna kwam er een verrassing voor Gerard. 

Hij is benoemd tot erelid van de PCOB afdeling Waddinxveen



Erelid van de PCOB afdeling Waddinxveen

Dhr. Gerard Repko



De presentatie van het jaarverslag werd gedaan door

Ger Lugthart en Henk van ‘t Spijker



Het Financieel Jaaroverzicht werd gepresenteerd door de 

penningmeester Ad van den Assem



We kregen in de pauze weer een heerlijk kopje koffie 

van de dames Hennie Kooystra en Riek van Leeuwen.



Na de pauze was er bingo, gepresenteerd door 

Ger Lugthart en Ton Meijerink



Met vele mooie prijzen



Bij Ger konden we 

de plankjes kopen



Hier een aantal prijswinnaars 



De voorzitter Henk van ‘t Spijker 

sloot de middag af met een gedicht 

Het graf is leeg - Christus is opgestaan!
Nu kan het leven lachend nieuw beginnen!
De hemel zweeg - nu kondigt God ons aan
het licht dat elke nacht zal overwinnen:
het rijk dat is en komen zal weldra - halleluja!

De aarde beeft - God zelf schuift aan de kant
de grafsteen die zijn woord heeft doodgezwegen
De Vader geeft zijn Zoon de rechterhand
en geen soldaat, geen legioen houdt tegen
het rijk dat is en komen zal, weldra - halleluja!

Gezegend, Heer, gezegend zij uw licht!
Gij hebt de dood het laatste woord ontnomen,
en meer en meer zien wij uw aangezicht
nu Gij ons leven tot uw licht laat komen:
het rijk dat is en komen zal, weldra - halleluja!

Ds. A.F. Troost
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