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April 2021 

  

Pasen 

Zing nu vol vreugd’ een nieuw lied voor de Heer; 

dicht nieuwe liederen met splinternieuwe woorden 

en zoek steeds andere, welluidende accoorden, 

geef in je lied de komst van ’t Leven weer! 
 

Vertel de mensen dat God Koning is, 

maar ook, dat Hij een Vader is, 

Zijn struikelende kind ’ren opvangt in Zijn armen, 

hen opzoekt in de diepste duisternis. 
 

Zing van Zijn Zoon, Die eens gestoven is: 

Zeg dat Hij leeft en dat wij met Hem zullen leven; 

Zing van de vreugde, die je dóór wilt geven 

Omdat je hart er boordevol van is! 

    Nel Benschop 
 

Hier is de nieuwsbrief van april 2021 

Wij wensen u/jullie goede Pasendagen. 

Het bestuur. 
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HET BESTUUR 
 
Voorzitter: Vacant 

  
 
Penningmeester: Leenard de Wal 
 Tel. 0316-285700 
 leenarddewal@outlook.com 

Secretaris: Hillie van Mourik  
 Scheisprong 13, 6932 BJ Westervoort  
 026-3112195 
 gjhvmourik@chello.nlL 

Activiteit ledenmiddag: Diny Jacobs 
 Terborchstraat 11,6921 MA Duiven 
 0316-261736 
 diny-nagtegaal@outlook.nl 
Langer thuis wonen: Bas Scherff 
 Vuurdoornpad 6, 6921 EJ Duiven 
 0316-266086 
 scherff@chello.nl 
Ledenadministratie: W. Westra - Adam 

 tel. 0316 280640 
 westra.adam@hotmail.com 
Bestuursadviseur: Paul Jansen 
-----------------------------------------------------------------------------  
CONTRIBUTIE Individuele leden: € 29,00 
 Echtparen: € 51,00 
Bankrekening NL78 RABO 0345 9775 72  
t.n.v. penningmeester PCOB Duiven en Westervoort 
 
Plaats van samenkomst: 
Samen Op Weg Kapel Duiven,  
Ingang achter het gemeentehuis 
14.10 uur koffie of thee en om 14.30 uur begint het programma. 
 
WEBSITE: www.pcob-duiven-westervoort .nl 

 

https://mail.ziggo.nl/appsuite/
mailto:gjhvmourik@chello.nlL
mailto:diny-nagtegaal@outlook.nl
mailto:scherff@chello.nl
mailto:westra.adam@hotmail.com
http://www.pcob-duiven-westervoort/
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Verhuisd 

Twee van onze leden zijn verhuisd, te weten: 

Jo Manintveld heeft een plaatsje gevonden in 

Thuvine 119.1 

Thuvinepark 100 

6921 AR Duiven. 

  

Ada van Oost is naar Velp verhuisd haar adres: 

Huiskamer kasteel Biljoen 

kamer 0.18 

Kastanjehof 2 

6883 JR Velp. 

 

We hopen dat jullie je snel zullen thuis voelen Jo en Ada 

in de nieuwe omstandigheden en op een nieuw plekje. 

Hun nieuwe adressen hebben we genoemd, om hen eens een kaartje te 

kunnen sturen, dat zal hen helpen om te acclimatiseren in hun nieuwe 

woonomgeving. 

 

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV (openbaar vervoer)  

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van 

het telefonisch spreekuur en bel 038 -303 70 10 ambassadeurs beantwoorden 

uw vragen  

Mensen met vragen over het gebruik van het OV kunnen nu wel terecht 

tijdens het telefonisch spreekuur.  

 Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor 

samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de Coronamaat-regelen in het 

OV of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen? 

Ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. Maandag tot en met vrijdag 

van 10.00 tot 12.00 uur. 

Op maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en op dinsdag en 

donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. 
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Alle programma’s voor de PCOB en KBO zijn afgelast 

 

 

SAMEN STERK 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukwerk: Ro-Wi print & sign 


