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Bloeiende hyacinten tegen een Griekse achtergrond (T.H.) 
 

Katjes in de wind 
   

Ze bewegen in de wind 
de katjes aan de struik, 
prachtig gele kleuren 
't is of ik de lente ruik! 
 

Ik hoor ze zachtjes fluisteren: 
hou vol 't voorjaar is in zicht, 
het duurt misschien nog even 
maar er is elke dag meer licht! 
 

En elke dag als ik ze zie 
hoor ik ook Gods stem: 
hou vol, nog even 
Ik kom terug, zegt Hij met klem! 
 

Want zoals de katjes duiden 
op het voorjaar in haar pracht, 
zó wijst heel Gods schepping 
op Zijn komst, waar ik op wacht! 

 

Els Hengstman-van Olst  

Beste medeleden van onze PCOB 
 

Maart roert zijn staart, zegt het gezegde. We zullen het 
zien. De eerste februariweken brachten weer licht en 
zonnewarmte met zich mee. Daar konden we van 
genieten. We zien de toekomst zonnig tegemoet. 
Op veel plaatsen niet zo heel ver hier vandaan over-
heersen ellende en verdriet het dagelijks leven. De 
mensen leven met de donkere gevolgen van oorlogs-
geweld  en verwoesting door een hevige aardbeving. 
Veel mensen kwamen er om het leven of zijn gewond. 
We leven mee met hen en onze landgenoten die daar 
een groot deel van hun familie hebben wonen. Dan 
kijk je nog meer uit naar een nieuwe wereld zonder 
oorlog en geweld, waarover Els hierboven schrijft. 
 

      Teun Huisman 

 

Van het bestuur 
 

De lente komt er aan 
 

Hebt u het al gemerkt? Het voorjaar zit weer in de 
lucht. Kijk maar om u heen. Her en der staan er 
krokussen en narcissen in bloei zoals langs de Karel 
Doormanlaan, rondom de Oude Kerk en op veel 
andere plaatsen. Hopelijk wordt het ook snel wat 
warmer zodat we minder hard hoeven te stoken en 
ons lekkere warme dekentje kunnen opruimen.  
 

Afgelopen 14 februari hadden we onze 2e PCOB-
middagbijeenkomst van dit jaar. Fijn om elkaar weer  
te ontmoeten. Veel leden waren aanwezig in de 
Zenderkerk. Het was erg jammer dat we de zaal niet 
konden verduisteren, met als gevolg dat de diapre-
sentatie van Kees Terlouw helaas niet goed uit de verf 
kwam.  
 

De volgende keer beter. Er wordt aan een oplossing 
voor voldoende verduistering gewerkt. We verwachten 
dat we op woensdag 15 maart a.s. volop van de roof-
vogelfoto’s kunnen genieten.  
 

Het bestuur heeft verder voor dit jaar nog een aantal 
leuke activiteiten gepland. Deze staan vermeld op de 
laatste pagina van de Jaarinfo 2023.  
Lies Grimbergen heeft met haar team voor dit jaar al 
verschillende busreizen vastgelegd, u wordt hierover in 
de Nieuwsbrief van april uitgebreid geïnformeerd. 

 

Belastingservice 
 

In de Nieuwsbrief van februari jl. hebben wij u er al op 
attent gemaakt, dat u gebruikt kunt maken van onze 
belastingservice. De heren Tijmen Bout en Wim 
Nagtegaal willen de AOW-gerechtigden met een klein 
inkomen graag helpen met het invullen van de 
belastingaangifte. Als u daarvan gebruik wilt maken 
kunt u met een van hen contact opnemen: 
Tijmen: tel. 035 525 4812 of tijmen.bout@ziggo.nl of 
Wim: tel. 035 523 1118 of wenagtegaal@hetnet.nl . 
 

Vrijwilligersbijeenkomst 
 

Op 25 maart a.s. is onze vrijwilligersbijeenkomst. Zoals 
gewoonlijk houden we die in ‘De Brassershoeve’ aan 
de Waterstraat.  
Op deze manier wil het bestuur alle vrijwilligers 
bedanken voor hun vele werk en inzet voor onze 
PCOB. De vrijwilligers krijgen een persoonlijke 
uitnodiging voor deze bijeenkomst. 
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Nieuwe Leden 
 

We mogen drie nieuwe leden verwelkomen: 
 

• Mevr. I. M. Teygeler-van Aardenne, 

Treiler 58 

• Dhr. B. de Bruin 

p.a. Rijsbergenweg 32 

• Mevr. A. Beens-Bruintjes 

De Haar 6  
 

Overleden 
 

• Mw. J. Plat-van der Zee (96 jaar), 
Oranje Nassauplein 57 

• Dhr. F.J.P. Kramer (89 jaar), 
Oranjehof 15 

• Mw. H.A. Beekman-van den Born (97 jaar), 
Kooizand 2 

 

We leven mee met de nabestaanden, maar ook met 
alle andere leden die een geliefde moeten missen. We 
denken aan de zieken en aan degenen die noodge-
dwongen elders verblijven. We wensen u allen sterkte 
en beterschap toe, in de wetenschap dat er een God in 
de Hemel is die weet wat we nodig hebben. 
 

Omzien naar elkaar 
 

Heeft u hulp nodig? Voor wat dan ook, bel dan gerust 
met een van onze bestuursleden. Wij helpen u graag. 
Vooral in deze tijd. Mocht u behoefte hebben aan een 
praatje of een bezoekje, of weet u iemand in uw 
omgeving die wat meer aandacht nodig heeft, bericht 
ons dat dan. We hebben een aantal bezoekdames die u 
of een ander een bezoekje kunnen brengen.  
 

Commissie Lief en Leed 
 

De dames van de commissie Lief en Leed versturen het 
jaar door kaarten aan zieke en jarige leden. Ook bij een 
huwelijksjubileum wordt daar door hen aandacht aan 
besteed. Mochten er nu in uw omgeving leden die ziek 
zijn of leden die elders moeten verblijven, wilt u dat 
aan hen doorgeven? Dan kunnen zij daar actie op 
ondernemen. U vindt de naam van deze dames 
beurtelings achter op de Nieuwsbrief in de Colofon. 
 

Vervoer 
 

Heeft u geen vervoer en u wilt toch graag naar de 
PCOB-middagbijeenkomsten? Geef dit dan door aan 
Lies Grimbergen. Zij regelt voor u dat u thuis wordt 
opgehaald en na afloop van de bijeenkomst terug-
gebracht.  
We hebben een aantal medeleden, die zich daarvoor 
hebben aangemeld. Zij bezorgen u zo een fijne en 
gezellige middag. Wacht niet te lang, het aantal 
vervoerders is beperkt.  
We bedanken de chauffeurs hier nogmaals hartelijk 
voor hun medewerking. 
 

 

Digitale wereld 
 

Heeft u een e-mailadres en weten wij dat nog niet, wilt 
u dat dan aan ons doorgeven? Dan kunnen wij, indien 
nodig, u heel makkelijk over allerlei zaken informeren. 
Is uw e-mailadres veranderd, geef dat dan aub aan ons 
door. Dat kunnen we dan verwerken in ons bestand. 
 

Jaarinfo 2023 
 

Tegelijk met deze Nieuwsbrief ontvangt u de Jaarinfo 
van 2023. Daarin staat voor u belangrijke informatie, 
zoals de gegevens van de bestuursleden en een aantal 
vrijwilligers. Ook de data van de PCOB-middagen en 
andere bijeenkomsten staan erin vermeld.  
Bewaar deze dus goed, want het is altijd gemakkelijk 
om later iets na te kunnen kijken. 
 

Bijlagen bij deze Nieuwsbrief 
 

- Jaarverslag 2022 
- Financieel jaarverslag 2022 
- Jaarinfo 2023 
- Nieuwe folder van ‘Vrienden van de PCOB’  
 

Met vriendelijk groeten, mede namens het bestuur,  
Iet van Saane 
 
 

Verslagen 
 

Verslag zangmiddag 24 januari, PCOB-Interactief 
 

Buiten is het koud, in het Silo gebouw heerlijk warm  
als we met 22 enthousiaste zangers en zangeressen  
bij elkaar komen. Hilly heeft alle liederen op de 
beamer gezet, zodoende hebben we alle teksten en 
ook nog mooie beelden.  
 

We beginnen met een paar christelijke liederen.  
Dat klinkt direct vertrouwd. Gevolgd door een aantal 
Nederlandse liederen en evergreens, zoals De blanke 
top der duinen, Brandend zand en De Postkoets. 
 

 

Soms kennen we alleen het refrein, maar zingen we 
ook al snel de coupletten uit volle borst mee. 
Wat te denken van: Louise, zit niet op je nagels te 
bijten of Daar bij die molen? 
 

A.H. 
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De pauze is nodig om onze kelen te smeren, daarna 
gaan we weer heerlijk verder met Twee reebruine 
ogen, De Zuiderzeeballade en nog veel meer. 
We sluiten af met nog een paar Christelijke liederen, 
o.a. het bekende lied van Sela: Ik zal er zijn. Het was 
een heerlijke middag, zeker voor herhaling vatbaar. 
 

                 Annemarie Huisman 
 

Verslag SOBH-middag Positieve gezondheidszorg 
 

Op maandagmiddag 13 februari houden we ons op een 
bijeenkomst van de SOBH, samen met een 
medewerker van de GGD gooi en vechtstreek, bezig 
met de vraag: wat is positieve gezondheidszorg. 
Dat is meer dan alleen maar de afwezigheid van ziekte. 
Arts en wetenschapper Machteld Huber is grondlegger 
van het gedachtegoed Positieve Gezondheidszorg. 
Zij ontwikkelde 6 gebieden in de mens die als een 
spinnenweb met elkaar verweven zijn: Lichaams-
functies, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van 
leven, meedoen en dagelijks functioneren. 
In de pauze mogen we, onder het genot van een kopje 
koffie of thee, ons eigen spinnenweb intekenen.  
 
 

 

Daarna mogen we onze tekening bespreken met onze 
buurman of buurvrouw. Het is een boeiende middag. 
       

   Annemarie Huisman 
 

Verslag PCOB-middag op 14 februari jl. 
 

Op een zeer zonnige februari dag hebben we onze  
2e PCOB-middagbijeenkomst van dit jaar. 
Onze voorzitter, Marianne Oor, heet alle aanwezigen 
heel hartelijk welkom en in het bijzonder Dhr. Kees 
Terlouw die voor ons een presentatie zal verzorgen 
over ‘Iran, een blik achter de sluier’. 
Marianne geeft aan dat het een bijzondere dag is 
vandaag. Ten 1e omdat we elkaar weer kunnen en 
mogen ontmoeten, ten 2e dat de zon zeer uitbundig 
schijnt en ten 3e dat het Valentijnsdag is. Ze geeft een 
korte verklaring van het ontstaan van deze dag in de 
oudheid. Het is fijn dat we met zovelen samen zijn, een 
volle zaal.  
Daarna geeft zij het woord aan Iet van Saane. Zij leest 
met ons Psalm 8. Deze Psalm bezingt de grootheid van 
onze God, vooral in de schepping.  

Het begint en eindigt dan ook met dezelfde woorden: 
“Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op deze 
aarde.”  
 

Marianne gaat verder met de mededelingen van het 
bestuur. De eerste twee busreizen zijn volgeboekt.  
Er zijn wachtlijsten. Vanaf mei is er iedere maand een 
busreis. De data hiervan stonden al in de vorige 
Nieuwsbrief en de rest volgt in die van april. 
Op 9 maart a.s. gaat PCOB -→ Interactief een 
middagje bowlen.  
Op 15 maart a.s. is onze Jaarvergadering met daarna 
een fotopresentatie over roofvogels en een gezellig 
samenzijn ‘met een hapje en een drankje’.  
 

Het bestuur vindt aandacht voor elkaar heel belangrijk. 
Wij vragen u dan ook om ons daarin te ondersteunen 
en aan ons door te geven wanneer er ergens ziekte is 
of eenzaamheid. Als wij het weten kunnen we daar 
aandacht aan besteden. 
 

Voor de pauze presenteert Kees Terlouw het eerste 
gedeelte van zijn diapresentatie. Hij neemt ons mee op 
reis naar Iran. Een land met veel verborgen schatten. 
Hij laat ons beelden zien van het mooie land met de 
prachtige bouwwerken met daarin schitterende 
kleuren en motieven verwerkt. Allengs zijn de beelden 
helaas minder goed te zien door de zon die vol op de 
ramen schijnt. Dat is heel jammer. 
 

 

In de pauze genieten we van een kopje koffie of thee 
met een koekje en een gezellig gesprek. Daarna 
vervolgt Kees Terlouw zijn verhaal. Hij toont ons 
tuinen, grafzerken, sarcofagen, een windtoren en een 
heus ijshuis. Het grootste gedeelte van het land is dor 
en droog maar in het noordelijke gedeelte is er 
vruchtbare grond waarop veel graan verbouwd wordt.  
Marianne Oor bedankt Kees Terlouw voor zijn 
presentatie en hij krijgt zoals gebruikelijk een pak 
Huizer speculaas.  
 

Als afsluiting zingen we met elkaar uit het Liedboek 
voor de Kerken de verzen 1, 2 en 4 van lied 293: “Wat 
de toekomst brengen moge”. De voorzitter wenst ons 
allen wel thuis en tot de volgende keer. Ondanks het 
vele licht in de zaal en de vaak niet duidelijke beelden 
hadden we het samen toch gezellig  
    . Iet van Saane 
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Ingekomen 
 
 

PCOB, waarom lid zijn én blijven  
 

Hieronder willen wij u duidelijk 
maken waarom het zo belangrijk is dat u lid bent en 
blijft van de PCOB. Ook als u zelf niet meer aan onze 
lokale activiteiten kunt deelnemen hebben we uw 
steun nodig. Bovendien blijft u door middel van het 
KBO/PCOB Magazine en de Nieuwsbrief op de hoogte 
van wat er in onze christelijke vereniging speelt. Ook u 
kunt ons of een van de leden nog wel eens nodig 
hebben. Als u hulp of informatie nodig heeft, kunt u 
altijd contact opnemen met een van de bestuursleden 
die achterop deze Nieuwsbrief staan. 
 

De PCOB is een vereniging die opkomt voor alle 
senioren in Nederland en waarin de leden ervan, zelf 
ouderen, actief meedoen. Dynamisch, betrokken, 
professioneel en christelijk geïnspireerd, dat zijn dé 

kenmerken van de PCOB.  
 

Als motto hebben we hierbij: Omzien naar elkaar! 
 

Belangenbehartiging 
 

Met een krachtig geluid, landelijk en lokaal, beïn-
vloeden wij de overheden, beleidsmakers en de 
samenleving. Met als doel: (beleids-)maatregelen die 
ertoe leiden dat senioren gelijkwaardig mee kunnen 
doen in de samenleving. 
Dit doen we door: Signalen vanuit achterban op te 
halen, in gesprek te gaan met politici en beleidsmakers 
en samen te werken met maatschappelijke 
organisaties. 
 

Enkele voorbeelden en resultaten daarvan zijn:  
 

• Zorg, wonen en welzijn: Oog voor kwetsbare 
senioren thuis, meer geld voor verpleeghuiszorg. 
Daarnaast moeten we samen betrokken zijn bij 
elkaar d.m.v. projectgroepen en het voorkomen 
van eenzaamheid en ondervoeding. Ook de 
geestelijke verzorging thuis en het programma 
WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor 
Ouderen) zijn hierbij van belang. 

• Veiligheid: Pleiten voor preventie en veiliger 
wonen, valpreventie en digitale veiligheid door het 
tegengaan van cybercrime (computerfraude en -
diefstal). 

• Digitalisering: Behoud van een vangnet voor niet-
digitale ouderen en het helpen bij 
computergebruik. 

• Zingeving: Ondersteunen van ‘Waardig Ouder 
Worden’. 

• Koopkracht: Verbetering koopkracht senioren.  
 

Verder stimuleert en helpt de KBO-PCOB hun 
afdelingen op alle terreinen op lokaal en nationaal 
niveau.  

Ook zijn er ledenvoordelen, toegesneden op senioren, 
zoals het Magazine met veel informatie en financiële 
voordelen, d.m.v. de webwinkel van het hoofdkantoor, 
de lokale ledenpas en korting op verzekeringen. 
 

Allerlei 
 
 

 

Het Huizer Museum vreesde voor het voortbestaan, 
maar is gelukkig voorlopig gered.  
 

In de loop der tijd is er door het museum een schat aan 
historisch materiaal verzameld. Een deel daarvan is 
continue te zien in de kelder en op de bovenverdieping 
zijn regelmatig specifieke tentoonstellingen te zien. 
Het archief zit vol met attributen uit de rijke 
geschiedenis van Huizen en dat is allemaal door 
vrijwilligers gearchiveerd en digitaal vastgelegd.  
Het is een museum om trots op te zijn. Willen we dat 
behouden dan zullen we het vaker moeten bezoeken 
en/of sponsor worden. Zo kunnen we onze geschie-
denis van dorp aan de Zuiderzee bewaren voor ons 
nageslacht. 
 

Spreekuur beweegloket / 
Sportief en Gezond 
 

Het gezicht van de bibliotheek is enigszins veranderd. 
Door het samenbundelen van de openbare biblio-
theken is aan de naam ‘Gooi+’ toegevoegd. Op de 
website moet je nu iets beter zoeken, want niet alles 
wat vermeld wordt is voor ons dorp Huizen. 
 

Het Spreekuur beweegloket / Sportief en Gezond is dat 
in ieder geval wel. Daar kunt op dinsdag 7 maart a.s. 
van 10.00 tot 12.00 uur terecht voor al uw vragen 
omtrent sport, bewegen en een gezonde levensstijl. 
Bijvoorbeeld als u op zoek bent naar een passende 
sport of als u juist op een laagdrempelige manier wilt 
bewegen waarin gezelligheid voorop staat. Of als u 
graag hulp wilt mij het maken van gezondere keuzes. 
 

De activiteiten van dit spreekloket worden 
ondersteund door:  

 
Zie meer op www.bibliotheekgooiplus.nl . 

http://www.bibliotheekgooiplus.nl/
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Apothekers moeten verplicht worden 
om contant geld te accepteren. 
 

Dat vinden de ouderenorganisaties van de 
Seniorencoalitie. Uit nieuwe cijfers van De 
Nederlandsche Bank blijkt dat bij 12% van de 
apotheken alleen nog maar met pin kan worden 
betaald. Dat is onacceptabel.  
 

Niet alle ouderen kunnen of willen met de pinpas 
betalen. Met name mensen die niet online bankieren 
hebben graag contant geld in de portemonnee, zodat 
ze precies weten hoeveel geld ze nog kunnen uitgeven. 
Zij kunnen niet snel even hun saldo op de rekening 
controleren. 
 

ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM 
vinden dat deze groep nu door sommige apotheken 
wordt buitengesloten. Juist deze branche moet voor 
iedereen toegankelijk zijn. Een patiënt die zijn 
medicijnen komt ophalen, moet deze contant kunnen 
betalen. Men kan namelijk niet zomaar even naar een 
andere apotheek. In bijvoorbeeld bibliotheken en 
ziekenhuizen is het van belang dat er een mogelijkheid 
blijft om contant te betalen. 
 

Uit het DNB-onderzoek komt verder naar voren dat 4% 
van alle winkeliers geen contant geld accepteert. Dat 
percentage ligt in sommige branches een stuk hoger, 
zoals de al genoemde apotheken en bij bioscopen 
(22%). 
 

Wettig betaalmiddel 
Om te zorgen dat alle ouderen volop kunnen blijven 
meedoen in de samenleving is het belangrijk dat 
contant geld goed bruikbaar blijft. Iedereen moet zelf 
kunnen kiezen voor contant betalen op pinnen. 
Contant geld is en blijft een wettig betaalmiddel.  
 

Voor sommige instanties moeten er eventueel afspra-
ken komen over een acceptatieplicht van contant geld. 
 

 

 
 

We gaan donderdag 9 maart gezellig samen 
bowlen. Ga je mee? 
 
 

Op donderdag 9 maart 
a.s. van 15.00 – 16.00 
uur in Bowlingcentrum 
Huizen op Plein 2000  
 

Kosten: € 10,- inclusief  
2 drankjes 
 
 

Opgeven bij: 
Annemarie Huisman:  06 5127 6351  
of Hilly Vos:   035 525 1178. 
 

Neem gerust een vriend of vriendin mee. 

Busreizen in 2023 
 

De busreizen van 22 maart en 20 april zijn volgeboekt. 
U kunt zich nog wel opgeven voor op de wachtlijst. 
Vanaf mei t/m november maken we iedere maand een 
busreis. In de Nieuwsbrief van april staat uitgebreide 
informatie over deze maandelijkse busreizen.  
De vertrektijden van maart en april zijn: 
Busreis 22 maart:  

• 9.30 uur Zenderkerk 

• 9.45 uur Prins Bernhardplein 

Kosten: leden € 56,- en niet leden € 61,- 

Busreis 20 april: 

• 10.15 uur Prins Bernhardplein 

• 10.30 uur Zenderkerk  

Kosten: leden € 61,- en niet leden € 66,- 

Betalen: Uiterlijk 10 dagen voor vertrek  
op bankrekening NL 63Rabo 0329 9666 34 t.n.v.  
PCOB afd. Huizen, met vermelding datum reis! 
Voor meer informatie kunt u tussen 17.00 en 20.00  
uur bellen naar Lies Grimbergen: tel. 06 5183 5651. 
 

Uitnodiging  
 

Jaarvergadering op 15 maart 2023 
 

Het bestuur van de PCOB-afdeling Huizen nodigt u 
allen hartelijk uit voor de jaarvergadering op woensdag 
15 maart a.s. in de Zenderkerk. 
 

Het eerste gedeelte van de vergadering is het 
huishoudelijke gedeelte, daarin worden de 
jaarverslagen behandeld. U ontvangt deze bij de 
Nieuwsbrief. 
In de pauze staan koffie en thee voor u klaar.  

 

Na de pauze zal Teun Huisman aan de hand van door 
hem zelfgemaakte foto’s een presentatie verzorgen 
over roofvogels uit alle windstreken van de wereld. 
 

Na afloop hiervan is er een gezellig samenzijn onder 
het genot van een hapje en een drankje. 
 

Het programma begint om 14.30 uur in de Zenderkerk. 
Zaal open om 14.00 uur. 
 

In verband met het bestuurlijke karakter is deze 
bijeenkomst alleen voor leden van onze afdeling. 
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Gezellig, met elkaar… 
 

Eten in De Oude Pastorie (alleen voor leden) 
 

Op de 2e donderdag en 3e dinsdag van de maand om 
18.15 uur.  Inloop tussen 18.00 uur en 18.15 uur, dus  
op donderdag 9 en dinsdag 21 maart en op 
donderdag 13 en dinsdag 18 april. 
 

Kosten: € 18,50 voor het hele menu: 

• Vers gemaakte soep vooraf 

• Hoofdgerecht, inclusief een drankje 

• Nagerecht 

• Koffie met een bonbon van het huis toe 

Aanmelden of afmelden uiterlijk op vrijdag van te 
voren tot 11.00 uur bij Annie van As, voor de dinsdag:  
tel.: 035 526 9780 of per e-mail: anvanas@planet.nl en 
bij Trieneke Kruimer, uiterlijk de maandag van tevoren 
tot 11.00 uur voor de donderdag: tel.: 035 526 2261 of 
per e-mail: trieneke.kruimer@gmail.com 
 

Vaste deelnemers hoeven zich niet aan te melden. 
Alleen afmelden als u niet kunt komen, uiterlijk de 
vrijdag of maandag van tevoren 
 

Betalen: bij voorkeur met pin 
 

 
 

Koffiedrinken in ‘De Brassershoeve’  
 

U bent altijd van harte welkom op de eerste woensdag 
van de maand vanaf 10.30 uur. Dus op 1 maart en 
5 april a.s. Het is altijd heel gezellig! 
 

De koffie is nu € 1,20 en de cappuccino € 1,35. 
 

 
 

Heer, wees nabij 
 

Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd 
En mensen sterven, er is zoveel leed. 
Uw schepping scheurt, bedolven raken wij, 
Verslagen bidden we, wees ons nabij. 
 

Heer, wees nabij, de volkeren staan op, 
Ze voeren oorlog, de vrede breekt kapot. 
Het zijn de weeën die U heeft voorzegd, 
U brengt ons leven, Heer, die voor ons vecht. 
 

Heer, wees nabij, de honger grijpt ons aan 
En mensen sterven, zon verbrandt ons graan. 
Uw schepping is in nood, in onbalans, 
Geeft ons uw Geest, geef kracht, een nieuwe kans. 
 

Heer, wees nabij, nu alles uit Uw woord 
Met onze eigen ogen wordt gehoord. 
Geef ons weer hoop, geef ons Uw liefde weer, 
Ontfermt U zich, schep licht, een ommekeer. 

 

Dit lied, een aangepaste vorm van het lied 392 in LvK 
‘Heer wees nabij’, werd de afgelopen weken in de 
Meentkerk gezongen n.a.v. de aardbeving in Turkije  
en Syrië en de voortdurende oorlog in Oekraïne. 

Colofon
 

Bestuur Afdeling Huizen:  
Marianne Oor-van der Molen, voorzitter   
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